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Predlog zakona o 

SPREMEMBI CARINSKEGA ZAKONA 

- EPA 1078 - SKRAJŠANI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 13. aprila 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI CARINSKEGA 
ZAKONA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku za majsko zasedanje Državnega zbora. 

Pri predlaganem zakonu o spremembi carinskega zakona 
gre za uskladitev prehodnih in končnih določb zaradi 
predvidene kasnitve sprejema zakona o carinski tarifi. 
Navedena zakona se morata začeti uporabljati istočasno, 
ker se posamezna določila, ki so bila doslej urejena 
v carinskem zakonu, po novem urejajo v zakonu o carinski 
tarifi. Brez predlaganih sprememb carinskega zakona bo 
nastala pravna praznina v carinskem sistemu, kar je pose- 
bej obrazloženo v razlogih za sprejem zakona. 

Predlog zakona o spremembi carinskega zakona ne vse- 
buje vsebinskih sprememb carinskega zakona, temveč 
samo prestavlja datum začetka uporabe carinskega 

zakona in s tem povezanih drugih datumov v predhodnih 
in končnih določbah. Zakon o spremembi carinskega 
zakona mora biti sprejet in uveljavljen pred predvidenim 
začetkom uporabe carinskega zakona (1. julij 1995), zato 
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme 
po skrajšanem postopku, tako da se vse tri obravnave 
zakona opravijo na majskem zasedanju Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Božo JAŠOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 

I. UVOD 

1.Ocena stanja 

Državni zbor je na decembrskem zasedanju sprejel nov carin- 
ski zakon, ki naj bi se začel uporabljati 1. julija 1995. Istočasno 
bi moral biti uveljavljen tudi nov zakon o carinski tarifi, tako 
da bi bil s 1. julijem 1995 zaokrožen zakonodajni del izgradnje 
novega carinskega sistema Republike Slovenije, ki naj bi bil 
v celoti prilagojen sistemu in predpisom, ki veljajo v Evropski 
uniji. 

Glede na zakone, ki se na carinskem področju uporabljajo do 
1. julija 1995 lahko ugotovimo, da se določena zakonska 
materija, ki je doslej urejena v carinskem zakonu, prenaša 
v zakon o carinski tarifi. 

2.Razlogi za sprejem zakona 

Glede na dosedanji tek zakonodajnega postopka v zvezi 
s sprejemanjem zakona o carinski tarifi je realno pričakovati, 

da zakon ne bo mogel biti uveljavljen s 1. julijem 1995, ko se 
bo začel uporabljati tudi nov carinski zakon. Do kasnitve pri 
pripravi zakona o carinski tarifi prihaja tudi zaradi predvide- 
nih sprememb nomenklature carinske tarife, kjer ima Slove- 
nija mednarodne obveznosti po WTO. S 1/1-1996 namreč 
pričnejo veljati obveze po uveljavitvi sprememb v t. i. harmoni- 
ziranem sistemu nomenklature carinske tarife, ki pa morajo 
biti ustrezno »prevedene« v t.i. kombinirano nomenklaturo. 
Način tega »prevoda« naj bi bil znan predvidoma jeseni, tako 
da bi predvidene spremembe tudi zajeli pri dokončni pripravi 
zakona o carinski tarifi. Glede na to, da se določena vpraša- 
nja, ki so do 1. julija 1995 urejena v carinskem zakonu, 
prenašajo v zakon o carinski tarifi, bi, zaradi zamika uveljavi- 
tve zakona o carinski tarifi, prišlo do pravne praznine: ukinjen 
naj bi bil carinski zakon, ki nudi pravno osnovo npr. za 
uporabo preferencialnih carinskih stopenj ali uporabo sezon- 
skih carinskih stopenj, ne bo pa uveljavljen še im>v zakon 
o carinski tarifi, ki bi moral ta vprašanja ustrezno urediti. Prav 
tako bo ukinjena pravna osnova za plačilo necarinskih uvoz- 
nih dajatev, te dajatve pa ne bodo še vključene v carinsko 
tarifo, kot je predvideno z zakonom o carinski tarifi. Prav tako 
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bi bila ukinjena pravna podlaga za uporabo uredbe o merilih, 
ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma 
določitvi carinske stopnje »prosto« pri uvozu blaga v letu 
1995, ne bi bile pa še uveljavljene ustrezne rešitve na podlagi 
novega zakona o carinski tarifi. Tako bi bil del materije, ki jo 
ureja uredba o merilih za znižanje carinske stopnje, urejen že 
na podlagi novega zakona (5. člen uredbe - postopek uvoza 
zaradi izvoza), del pa bi ostal še vedno v veljavi (znižanje 
carinske stopnje pri uvozu opreme in reprodukcijskega mate- 
riala, ki se ne proizvaja na carinskem območju). 

Nastalo situacijo je mogoče reševati na dva načina: 

1. s spremembo carinskega zakona podaljšati veljavnost 
tistih določb dosedanjega zakona, ki se prenašajo v novi 
zakon o carinski tarifi ali pa 

2. s spremembo carinskega zakona podaljšati veljavnost 
dosedanjega carinskega sistema do uveljavitve novega 
zakona o carinski tarifi, ki naj bi bila uveljavljena s 1. 
januarjem 1996. 

Prva možnost je s strokovnega stališča sporna, ker zahteva od 
carinskih organov in udeležencev v carinskem postopku, da 
pol leta uveljavljajo popačen carinski sistem, po polletni upo- 
rabi tega sistema pa se bodo morali ponovno prilagajati 
novemu sistemu. Na ta način bodo carinski postopki nepre- 
gledni in izvajanje carinskega nadzora močno oteženo. 

Druga možnost pomeni zamik uvajanja celotnega novega 
carinskega sistema (tako carinskega zakona kot tudi zakona 
o carinski tarifi) za pol leta. Takšen zamik omogoča dokončno 
pripravo zakona o carinski tarifi in podzakonskih aktov, ki 
morajo biti pripravljeni na tej podlagi. Istočasno omogoča 
nekaj več časa za dokončanje priprave celotne podzakonske 

regulativek carinskemuzakonu.ki bo kar okoli sedem do osem 
krat bolj obsežna kot sam carinski zakona. Tako se bo že 
sprejeti carinski zakon resnično začel uporabljati v celoti na 
enkrat, zagotovljen pa bo tudi dodaten, nekajmesečni rok, za 
spoznavanje (izobraževanje) in prilagajanje vseh udeležencev 
v carinskem postopku novemu carinskemu sistemu, tako 
gospodarskih subjektov - izvoznikov, uvoznikov, špediterjev, 
ustanoviteljev in uporabnikov prostih con, imetnikov in upo- 
rabnikov carinskih skladišč itd. - kot tudi celotne strukture 
carinske službe. 

3.Cilji in načela zakona 

Načela zakona o spremembi carinskega zakona ne odstopajo 
od načel, ki so bila sprejeta ob obravnavi samega carinskega 
zakona. Cilj zakona pa je, da se prepreči nastanek pravne 
praznine zaradi morebitne neusklajene uveljavitve novega 
carinskega zakona in novega zakona o carinski tarifi. 

4. Ocena potrebnih finančnih sredstev in finančne posledice 
zakona 

Za uveljavitev zakona o spremembi carinskega zakona ne bo 
treba zagotoviti posebnih finančnih sredstev. 

Sam zakon o spremembi carinskega zakona ne bo imel 
posebnih finančnih posledic. Na podlagi tega zakona bo 
omogočena nadaljnja uporaba carinskih obremenitev uvože- 
nega blaga na dosedanji ravni. Finančne posledice bodo 
nastopile v povezavi s sprejemom zakona o carinski tarifi. 

5. Druge posledice zakona 

Zakon ne bo imel drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

(1) V prvem odstavku 178. člena, drugem odstavku 181. člena, 
prvem odstavku 182. člena, 183. členu, 184. členu, drugem 
odstavku 186. člena, 188., 189. in 190. členu carinskega 
zakona (Uradni list RS, št. 1/95) se datum »1. julij 1995« 
v različnih sklonih nadomesti z datumom »1. januar 1996« 
v ustreznih sklonih. 

(2) V prvem odstavku 178. člena, tretjem odstavku 179. člena 
in v 187. členu se datum »31. december 1995« nadomesti 
z datumom »1. julij 1996«. 

(3) V drugem in tretjem odstavku 180. člena in drugem 
odstavku 186. člena se datum »1. julija 1996« nadomesti 
z datumom »1. januarja 1997«. 

(4) V prvem odstavku 181. člena se datum »1. julija 1997« 
nadomesti z datumom »1. januarja 1998«. 

(5) V 185. členu se datum »1. maj 1995« nadomesti z datumom 
»1. oktober 1995«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagani členi zakona spreminjajo vse prehodne in končne 
določbe carinskega zakona, ki je bil sprejet na zasedanju 
Državnega zbora v decembru 1994. S predlaganimi spremem- 
bami bo preprečen nastanek pravne praznine, ki bi nastala 
zaradi neusklajenega začetka uporabe carinskega zakona in 
zakona o carinski tarifi, ker se določena vprašanja, ki so bila 
urejena v veljavnem (jugoslovanskem) carinskem zakonu 
(Uradni list SFRJ št. 34/90-pb) prenašajo v novi zakon o carin- 
ski tarifi. 

Tako Vlada predlaga zamik začetka uporabe carinskega 
zakona za pol leta in zaradi tega se: 
- datum za uveljavljanje potrdil in sklepov o carinskih opro- 
stitvah (razen za uvoz opreme v okviru tujih vlaganj), delova- 
nje prostih carinskih prodajaln na maloobmejnih mejnih pre- 
hodih, dokončanje upravnih postopkov, obračun carinskega 
dolga pri začasnem uvozu, dokončanje postopkov zaradi pre- 
krškov in gospodarskih prestopkov, prenehanje veljavnosti 
nekaterih drugih predpisov, prenehanje veljavnosti doseda- 
njega carinskega zakona in začetek uporabe novega carin- 
skega zakona. 1. julij 1995 nadomesti z datumom 1. januar 
1996(178, 181., 182. 183., 184., 186., 188., 189. in 190. člen), 

- datum za uveljavljanje pravice uporabe potrdil in sklepov 
o oprostitvah plačila carine 31. december 1995 nadomesti 
z datumom 1. julij 1996 (178. člen), 

- datum za ureditev poslovanja carinskih skladišč 31. decem- 
ber 1995 nadomesti z datumom 1. julij 1996 (179. člen), 

- datum za prilagoditev poslovanja prostih in carinskih con 1. 
julij 1996 nadomesti z datumom 1. januar 1997 (180. člen), 

- datum za ureditev poslovanja prostih carinskih prodajaln 1. 
julij 1997 nadomesti z datumom 1. januar 1998 (181. člen), 

- datum za izdajo vseh podzakonskih aktov k novemu carin- 
skemu zakonu 1. maj 1995 nadomesti z datumom 1. oktober 
1995 (185. člen), 

- datum za preverjanje izpolnjevanja minimalnih pogojev za 
opravljanje posredovanja v carinskem postopku 1. januar 
1996 nadomesti z datumom 1. julij 1996 (186. člen) ter 

- datum za uporabo novih carinskih dokumentov 31. decem- 
ber 1995 nadomesti z datumom 1. julij 1996 (187. člen). 
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S predlaganim zamikom uporabe carinskega zakona bo zago- 
tovljen čas za pripravo novega zakona o carinski tarifi ter 
pridobljen čas za dodatno usposobitev gospodarskih subjek- 

tov in carinskih delavcev za začetek uporabe novega carin- 
skega sistema v celoti (tako novega carinskega zakona 
v celoti kot tudi novega zakona o carinski tarifi). 

BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

178. člen 
(Veljavnost potrdil In sklepov o carinskih oprostitvah 

(1) Potrdila in sklepi, ki so jih pristojni organi izdali v zvezi 
z oprostitvijo plačila carine v skladu s carinskim zakonom 
(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79,12/82, 61/82, 7/84, 25/ 
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) pred 1. julijem 1995, 
pravice do carinske oprostitve pa niso bile ali niso bile v celoti 
izkoriščene do 1. julija 1995, se lahko izkoristijo tudi po 
navedenem datumu, vendar najpozneje do 31. decembra 
1995. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se potrdila in sklepi, ki so jih 
pristojni organi izdali v zvezi z oprostitvijo plačila carine 
v skladu s 30 b. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ, 
št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 
40/89, 70/89 in 21/90) do dneva uveljavitve tega zakona, pra- 
vice do carinske oprostitve pa še niso bile ali niso bile v celoti 
izkoriščene, izkoristijo tudi po uveljavitvi tega zakona, vendar 
najpozneje do 1. julija 1995. 

(3) Če je carinski zavezanec že izkoristil pravico do oprostitve 
plačila carine, ni pa še potekel rok prepovedi razpolaganja, 
določen s carinskim zakonom (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/ 
79, 52/79,12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 
21/90), se carinsko nadzorstvo nad blagom izvaja še naprej, 
do poteka tega roka. 

(3) Carinsko nadzorstvo se izvaja v skladu s prejšnjim odstav- 
kom do preteka rokov, ki so določeni s tretjim odstavkom 25. 
člena, tretjim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom 27. 
člena, drugim odstavkom 29. člena in tretjim odstavkom 30 b. 
člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76,36/79,52/ 
79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/ 
90). 

(4) Kot ukrepe carinskega nadzorstva v skladu s tem členom 
lahko carinski organ uporabi ukrepe, določene s tem za- 
konom. 

179. člen 
(nadaljevanje dela carinskih skladišč) 

(1) Carinska razkladališča, skladišča, magacini, konsignacij- 
ska skladišča, ustanovljena v skladu s carinskim zakonom 
(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79,12/82, 61/82, 7/84, 25/ 
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90), poslujejo naprej kot 
carinska skladišča, če izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem 
zakonom za carinska skladišča. 

(2) Drugi prostori, kjer se je v skladu s carinskim zakonom 
hranilo carinsko blago, poslujejo naprej kot carinska skla- 
dišča, če izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem zakonom. 

(3) do 31. decembra 1995 imetnikom skladišč iz prvega in 
drugega odstavka tega člena izda carinski organ dovoljenja 
za poslovanje carinskih skladišč (razen v primerih, ko carin- 
ska skladišča vodijo sami) v skladu s tem zakonom. 

(4) V roku iz prejšnjega odstavka morajo carinski organi izdati 
tudi odločbe o zaprtju objektov iz prvega odstavka, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za carinsko skladišče, predpisanih s tem 
zakonom. 

180. člen 
(poslovanje prostih in carinskih con) 

(1) Proste in carinske cone, ustanovljene na podlagi zakona 
o prostih in carinskih conah (Ur. I. SFRJ, št. 3/90) nadaljujejo 
z delom kot proste carinske cone po tem zakonu. 

(2) Do 1. julija 1996 morajo ustanovitelji con iz prejšnjega 
odstavka uskladiti organizacijo in delovanje prostih carinskih 
con z določbami tega zakona in dokazila o tem predložiti 
Carinski upravi Republike Slovenije. 

(3) Cone, ki do 1. julija 1996 ne uskladijo organizacijo in 
delovanje z določbami tega zakona, prenehajo poslovati kot 
proste carinske cone. Carinska uprava Republike Slovenije 
izda o tem ugotovitveno odločbo. 

181. člen 
(proste carinske prodajalne) 

(1) Ne glede na 87. člen tega zakona lahko do 1. julija 1997 
proste carinske prodajalne poslujejo tudi na cestnih mejnih 
prehodih za meddržavni promet. Pri svojem poslovanju 
morajo upoštevati predpise, ki veljajo za proste carinske pro- 
dajalne v pristaniščih, na letališčih, odprtih za mednarodni 
promet in na mednarodnih cestnih mejnih prehodih. 

(2) Proste carinske prodajalne, ki ne izpolnjujejo več lokacij- 
skih pogojev po tem zakonu in ne gre za prodajalne iz prejš- 
njega odstavka, prenehajo s poslovanjem s 1. julijem 1995. 

(3) Če prodajalne poslujejo še naprej po roku iz prvega ozi- 
roma drugega odstavka tega člena, prodaja blaga, ki je oproš- 
čeno plačila carinskih dajatev ni dovoljena. 

182. člen 
(dokončanje upravnih postopkov) 

(1) Upravni postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995 se 
dokončajo po predpisih, ki so veljali pred 1. julijem 1995. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se upravni postopki za izdajo 
potrdila za uveljavitev pravice do carinske oprostitve v skladu 
s 30b. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/ 
89 in 21/90), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, 
dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo 
tega zakona. 

183. člen 
(obračun carinskega dolga pri začasnem uvozu) 

Če je blago, ki je bilo začasno uvoženo v skladu s predpisi, ki 
so veljali do 1. julija 1995, zavezano plačilu carine v skladu 
s 314. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/ 
89 in 21/90), se carinski dolg obračuna in plača v skladu 
s predpisi, ki so veljali v času sprejema carinske deklaracije za 
začasen uvoz blaga. 

184. člen 
(končanje postopkov zaradi prekrškov 

in gospodarskih prestopkov) 

(1) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom ne spremi- 
nja, se dokončajo po predpisih, ki so veljali pred 1. julijem 
1995. 

(2) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zvišuje, se 
dokončajo po predpisih, ki so veljali pred 1. julijem 1995. 

(3) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, nevar- 
nost inkriminiranih dejanj pa se z novim zakonom zmanjšuje, 
se dokončajo po tem zakonu. 

(4) Vsi postopki, ki so bili začeti pred 1. julijem 1995, inkrimini- 
rana dejanja pa so z novim zakonom dekriminirana, se usta- 
vijo. 
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185. člen 
(rok za pripravo podzakonskih aktov) 

Podzakonske akte za izvajanje carinskega zakona pristojni 
organi izdajo najkasneje do 1. maja 1995. 

186. člen 
(uveljavitev minimalnih pogojev za opravljanje 

posredovanja v carinskem postopku) 

(1) Preverjanje minimalnih pogojev za opravljanje posredova- 
nja v carinskem postopku v skladu z drugim odstavkom 47. 
člena tega zakona se ne more začeti prej kot šest mesecev po 
uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 47. člena tega za- 
kona. 

(2) Ne glede na določilo drugega odstavka 47. člena lahko 
osebe, ki so opravljale posle posredovanja v carinskem 
postopku na dan 1. julija 1995, opravljajo svojo dejavnost še 
naprej, vendar morajo najpozneje do 1. julija 1996 predložiti 
carinskim organom dokazila o izpolnjevanju minimalnih po- 
gojev. 

187. člen 
(rok za izdajo novih carinskih dokumentov) 

Novi carinski dokumenti se bodo začeli uporabljati do 31. 
decembra 1995. 

188. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) S 1. julijem 1995 prenehajo veljati 5., 7., 12., 13. do 15., 
šesti in sedmi odstavek 16. člena ter drugi odstavek 17., 26 in 

BELEŽKE: 

27. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni 
list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) ter podzakonski akti, izdani na 
njihovi podlagi. 

(2) S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati: 

1 zakon o prostih in o carinskih conah (Uradni list SFRJ, št. 3/ 
90), 
2. zakon o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne 
obremenitve uvoženega blaga (Uradni list SFRJ, št. 63/80) 
3. zakon o posebni taksi na uvoženo blago (Uradni list SFRJ, 
št. 31/70) 

in podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi. 

(3) S 1. julijem 1995 preneha veljati 50. člen zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 71/93) v delu, ki se nanaša na plačilo carine. 

189. člen 
(prenehanje veljavnosti carinskega zakona) 

S 1. julijem 1995 se prenehajo uporabljati carinski zakon 
(Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/ 
85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) in podzakonski akti, 
izdani na njegovi podlagi, razen 30b. člena carinskega 
zakona, ki se preneha uporabljati z dnem uveljavitve tega 
zakona. 

190. člen 
(začetek veljavnosti) 

Carinski zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 
1995. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 USTANOVITVI OBČIN TER 

0 DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ 

- EPA 1072 - HITRI POSTOPEK 

Irena Oman, poslanka SDSS 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) pošiljam v raz- 
pravo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJI- 
HOVIH OBMOČIJ, hitri postopek. 

Hitri postopek utemeljujem z dejstvom, da je Državni zbor 
obšel referendumsko voljo ljudi, z dejstvom, da območje 

ki ga obravnavam, zakonsko izpolnjuje kriterije za ustano- 
vitev občine ter z odločbo ustavnega sodišča. 

Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije predla- 
gam, da obravnavo in sprejem predloga zakona uvrsti na 
dnevni red seje Državnega zbora, ki je predvidena za 
torek, 18. aprila 1995. 
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije Vam sporočam, da bom pri 
delu v delovnih telesih in na seji Državnega zbora sodelo- 
vala spodaj podpisana. 

Irena Oman, l.r. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

S sprejemom slovenske ustave leta 1991 smo v naši državi na 
novo uredili področje lokalne samouprave, ki jo državljani 
Slovenije uresničujemo v občinah in drugih skupnostih (člen 
138). Občina je predvidena kot temeljna oblika lokalne samo- 
uprave, ki obsega naselja ali več naselij, povezanih s skupnimi 
potrebami in interesi prebivalcev (2. odstavek 139. člena). 
Občina se ustanovi z zakonom po poprej opravljenem refe- 
rendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določe- 
nem območju. Z zakonom se tudi določi območje občine (3. 
odstavek 139. člena). 

Zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur. I. 
RS št. 60/94), ki ga je DZ RS sprejel 3. oktobra 1994 določa, da 
naselji Spodnje Jezersko in Zgornje Jezersko sodita 
v območje občine Preddvor. S tem je parlament referendum- 
sko voljo prebivalcev Jezerskega enostavno zanikal ter prebi- 
valcem Jezerskega, kot tudi sosednjega Preddvora, vsilil 
svojo odločitev. Popolno neupoštevanje referendumsko izra- 
žene volje ljudi in številni protesti s strani prizadetih, bojkot 
lokalnih volitev in nenehna prizadevanja krajanov da dobe 
svojo občino, terjajo takojšnje spremembe zakona o ustanovi- 
tvi občin ter določitvi njihovih območij. 

Jezersko je geografsko zaključena celota, ki obsega območje 
katastrskih občin Spodnje in Zgornje Jezersko, na nadmorski 
višini 1.000 m in meri 6.881 ha ter šteje 638 prebivalcev (popis 
prebivalstva leta 1991). Skozi kraj teče pomembna cestna 
povezava s sosednjo Avstrijo. 

Zakonsko opredeljene kriterije za ustanovitev občine Jezer- 
sko v celoti izpolnjujejo, tako glede osnovne preskrbe prebi- 
valstva, dostopnosti primerne zdravniške in socialne oskrbe, 
osnovne šole, kakor tudi glede komunalne opremljenosti, 
prometnih in PTT storitev, prostorov za izvajanje lokalnih, 
upravnih in drugih aktivnosti, športnih in kulturnih dejavnosti, 
informacijsko-dokumentacijske dejavnosti, požarne in civilne 
zaščite. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona je nedvoumen: ustanovitev občine Jezersko. 
Osnovna podlaga za to je izražena volja prebivalcev na zborih 
krajanov in referendumu. Jezersko je sposobno zadovoljevati 
potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjuje pogoje iz 
13. člena zakona o lokalni samoupravi. Jezersko je gorsko 
obmejno področje, ki sme zaradi geografskih in obmejnih 
razlogov kot občina imeti manj kot 5.000 prebivalcev (13. 
a člen ZLS). 

3. Ocena finančnih sredstev 

S predlaganimi spremembami zakona ne bi nastale nikakršne 
dodatne obveznosti za državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 2. členu Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij /Ur. I. RS, št. 60/94/ (v nadaljevanju: zakon) se pod 
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»87. PREDDVOR« črtata naselji »Sp. Jezersko« in »Zg. Je- 
zersko.« 

2. člen 

V drugem členu zakona se za »40. JESENICE« doda besedilo: 
»40. a JEZERSKO 
Spodnje Jezersko 
Zgornje Jezersko 

Sedež občine Jezersko je na Jezerskem. 
Prvi občinski svet šteje 7. članov.« 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije je v svojem programu nove lokalne 
samouprave (marca 1994) predvidela področje Zg. in Sp. 
Jezersko kot samostojno občino. Predlog je bil utemeljen 
z zgodovinskimi dejstvi (občina Jezersko je obstajala od 1831 
do 1949 leta, torej 118 let) in s specifičnostjo samega 
področja: geografska in prometna odmaknjenost, samostojna 
komunalna celota in dovolj veliko obmejno območje. 

Jezerjani so v tem vladnem predlogu takoj prepoznali svojo 
zgodovinsko možnost večjega vpliva na gospodarjenje 
s celotnim prostorom in tako vrednost naravnih bogastev 
doline usmeriti v svoj razvoj, razvoj Jezerskega. 

Volja Jezerjanov, da želijo svojo občino, je bila jasno izražena 
na referendumu in na volitvah ter poleg tega še v slovenskem 
parlamentu, vendar smo poslanci svojo voljo v tretjem branju 
preklicali. 

Aktivnosti za imenovanje samostojne občine so se močno 
povečale sredi septembra 1994, ko so javni mediji že prikazali 
vladno varianto novih slovenskih občin, v kateri pa je Jezer- 
sko spadalo pod občino Preddvor. 

Večkrat so bili poslani pisni zahtevki o imenovanju samo- 
stojne občine Jezersko in sicer na vse pomembne naslove. 

V začetku oktobra 1994 je bil sprejet Zakon o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij, po katerem je Jezersko 
še vedno spadalo pod občino Preddvor, zato je zbor krajanov 
9. 10. 1994 imenoval krajevno komisijo za lokalno samou- 
pravo, ki vodi nadaljnje aktivnosti za pridobitev samostojne 
občine. 

Dne 28. 10. 1994 je Državni zbor dokončno zavrnil amandma 
o oblikovanju samostojne občine Jezersko in sicer z izidom 
27:24 kar pomeni, da so Jezerjani dvakrat zapored za las 
izgubili svojo občino. 

Svet KS Jezersko in predstavniki političnih strank, delujočih 
v kraju, so na podlagi referendumskega izida in sklepov 
zborov krajanov za 4. 12. 1994 razglasili bojkot volitev, da bi 
s svojo neudeležbo na volitvah izrazili svoje nestrinjanje 
z odločitvijo Državnega zbora, ki tako vzvišeno in z argumen- 
tom moči izničuje demokratično voljo in željo ljudi tega gor- 
skega kraja. Na kandidatnih listah ni bilo kandidatov z Jezer- 
skega. 

4. 12. 1994 je od 517 volilčev na volišče prišlo 11 volilcev 
(2,1%). Te volitve so za Jezersko zopet pokazatelj želje po 
samostojni občini. 

V statutu občine Preddvor, kamor zdaj sodita tudi naselji Zg. 
in Sp. Jezersko je opredeljeno: 
- da je občina Preddvor razdeljena na krajevne skupnosti 
- da se jim zagotavlja finančna sredstva na njihove žiro 
račune 
- da je možna izločitev iz občine. 

Občina Preddvor, kljub izločitvi Jezerskega, še vedno izpol- 
njuje pogoje za samostojno občino. 

Komisija za lokalno samoupravo pri KS Jezersko je na pred- 
log službe za reformo lokalne samouprave pri Vladi RS pripra- 
vila »Elaborat o utemeljenosti ustanovitve občine Jezersko« 
in ga tudi javno predstavila gorenjskim poslancem, vladni 
službi in medijem. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE JE 
PREDLOŽENA SPREMEMBA 

V skladu s tretjim odstavkom 175. člena Poslovnika DZ RS 
prilagam besedilo tistega dela določb zakona, ki jih z vlože- 
nim predlogom zakona spreminjam: 

V 1. členu: 

87. 1. členu: 

Bašelj 
Breg ob Kokri 
Hraše pri Preddvoru 

Hrib 
Kokra 
Mače 
Možjanca 
Nova vas 
Potoče 
Preddvor 
Spodnja Bela 
Spodnje Jezersko 
Srednja Bela 
Tupaliče 
Zgornja Bela 
Zgornje Jezersko 
Sedež občine Preddvor je v Preddvoru. 
Prvi občinski svet šteje 19 članov. 

i 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO 

RAZŽVEPLALNE NAPRAVE NA RLOKU 

5 TE ŠOŠTANJ 

- EPA 924 - TRETJA OBRAVNAVA 

<•' i J 
n ! it 

Mag. Franc AVBERŠEK, 
dr. Vladimir TOPLER, 
poslanca Državnega zbora 
Republike Slovenije 

Mag. Franc Avberšek in dr. Vladimir Topler, poslanca 
Državnega zbora Republike Slovenije, sva kot predlagate- 
lja, na podlagi sklepa 30. seje Državnega zbora, z dne 12. 
4. 1995, pripravila besedilo 

PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO RAZŽVE- 
PLALNE NAPRAVE NA BLOKU 5 TE ŠOŠTANJ. 

ki ga na podlagi 174. člena in v skladu s 195. členom 
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list št. 40/93 in št. 80/ 
94) pošiljava Državnemu zboru v tretjo obravnavo in 
sprejem. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bova 
pri delu delovnih teles in na seji Državnega zbora sodelo- 
vala predlagatelja. 

mag. Franc AVBERŠEK, I. r. 
dr. Vladimir TOPLER, I. r. 

1-člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti iz domačih 
in tujih posojil, najetih za financiranje izgradnje razžveplalne 
naprave na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj. 

Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod 
naslednjimi pogoji: 

- Skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo 
glavnice in obresti iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne 
sme preseči tolarske protivrednosti 205,000.000 (dvesto pet 
milijonov) DEM. 

- Obveznosti Republike Slovenije iz danih poroštev ne 
morejo nastopiti pred potekom šestih mesecev od ugotovitve 
uspešno zaključenega poskusnega obratovanja razžveplalne 
naprave na bloku 5. 

- Poroštvo je subsidiarno in Republika Slovenija bo izpolnila 
svojo obveznost šele, ko bo posojilodajalec izkoristil vse 
zakonske možnosti za izterjavo dolga oziroma za poplačilo iz 
zavarovanja terjatve. 

- Konzorcij se mora vključiti v delo ne glede na izbor izva- 
jalca pod konkurenčnimi pogoji tako, da bo delež večji kot 
50%. 

2. člen 

Investitor izgradnje razžveplalne naprave na bloku 5 v Termo- 

elektrarni Šoštanj je pri izbiri izvajalcev investicijskih del 
dolžan upoštevati pogoje, ki veljajo za oddajo javnih naročil. 

Komisijo za izvedbo javnega razpisa in izbiro najugodnejšega 
ponudnika za izvajalca del pri izgradnji razžveplalne naprave 
na bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj sestavljajo člani, ki Jih 
imenujejo investitorji in javna podjetja, ki prodajajo električno 
energijo ter v imenu Republike Slovenije Vlada Republike 
Slovenije. Število članov oziroma delež članov, ki jih v komi- 
sijo imenuje Vlada, naj bo sorazmerna velikosti danega poro- 
štva v primerjavi z velikostjo celotne investicije. 

' 3. člen 

Posamezne poroštvene pogodbe po tem zakonu sklepa ozi- 
roma daje poroštvene izjave minister, pristojen za finance, na 
podlagi predloženih dokazil, da je terjatev posojilodajalca 
ustrezno zavarovana z zastavno ali drugo pravico. 

4. člen 

V primeru, ko Republika Slovenija izpolni poroštveno obvez- 
nost in plača obveznosti iz posojilne pogodbe, pridobi v raz- 
merju do investitorja pravico regresiranja izplačanih zneskov 
in stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

Za zavarovanje regresnega zahtevka iz prejšnjega odstavka se 
pred izdajo kakršnegakoli poroštva po tem zakonu sklene 
pogodba med Republiko Slovenijo, investitorjem in javnimi 
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podjetji, ki prodajajo električno energijo potrošnikom, 
s katero se iz iztržkov za električno energijo določi solidarno 
povračilo sredstev proračuna, uporabljenih za izpolnitev 
poroštvenih obveznosti Republike Slovenije. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji zbora dne 12. 
4. 1995 sprejel Predlog zakona o poroštvu Republike Slove- 
nije za najetje posojil za izgradnjo razžveplalne naprave na 
bloku 5 v Termoelektrarni Šoštanj - EPA 924 v drugi obrav- 
navi in predlagateljema s sklepom naložil, naj pripravita pred- 
log zakona za tretjo obravnavo. 

Predlagatelja sva, v skladu s 195. členom Poslovnika Držav- 
nega zbora, pri pripravi besedila zakona za tretjo obravnavo 
vključila vse amandmaje, ki so bili sprejeti ob drugi obravnavi 
zakona: 

- v besedilo predloga so vključeni vsi sprejeti amandmaji k 1. 
členu; 

- sprejet je bil tudi nov 1. a člen (sedaj 2. člen) in amandma 
k 1. a členu, zato so prejšnji 2. člen, 3. člen in 4. člen 
preštevilčeni. 

Predlagatelja pa hkrati vlagava amandmaja k 1. členu in 2. 
členu (prej 1. a členu) zakona, ki je bil spremenjen v drugi 
obravnavi. 

Amandmaja predlagatelja 

1. Amandma k 1. členu 

Črta se četrta alinea drugega odstavka 1. člena 

Obrazložitev 

V alineah drugega odstavka so podani pogoji za poroštva, 
zato vsebina četrte alinee ne sodi v prvi člen. 

2. Amandma k 2. členu (prej 1. a člen) 
Na koncu prvega odstavka se črta pika in doda vejica ter 
nadaljuje »,pri čemer je dolžan zagotoviti delež domačih 
dobav in storitev najmanj v višini 50% skupne vrednosti inve- 
sticije'. 

Obrazložitev 
S tem amandmajem je prenesena vsebina četrte alinee 1. 
člena v drugi člen, ter tako podana obveza investitorja, da pod 
konkurenčnimi pogoji doseže najmanj 50% delež domačih 
dobav in storitev v skupni vrednosti investicije. 

BELEŽKE: 



Poročilo o 

DELU MINISTRSTVA ZA NOTRANJE 

ZADEVE REPURLIKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1994 

- EPA 1074 

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, 
št. 44/92), 42. in 76. člena poslovnika Državnega sveta (Ur. 
I. RS, št. 44/93) se pošilja v obravnavo: 

- poročilo o delu Ministrstva za notranje zadeve za leto 
1994, 
ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslalo 
Ministrstvo za notranje zadeve. 

PREDGOVOR 

Varnost je ena izmed najpomembnejših sestavin kvalitete 
življenja, ki je pomembna tako za posameznika kot za druž- 
bene skupine, narode in države. Kriminal in druge oblike 
družbene odklonskosti lahko ogrozijo družbeni, gospodarski 
in civilizacijski napredek družbenih skupnosti, mir in svobodo 
posameznika, njegovo življenje, lastnino ter človekove in 
državljanske pravice. 

Varnost ni samo potreba pripadnikov neke države, ki jo zado- 
voljujejo znotraj nje, je tudi mednarodna obveznost. Dejanska 
oblast, vključno z nadzorom nad mejo, je bil eden izmed 
ključnih dejavnikov pri mednarodnem priznanju Slovenije. 

Varnost je tudi ustavna kategorija. Ustava Republike Slovenije 
opredeljuje pravice državljanov do različnih oblik varnosti in 
določa pogoje za poseganje v nekatere človekove pravice in 
temeljne svoboščine, varovane z ustavo, seveda če so bile 
pred tem ogrožene oziroma napadene pravice drugih oseb. 
Tako ustava izrecno opredeljuje naravnanost varnostnega 
(policijskega) dela in meje državnonadzorskega poseganja 
v sfero zasebnosti. 

Ena izmed zakonskih nalog oz. obveznosti ministrstva za 
notranje zadeve je obveščanje parlamenta o varnostnih raz- 
merah in o svojem delu. Smisel obveščanja oz. poročanja ni le 
zadostitev formalnim zahtevam, pač pa tudi možnost, da 
parlament dobi vpogled v dejavnost ministrstva za notranje 
zadeve, da presoja o njej in da sprejema ukrepe, ki policijo 
opredeljujejo zlasti v dveh smereh: policija mora zagotavljati 
določeno raven varnosti državljanov in države, pri tem pa sme 
le izjemoma in pod posebnimi pogoji uporabljati tudi repre- 
sivna in obveščevalna sredstva, ki posegajo v človekove pra- 
vice in temeljne svoboščine. 

Poročilo je namenjeno strokovni javnosti, saj omogoča pre- 
sojo varnostnih razmer in je eno izmed temeljev za oblikova- 
nje celovite kriminalne politike. Kriminalna politika je več kot 
usmeritev policije, zanjo ne zadošča le vpogled v policijsko 
statistiko in njeno interpretacijo. Tako npr. vprašanje razširja- 

nja mamil nikakor ni samo vprašanje, s katerim se ukvarja 
policija, porast mladinske kriminalitete je mnogo več kot 
dejavnik, ki vpliva na to, da policija namenja večjo pozornost 
taktiki in metodiki obravnavanja mladoletnih storilcev. 
Podobno velja še za mnoga druga področja. Policijsko repre- 
sivno delo, čeprav dopolnjeno s preventivnimi policijskimi 
dejavnostmi, ne zadošča pri premagovanju tako kompleksne 
družbene problematike, kot je kriminaliteta. 

Poročilo o delu ministrstva za notranje zadeve in o varnostnih 
razmerah je namenjeno tudi širši javnosti. Ta si lahko tako 
oblikuje podobo o nevarnostih, ki ogrožajo vsakega posamez- 
nika, obenem krepi skrb za lastno varnost in oblikuje jasnejše 
zahteve do policijskih storitev. 

Poročilo vsebuje splošni del, v katerem: 

- je predstavljeno uresničevanje usmeritev za delo ministr- 
stva in splošne značilnosti varnostnih razmer v letu 1994, 

- so navedene okoliščine, ki so na to vplivalb, 

- so predstavljene sistemske spremembe v organih za notra- 
nje zadeve, ki so nastale kot nujen odgovor na zahteve okolja, 

- je predstavljeno mednarodno sodelovanje. 

V posebnem delu (standardizirani del poročila): 

- razčlenjujemo različne oblike nevarnosti (kriminaliteta, 
kršitve javnega reda in miru, ogrožanje prometne varnosti, 
pojavi na mejah) in prikazujemo angažiranost delavcev orga- 
nov za notranje zadeve na različnih področjih (pri branju in 
interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati metodološka 
pojasnila v uvodu), 

- prikazujemo osnovne podatke s področja upravnih notra- 
njih zadev, 

- organizacijsko-kadrovsko in finančno-materialno proble- 
matiko in 
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- delo Prehodnega doma za tujce. 

SPLOŠNI DEL 

1. URESNIČEVANJE USMERITEV ZA DELO IN SPLOŠNE 
ZNAČILNOSTI VARNOSTNIH RAZMER 

1.1. Uresničevanje usmeritev za delo 

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1994 v skladu z vladno 
politiko sistematično uresničevalo usmeritve za delo, ki jih je 
v začetku leta potrdil minister. V njih je bilo poudarjeno 
prizadevanje za ohranjanje dosežene ravni varnosti na vseh 
področjih dejavnosti ministrstva, kakovostno upravljanje 
s človeškimi in materialnimi viri, skrb za ustrezno informacij- 
sko podporo, sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje na 
kazenskopravnem področju in zakonskih ter podzakonskih 
predpisov s področja notranjih zadev, skrb za dobre odnose 
z javnostjo ter za uspešno mednarodno sodelovanje. 

Da bi se dosežena raven varnosti ohranila, so bile posebej 
obravnavane nekatere problemske celote, med drugim krimi- 
naliteta ter javni red in mir v večjih slovenskih mestih (pred- 
vsem sistematično zbiranje podatkov o kriminogenih žariščih 
in kriminalnih okoljih), porast nasilja kot pojav, ki zadeva 
celotno družbo, preiskovanje ilegalne trgovine z orožjem, 
kazniva dejanja povezana s strukturalnimi spremembami 
v slovenskem gospodarstvu... Poleg tega se je z različnimi 
metodami skušalo izboljšati raziskanost kriminalitete ter 
kakovost dokazov za kazniva dejanja. 

Skrb je veljala tudi ustreznemu postopanju pri množičnih 
kršitvah javnega reda in mira, uresničevanju strategije policij- 
skega dela za zmanjševanje prometnih nezgod s hujšimi 
posledicami, ustreznemu nadzoru in varovanju državne meje, 
predvsem južne... 

Pomembno je tudi posodabljanje informacijske mreže; med 
drugim je bil v okviru informacijskega sistema policijskih 
postaj preizkušen in uveden nov sistem zajemanja podatkov 
s področja varnosti cestnega prometa. 

Poleg omenjenega so bili v letu 1994 eden izmed ciljev dejav- 
nosti ministrstva kakovostni odnosi z javnostjo. Večina poli- 
cijskih dejavnosti se namreč odvija v javnosti, zato je njeno 
zadovoljstvo pomembno načelo za presojo uspešnosti dela. 
Dogodki, o katerih se veliko piše in govori, zbujajo občutek, 
da živimo vse bolj nevarno in negotovo. Zato je ministrstvo 
z raziskavami javnega mnenja pričelo ugotavljati, kako močen 
je občutek negotovosti, in na tej podlagi usmerjati represivne, 
preventivne in komunikacijske dejavnosti. Javnost je bila 
redno obveščena o aktualnih dogodkih, podane so bile bolj 
ali manj kompleksne informacije s posameznih tematskih 
področij z napotki, kako se izogniti nevarnosti. Odmevni so 
bili nastopi ministrstva na različnih sejmih ter izdajanje števil- 
nih preventivnih letakov in zloženk. 

12. Sploine značilnosti varnostnih razmer 

Varnostne razmere v sleherni državi pogojuje obseg druž- 
beno nesprejemljivih ravnanj. Čeprav policijska statistika 
odraža samo obseg tiste odklonskosti, ki jo sankcionirajo 
kazenski in nekateri drugi zakoni in ki jo represivni organi 
odkrijejo oz. je tako ali drugače prijavljena, podatki omogo- 
čajo ugotovitev, da je bila Slovenija leta 1994, v primerjavi 
z večino evropskih držav, dokaj varna dežela (izjemo pred- 
stavlja varnost cestnega prometa). 

Število kaznivih dejanj se je zmanjšalo za 1,5%, raziskanost pa 
ohranila. Spremembe v strukturi kaznivih dejanj dajejo manj 
ugoden vtis, terjale pa so tudi večjo pozornost delavcev orga- 
nov za notranje zadeve. Povečalo se je število kaznivih dejanj 
z elementi nasilja in organiziranega kriminala: bilo je več 
težjih krvnih (umorov, detomorov) in premoženjskih deliktov 
(ropov), naraslo je število odkritih kaznivih dejanj zlorabe 
mamil, število primerov zvodništva in posredovanja prostitu- 
cije, v okviru gospodarske kriminalitete pa je izredno poraslo 
število poslovnih goljufij. Pozornost vzbuja podatek, da je 

gospodarska kriminaliteta povzročila 82,5 (56,5)% celotne 
škode, povzročene s kriminaliteto. Več je bilo tudi kaznivih 
dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in napada 
na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, ter kaznivih 
dejanj nasilniškega obnašanja. Tudi v strukturi kaznivih 
dejanj, za katere so osumljeni mladoletniki in so se sicer 
povečala le malenkostno, je zaskrbljujoče predvsem poveča- 
nje števila kaznivih dejanj povezanih z nasiljem (ropi, izsiljeva- 
nja...) 

Podobno je bilo stanje na področju javnega reda in mira. 
Število vseh prekrškov se je zmanjšalo za 5,7%, število kršitev 
zakona o javnem redu in miru, ki sicer predstavljajo 67,7% 
vseh prekrškov, pa povečalo za 6,1%. Zaskrbljujoče je pred- 
vsem povečanje števila prekrškov s poudarjeno agresivnostjo 
do ljudi (drzno vedenje, pretepanje, povzročanje telesnih 
poškodb...). Večkrat je prišlo do uporabe različnih nevarnih 
sredstev, celo strelnega orožja, kršitve so pogosto prerasle 
v kazniva dejanja, ki so se končala s hudimi telesnimi poškod- 
bami ali celo smrtjo, kar je imelo v javnosti izjemen odmev. 
Posebej zaskrbljujoče je, ker ta nasilna dejanja naraščajo med 
mladoletniki. 

Nadzor državne meje je potekal bolj ali manj brez težav, saj so 
se razmere relativno stabilizirale. Najbolj kritična še vedno 
ostaja meja z R Hrvaško, in sicer predvsem zaradi ilegalnih 
prehodov, največjega deleža odkritih ukradenih vozil, zaseže- 
nega orožja, uporabe ponarejenih in tujih potnih listin... . 

Uresničile pa so se napovedi o poslabšanju varnostnih razmer 
v cestnem prometu, čeprav policijska dejavnost nikakor ne 
more biti niti edini niti glavni inštrument zagotavljanja varno- 
sti. Število prometnih nezgod s telesnimi posledicami se je 
povečalo za 3,2%, število mrtvih pa za 2,4%. Po letu 1990 je 
tako število umrlih prvič preseglo 500 oseb (505). Skrb vzbuja- 
joče je predvsem število umrlih otrok in mladoletnikov - 68 
- kar je 100,0% več kot leto prej. 

2. OKOLIŠČINE, KI SO VPLIVALE NA VARNOSTNE 
RAZMERE IN DELO MINISTRSTVA 

Varnostne razmere, ki so pogojene z obsegom družbeno 
nesprejemljivih dejanj, so vedno rezultat spleta vplivov zuna- 
njih in notranjih dejavnikov. 

Vojna na Balkanu je tudi v letu 1994 s problematiko beguncev 
in drugimi vplivi (potencialna nevarnost terorizma) nepo- 
sredno posegala v slovenski prostor. Prav tako so probleme 
povzročale nedorečene oblike sodelovanja z varnostnimi 
organi na območju nekdanje Jugoslavije in v marsikaterem 
pogledu še nerešena problematika državne meje z R Hrvaško, 
pa tudi nekatera druga vprašanja (npr. problem deviznih var- 
čevalcev LB iz Hrvaške). Širjenje konfliktov na območju nek- 
danje Sovjetske zveze in destabiliziranje mednarodnih odno- 
sov na eni strani ter vpliv teh razmer na širjenje kriminala iz 
Sovjetske zveze v druge evropske države na drugi strani že 
nekaj časa povzroča zaskrbljenost tudi pri nas. Organizirani 
kriminal ima vedno širše mednarodne razsežnosti in posega 
tudi v naš prostor predvsem preko ilegalne trgovine z mamili, 
orožjem in avtomobili ter pranjem denarja, pridobljenega 
s temi dejavnostmi. Slovenija se proti tem vplivom bori tudi 
s povezovanjem oz. sodelovanjem z drugimi dražavami (pod- 
pisanih je bilo že deset sporazumov o boju proti organizira- 
nemu kriminalu). 

Vsi ti zunanji dejavniki so vplivali oz. vplivajo tudi na številne 
notranje, ki imajo poleg tega svojo notranjo logiko. Kot pogo- 
stokrat slišimo oz. beremo, smo družba v tranziciji, v kateri 
potekajo procesi lastninjenja, denacionalizacije, nove poraz- 
delitve dobrin, po mnenju nekaterih procesi uvajanja trdih 
zakonitosti kapitalističnih razmerij izkoriščanja in zatiranja. 
Posledice se kažejo v čedalje večji diferenciaciji slovenske 
družbe, brezposelnosti, revščini, povečevanju razlik med rev- 
nimi in bogatimi, socialni negotovosti, brezperspektivnosti 
med mladimi, brezpravnem položaju delavcev. To ustvarja 
možnosti za razvoj različnih subkulturnih vedenjskih vzorcev, 
kar je problematično predvsem pri mladih in se tudi potrjuje 
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v statističnih podatkih o deviantnem obnašanju mladoletni- 
kov. 

Prehodno obdobje poraja različne koncepte o nadaljnjem 
razvoju slovenske družbe, pojav različnih, med seboj konflikt- 
nih vrednot oz. še pogosteje anomije (stanja brez vrednot) in 
družbene dezorganizacije. Posledice, ki so za dejavnost orga- 
nov za notranje zadeve pomembne, se kažejo v razraščanju 
kriminala in drugih deviacij. To vpliva na upadanje morale, 
povečevanje nezaupanja v državo, nezainteresiranost za 
dogajanje v družbi, umik v zasebno sfero... . 

Razmere zaostruje tudi nestabilnost pravnega sistema, saj še 
vedno nimamo zakonsko urejenega položaja policije, obveš- 
čevalnih dejavnosti, delovanje sodstva je oteženo zaradi 
reforme celotnega sistema, uvajanja nove kazenske zakono- 
daje... . 

V takšnih razmerah se je najtežje soočati z gospodarskim 
kriminalom, ker so mu takšne razmere »pisane na kožo«. Zato 
ne preseneča dejstvo, da je težišče dela kriminalistične službe 
v letu 1994 predstavljalo odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij, organi- 
ziranimi oblikami kriminala, povezanega z odlivom kapitala 
v tujino, s fiktivnimi tujimi vlaganji, korupcijo v državnih 
organih in gospodarskih dejavnostih.... V javnosti so iz posa- 
meznih primerov pogosto nastale različne afere. Te so bile še 
odmevnejše, ko so bile povezane z nosilci politične moči 
(afera Optimizem, stanovanjska oz. kreditna afera R+3%, 
afera o nakupu policijskega čolna...). 

Če povzamemo: razmere v slovenski družbi omogočajo 
obstoj večjega števila potencialnih storilcev, več priložnosti 
za storitev kaznivega dejanja in - to velja predvsem za dolo- 
čena kazniva dejanja, manjšo verjetnost - da bo storilec 
odkrit in kaznovan. 

3. SISTEMSKE SPREMEMBE MINISTRSTVA IN 
NORMATIVNA DEJAVNOST 

Spremembe, ki so se pričele v slovenski družbi z osamosvoji- 
tvijo, so zahtevale spremembe tudi v opredelitvi mesta in 
vloge policije oz. spremembe v njenem delovanju. Z ustrez- 
nimi organizacijskimi spremembami, spremembami v policij- 
ski praksi, spremembami normativnih aktov so se tudi v letu 
1994 nadalje razvijale in uveljavljale prvine sodobnega, uspeš- 
nega in učinkovitega policijskega sistema. Ker pa ministrstvo 
za notranje zadeve po sprejetju novih zakonov na področju 
organizacije državne uprave ni več zadolženo samo za t.i. 
policijske zadeve, je bilo potrebno pripraviti tudi vse organiza- 
cijske in vsebinske osnove za izvedbo določil novih pred- 
pisov. 

Na področju javne varnosti je bila temeljna razvojna naloga 
nadaljnje koncipiranje sistema. Na normativni ravni je ministr- 
stvo pripravilo osnutek zakona o javni varnosti, ki celovito 
opredeljuje delovno področje, cilje, organiziranost in metode 
delovanja policije. Z nadaljevanjem projekta poizkusnega 
uvajanja sprememb na upravi za notranje zadeve Kranj pa so 
se zbirali tudi podatki o posodobitvi načina policijskega dela. 
Na podlagi ocene, da se to delo preveč odmika od javnosti oz. 
državljanov, je ministrstvo izdalo sveženj ukrepov za zagotovi- 
tev kvalitetnejšega sodelovanja z ljudmi in za večjo nepo- 
sredno prisotnost na terenu (opazovanje in delo v naseljih, ki 
ga policisti opravljajo peš, izogibanje ustavljanju vozil samo 
zaradi formalnega preverjanja dokumentov, ustrezen odnos 
do žrtev kaznivih dejanj, ustrezno ukrepanje, ko gre za kršitev 
discipline policistov...). 

Na področju normativne dejavnosti je ministrstvo poleg pri- 
prave zakona o javni varnosti pripravilo zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o državljanstvu R Slovenije (že sprejet) 
in uredbo o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih 
pogojev za pridobitev državljanstva R Slovenije z naturaliza- 
cijo. Pripravljen je bil zakon o varnosti cestnega prometa (v 
parlamentarni razpravi v letu 1995), zakon o društvih (priprav- 
ljen za drugo branje) ter delovno gradivo zakona o osebni 
izkaznici. Poleg tega sta bila dokončno pripravljena in spre- 

jeta zakona o detektivski dejavnosti in o zasebnem varovanju 
in obveznem organiziranju službe varovanja. Ministrstvo je 
sodelovalo tudi pri pripravi statuta detektivske zbornice Slo- 
venije in zbornice R Slovenije za zasebno varovanje ter pripra- 
vilo več pravilnikov in njihovih dopolnil (v zvezi s tujci, izdaja- 
njem vizumov...) 

V letu 1994 sta bila sprejeta dva zakona (zakon o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev in zakon o upravi), ki sta 
razširila pristojnosti ministrstva za notranje zadeve na 
državno- upravnem področju (med drugim je prevzelo tudi 
področje civilnega služenja vojaškega roka). To je terjalo od 
ministrstva določeno reorganizacijo (pripravljeni so bili akti 
o organizaciji, delovnem področju in sistemizaciji delovnih 
mest za novo organizacijsko enoto - upravo za sistem in 
delovanje državne uprave, ki je formalno pričela delovati 3. 
12. 1994) in izvedbo nekaterih pomembnih nalog, ki so zago- 
tovile nemoteno delovanje državne uprave po 1. 1. 1995: 
pripravo uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot v R Slo- 
veniji, opredelitev statusa upravne enote kot samostojne 
organizacijske oblike državne uprave na lokalni ravni in pri- 
pravo pregleda nalog in pristojnosti, ki jih bodo imele upravne 
enote. 

4. MEDNARODNO SODELOVANJE 

V skladu z usmeritvami slovenske zunanje in notranje politike 
se je ministrstvo za notranje zadeve vključevalo v medna- 
rodno sodelovanje s pripravo in podpisi meddržavnih spora- 
zumov, z aktivnim sodelovanjem z mednarodnimi organizaci- 
jami in s srečevanjem delegacij s predstavniki varnostnih 
organov drugih držav. Sodelovanje je potekalo na področju 
kriminalitete, begunske problematike, ilegalnih migracij, 
varovanja meja, obvladovanja prometnih tokov ter spoznava- 
nja tujih zakonskih ureditev in konkretnih organizacijskih 
rešitev. 

V letu 1994 so bili podpisani naslednji sporazumi oz. medna- 
rodnopravni akti: 

- sporazum o vračanju oseb z R Slovaško, 
- sporazum o boju zoper organiziran kriminal z R Slovaško, 
- sporazum o vračanju oseb z Grčijo in 
- sporazum o sodelovanju z Državno upravo obmejne straže 
R Madžarske. 

Poleg tega so potekali razgovori o sklenitvi sporazumov 
z ministrstvi za notranje zadeve R Avstrije, Italije, Makedonije, 
Bolgarije, Češke, Poljske in Romunije. 

Predstavniki ministrstva so aktivno sodelovali pri delu INTER- 
POL-a in drugih mednarodnih organizacij (UNHCR, Svet 
Evrope, UNDCP, Trevi, Pompidou ipd.), v multilateralnih inici- 
ativah na področju ilegalnih migracij, intenzivno pa je bilo 
tudi bilateralno sodelovanje s sosednjimi in drugimi državami. 

Okrepili so se tudi stiki z ameriško agencijo za boj proti 
mamilom (DEA), z FBI, z italijansko službo za boj proti mafiji 
(DIA) in drugimi policijskimi predstavniki številnih držav. 

Poleg tega se je minister za notranje zadeve Andrej Šter 
v Bratislavi srečal s slovaškim notranjim ministrom, državni 
sekretar za javno varnost Borut Likar pa na Dunaju z general- 
nim sekretarjem za javno varnost v avstrijskem notranjem 
ministrstvu. 

POSEBNI DEL 

1. METODOLOŠKA POJASNILA 

V policijski statistiki niso in ne morejo biti zajeta vsa družbe- 
noodklonska dejanja. V vsaki družbeni skupnosti ostaja del 
teh neodkrit. Gre za temno polje, za kazniva dejanja in prekr- 
ške, ki ostajajo neodkriti, ker jih policija s svojo dejavnostjo 
ne more ali ni sposobna odkriti ali jih žrtve, oškodovanci ali 
druge osebe niso prijavile. Na prvi razlog pogosto vpliva sama 
narava prestopka, npr. če je bil storjen v zasebnih prostorih, 
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če ni bilo prisotnih prič itd., na drugi razlog pa vplivajo teža 
oz. resnost prestopka (manjše so posledice prestopka za 
oškodovanca, manjša je verjetnost, da bo prestopek prijav- 
ljen), narava odnosa med storilcem in oškodovancem itd. 
Zaradi vsega naštetega je ugotavljanje obsega temnega polja 
kljub nekaterim raziskovalnim poskusom v svetu še vedno le 
na ravni domnev in sodb. 

letu osumljena storitve več kaznivih dejanj, je bila zato večkrat 
ovadena in se šteje tolikokrat, kolikokrat je bila ovadena. 
V zadnjih desetih letih je bilo pri nas število statističnih 
osumljencev v povprečju za 65% (lani celo za 93%) večje od 
števila dejanskih osumljencev. To razmerje je zelo odvisno od 
vrste kaznivega dejanja, pa tudi od starosti osumljenca. 

Kljub tem in nekaterim drugim pomanjkljivostim so podatki iz 
policijske statistike, ki temelji na odkritih in prijavljenih kazni- 
vih dejanjih in prekrških, še najbližji dejanskemu stanju in 
omogočajo informativno in pregledno predstavitev dogajanja 
na varnostnem področju. 

V nadaljevanju so pojasnjeni nekateri metodološki, vsebinski 
in oblikovni prijemi v letnem poročilu. 

1. 
Podatki, ki so v letnem poročilu navedeni v oklepajih, se 
praviloma nanašajo na leto 1993. Kratica k.d. v besedilu ali 
preglednicah pomeni kaznivo dejanje. 

2. 
Pri kaznivih dejanjih in prekrških je prikazano tudi število 
kaznivih dejanj ali prekrškov na 100.000 oz. 10.000 prebival- 
cev. To število, v stroki imenovano kriminalitetno število, je 
pomemben merski instrument kriminalitete, čeprav je 
potrebno upoštevati, da se delež izračunava le glede na šte- 
vilo stalno prijavljenih oseb. Torej osebe, ki občasno bivajo na 
določenem območju (turisti, potniki, dnevni migranti ipd.), 
niso upoštevane. 

3. 
V skupnem številu obravnavanih kaznivih dejanj in osumljen- 
cev niso upoštevana kazniva dejanja, katerih storitve so bili 
osumljeni otroci, mlajši od 14 let, saj ti niso kazensko odgo- 
vorni. Prav tako niso upoštevana kazniva dejanja ogrožanja 
cestnega prometa, ker je narava teh deliktov specifična. 

4. 
Nekatera kazniva dejanja iz 15. poglavja KZ SRS (kazniva 
dejanja zoper družbeno in zasebno premoženje) so prikazana 
najprej glede na člene kazenskega zakona, nato pa so še 
dodatno strukturirana glede na objekt kaznivega dejanja oz. 
višino materialne škode. Primer: kaznivo dejanje tatvine (člen 
165. KZ SRS) je razdeljeno na žepno tatvino, tatvino kolesa, 
tatvino delov motornega vozila, tatvino vozila itd. Lahko pa je 
npr. žepna tatvina obravnavana kot tatvina ali kot velika 
tatvina, kar je odvisno od višine materialne škode, ki je bila 
s tem kaznivim dejanjem povzročena. 

5. 
Strukturiranost poglavja o kriminaliteti, ki je razčlenjeno na 
podpoglavji splošna in gospodarska kriminaliteta, je odraz 
delitve dela znotraj kriminalistične službe. Število obravnava- 
nih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete je vsota delik- 
tov, inkriminiranih v poglavjih: kazniva dejanja zoper delovno 
razmerje in socialno varnost, kazniva dejanja zoper upravlja- 
nje družbenih sredstev, kazniva dejanja zoper uradno dolž- 
nost, kazniva dejanja uradnih oseb v zveznih organih zoper 
uradno dolžnost (19. poglavje še vedno veljavnega Kazen- 
skega zakona SFRJ, v katerem je inkriminirana zloraba urad- 
nega položaja, ponareditev uradne listine, nevestno delo 
v službi...) in kazniva dejanja zoper gospodarstvo in enotnost 
jugoslovanskega trga (18. poglavje KZ SFRJ) z izjemo kazni- 
vih dejanj kupčevanja z zlatim denarjem, s tujo valuto in 
z devizami ter kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Število teh 
je sestavni del podatka o številu deliktov splošne kriminali- 
tete, kjer so zajeta vsa preostala kazniva dejanja iz KZ R Slove- 
nije in KZ SFRJ, kazniva dejanja iz Carinskega zakona in 
kazenskih zakonov drugih držav. 

6. 
Razlago zahteva tudi število osumljencev. Število dejanskih 
osumljencev (fizičnih oseb) je bistveno manjše od števila 
statističnih osumljencev. Do razlike prihaja zato, ker je vsak 
osumljenec prikazan pri vsakem kaznivem dejanju, za kate- 
rega je bil ovaden javnemu tožilstvu. Oseba, ki je bila v istem 

Otroci niso upoštevani niti v skupnem številu vseh kaznivih 
dejanj in osumljencev niti v skupnem številu mladoletnih 
osumljencev in njihovih kaznivih dejanj. V poglavju o mlado- 
letniški kriminaliteti je število obravnavanih otrok in kaznivih 
dejanj, katerih storitve so bili osumljeni, prikazano posebej. 

8. 
Podatki o vinjenosti osumljencev v poglavjih o kriminaliteti ter 
javnem redu in miru so ocene policistov in ne temeljijo na 
preverjanju z alkotestom. 

2. ZNAČILNOSTI KRIMINALITETE IN BOJA PROTI NJEJ 

2.1. Sploine značilnottl 

Statistični podatki za leto 1994 kažejo, da se nadaljuje upada- 
nje števila kaznivih dejanj, ki se je začelo po letu 1992. Kljub 
temu se je ponovno povečalo število kaznivih dejanj, ki jih 
pogosto izvršijo organizirani storilci (neupravičena proizvod-, 
nja in promet z mamili, izsiljevanje, prepovedan prehod čez 
državno mejo, podkupovanje, poslovne goljufije...), število 
hudih kaznivih dejanj zoper življenje in telo, hujših premo- 
ženjskih in gospodarskih deliktov ter hudih kaznivih dejanj, 
katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. Organiziranost 
storilcev je bila zaznana tudi pri izvrševanju gospodarskih 
kaznivih dejanj. 

Primerljivi razpoložljivi podatki kljub temu kažejo, da je Slove- 
nija v primerjavi s sosednjimi deželami še vedno relativno 
varna država s policijo, ki uspešno razišče dokaj visok delež 
kaznivih dejanj. 

TABELA 1: Mednarodna primerjava kriminalitete (št. kaznivih 
dejanj/100.000 prebivalcev) in uspešnosti njenega raziskova- 
nja (viri: International Crime Statistics - Interpol, Letno poro- 
čilo madžarskega MNZ) 

AVSTRIJA ITALIJA MADŽARSKA SLOVENIJA 
1990 1990 1993 1993 1994 

krim. razisk. krim. razisk. krim. razisk. krim. razisk. krim. razisk. 
VRSTA DELIKTA štev. (v%) žtev (v%) žtev (v%) žtev. (v%) štev. (v%) 
umor 
spolni delikti 
huda telesna 
poškodba 
rop in roparska tatvina 
vlom na tatvina 
KD v zvezi z mamili 

2.3 96.1 6.4 45.3 4.5 89.9 3.6 100.0 4.9 93.8 
38.0 66.7 12 m 28.8 85.3 11.9 96.2 12.5 975 

1.8 95.0 33.8 80.4 76.9 78.5 23.7 96.4 20.9 95.4 

51.9 62.4 64.2 145 
1151.6 16.5 - - 

69.5 92.6 53.5 93.3 

27.9 55.0 11.7 62.1 14.9 66.3 
765.5 30.1 472.5 31.6 527.7 30.5 

22 88.3 10.0 99.5 20.6 96.3 

Policisti in kriminalisti so v preteklem letu obravnavali 43.635 
(44.278) ali za 1,5% manj kaznivih dejanj kot leto prej. 

TABELA 2: Obravnavana in raziskana kazniva dejanja 
(1990-94) 

leto št. K. D. raziskana K. D. delež 
raziskan. K. D. (%) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

38.353 
42.250 
54.085 
44.278 
43.635 

22.289 
22.939 
30.021 
25.479 
25.072 

58,1 
54,3 
55,5 
57,5 
57,5 

Delež raziskanih kaznivih dejanj je bil enak kot leto prej 
(57,5)%. 

V povprečju je bilo na območju Republike Slovenije obravna- 
vanih 221,0 (224,2) kaznivih dejanj na 10.000 prebivalcev. 
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S kriminaliteto je bilo najbolj obremenjeno območje UNZ 
Ljubljana (309,9 kaznivih dejanj na 10.000 prebivalcev), nad- 
povprečno obremenjena pa so bila tudi naslednja območja 
UNZ: Koper (272,4), Maribor ((235,6) in Celje (223,1). 

Več kaznivih dejanj kot leto prej so obravnavali delavci UNZ 
Krško (+ 9,7%), Nova Gorica (+ 7,2%), Ljubljana (+ 3,6%) in 
Postojna (+ 1,1%). 

KARTOGRAM 1: Število kaznivih dejanj na območjih UNZ 

Indikativen je podatek, da je z gospodarskimi kaznivimi deja- 
nji nastalo 82,5 (56,5)% celotne škode, ki jo je povzročila 
kriminaliteta. Materialna škoda se je bistveno povečala zaradi 
kaznivih dejanj, povezanih z lastninskim preoblikovanjem 
podjetij, poslovnih goljufij in drugih tipičnih gospodarskih 
deliktov, zlasti nevestnega gospodarjenja. Težišče dela krimi- 
nalistične službe je predstavljalo odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj v zvezi z lastninskim preoblikovanjem podjetij, 
organiziranih oblik gospodarskega kriminala, povezanega 
z odlivom kapitala v tujino, fiktivnih tujih vlaganj, korupcije 
v državnih organih in gospodarskih dejavnostih, poslovnih 

UNZ MURSKA SOBOTA" 
7 1882(1953) INZ SLOVENJ GRADE! 

1050(957) / 
UNZ MARIBOR 

7667 (8105) 

UNZ KRANJ 
2499 (2714) UNZ CELJE 

5721 (5785) 

UNZ LJUBLJANA 
17147(16545) 

UNZ NOVA GORICA 
0 1594 (1487) 

UNZ NOVO MESTO 
1703 (1840) 

UNZ POSTOJNA 
612(605) 

UNZ KOPER 
2777 (3013) 

Število kaznivih dejanj splošne kriminalitete je upadlo za 5,3% 
(od 41.864 na 38.864), število kaznivih dejanj gospodarske pa 
se je zaradi porasta obsega poslovnih goljufij povečalo za 
47,5% (od 3.235 na 4.774). Število deliktov, katerih storitve so 
bile osumljene mladoletne osebe, se je povečalo za 0,8% (od 
5.554 na 5.599). 

Zmanjšanje obsega splošne delinkvence je posledica novega 
načina statističnega prikazovanja poslovnih goljufij v okviru 
gospodarske kriminalitete, v manjši meri pa tudi zmanjšanja 
števila kaznivih dejanj zoper življenje in telo (- 9,2%), kazni- 
vih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja (- 
30,7%), večine vrst premoženjskih deliktov (- 5,8%).... Zmanj- 
šanje obsega premoženjske delinkvence je po ocenah krimi- 
nalistov predvsem posledica manjše pripravljenosti oškodo- 
vancev za prijavljanje lažjih deliktov. 

Kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni mladolet- 
niki, so predstavljala 12,8 (12,5)% vseh obravnavanih deliktov, 
mladoletni osumljenci pa 24,4 (24,8)% vseh ovadenih oseb. 

Povečanje skupnega števila kaznivih dejanj gospodarske kri- 
minalite je posledica kar 88,4% porasta števila tipičnih oz. 
težjih gospodarskih deliktov (poslovnih goljufij, zlorab polo- 
žaja in pravic odgovorne osebe, sklenitev škodljivih 
pogodb...). Število drugih, vsebinsko manj pomembnih delik- 
tov gospodarske kriminalitete (gozdne tatvine, nezakonit lov, 
izdaja nekritega čeka...) je ostalo na ravni leta 1993 (+ 3,2%). 

goljufij v mednarodnem prometu, bančništvu in blagovnem 
prometu ter večjih davčnih utaj. 
Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj so krimina- 
listi in policisti javnim tožilstvom ovadili 14.911 (15.921) oseb, 
vsako v povprečju 2,1 (2,0)-krat. To pomeni, da je bilo v lan- 
skem letu obravnavanih in ovadenih 31.787 (32.332) oz. za 
1,7% manj osumljencev (statističnih oseb). Največ ovadenih 
osumljencev (2.094) je bilo ob storitvi kaznivega dejanja starih 
17 let. Starostna struktura osumljencev je razvidna iz grafi- 
kona. 
Grafikon 1: Starostna struktura osumljencev 

% v»»h osumi jencav 
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Med ostalimi značilnostmi strukture statističnih osumljencev 
velja omeniti naslednje: 54,7 (56,5)% osumljencev je storilo 
kaznivo dejanje v kraju, kjer stalno bivajo, oz. delež osumljen- 
cev, ki so v kraj storitve prišli samo zaradi izvršitve kaznivega 
dejanja se je povečal (od 24,9 na 26,4%); nekoliko se je 
povečal delež že kaznovanih osumljencev - t.i. povratnikov 
(od 11,6 na 11,9%), pa tudi delež že kaznovanih zaradi isto- 
vrstnega kaznivega dejanja - t.i. specialnih povratnikov (od 
5,0 na 5,2%). Povečal se je tudi delež osumljencev, ki so bili 
ob storitvi kaznivega dejanja brezposelni (od 53,4 na 54,4%), 
zmanjšal pa delež vinjenih (od 7,5 na 6,9%). Med osumljenci 
so prevladovali državljani R Slovenije (lani z 91,8, predlani 
z 92,9% deležem), med ovadenimi tujci pa državljani BIH, 
Hrvaške in ZRJ. 

Grafikon 2: Državljanstvo osumljencev 

% vseh 
Hrvaška 614 

KD zoper pravni promet 
KD zoper splošno varnost 
ljudi in premoženja 
KD zoper druge družbene vrednote 
KD zoper spolno 
nedotakljivost in moralo 
ostale skupine 

1.152 1.230 +6,8 

508 
365 

235 
1.141 

352 
507 

246 
1.035 

-30,7 
+38,9 

+4,7 
-9.3 

SKUPAJ 41.043 38.864- 5,3 

2.2.1. 
teto 

Kazniva dejanja, značilna za organizirano kriminali- 

Ker obstoječi način evidentiranja kaznivih dejanj v minulem 
letu še ni opredeljeval, ali je posamezno kaznivo dejanje 
posledica organizirane kriminalne aktivnosti ali ne. spre- 

l talija 160 

neznano 174 
Avstrija 18 
ostalo 100 
Romunija 36 

SLOVENSKO TUJE NEZNANO 

Series 1 

V 66,3 (67,2)% primerov so bile žrtve oz. oškodovanci kaznivih 
dejanj fizične osebe, v 25,9 (25,4)% primerov pravne osebe, 
v 7,8 (7,4)% primerov pa oškodovanec ni bil znan. Pri kaznivih 
dejanjih nad fizičnimi osebami so bili prevladujoče zastopani 
moški (lani v 68,0 - predlani v 69,1% primerov). Otroci so bili 
žrtve 392 (387) kaznivih dejanj, mladoletniki pa 1.396 (1.270) 
deliktov. 

Domači in tuji turisti so bili žrtve 1,8% (podatek za leto 1993 ni 
razpoložljiv) vseh kaznivih dejanj nad fizičnimi osebami. 

2.2. Splošna kriminaliteta 

Struktura obravnavanih 38.864 (41.043) kaznivih dejanj 
splošne kriminalitete je razvidna iz spodnje tabele. 

TABELA 3: Struktura splošne kriminalitete 

SKUPINE KAZNIVIH DEJANJ 
ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ 

1993 1994+/-v % 
KD zoper družbeno in zasebno 
premoženje 
KD zoper življenje in telo 
KD zoper javni red in mir 
KD zoper svoboščine 
in pravice člQveka ... 

33.693 
2.132 

993 

824 

31.733 
1.936 

966 

- 5,8 
-9,2 
-2,7 

859 +4,2 

membe obsega tovrstne delinkvence posredno odraža giba- 
nje števila kaznivih dejanj, ki praviloma vsebujejo elemente 
organiziranosti (mamila, orožje, ponarejanje denarja, tatvine 
avtomobilov, ugrabitve, izsiljevanja...). 

TABELA 4: Gibanje števila kaznivih dejanj, pri katerih so 
pogosto navzoči elementi organiziranosti 

VRSTA K.D. 1992 1993 1994 
ugrabitev oseb 
protipraven odvzem prostosti 
tatvina avtomobila 
izsiljevanje 
poseben primer izsiljevanja 
dajanje podkupnine 
hudodelsko združevanje 
ponarejanje denarja 
neupr. proizvod, in promet z mamili 
prepovedan prehod čez državno mejo 

5 
52 

431 
148 

4 
28 
11 

4 
51 

10 
65 

485 496 
208 266 

3 
32 

5 
533 632 481 
176 199 261 

83 

2 
28 

3 

30 87 

SKUPAJ 1.418 1.695 1.706 

Kriminalisti, zadolženi za področje organiziranega kriminala, 
ugotavljajo, da je nekoliko upadlo število kaznivih dejanj, ki 
so bila značilna za obdobje po osamosvojitvi Slovenije (na 
primer trgovina z orožjem), poleg zlorabe mamil pa je vedno 
več kaznivih dejanj z elementi nasilja. Kriminalne skupine so 
začele pridobivati lažne priče, zagotavljati lažne alibije, vzpo- 
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stavljati zveze z vplivnimi osebami ter spretno prikrivati proti- 
pravno pridobljeno premoženjsko korist. 

Statistični podatki o zlorabi mamil kažejo zaskrbljujoč porast. 
V minulem letu je policija zaradi suma storitve 407 (281) 
kaznivih dejanj javnim tožilstvom ovadila 475 (329) osumljen- 
cev. Poleg tega je obravnavala tudi 434 (366) kršitev Zakona 
o proizvodnji in prometu mamil. Zaradi posledic uživanja 
mamil so umrle 4 (5) osebe. 

Kriminalisti ocenjujejo, da se je število uživalcev mamil v zad- 
njih letih občutno povečalo. Zmanjšanje števila smrtnih žrtev 
povezujejo z uvajanjem metadonskega načina zdravljenja 
oseb, zasvojenih s heroinom in ponudbo manj čistega hero- 
ina (manj nevarnih zmesi) na ilegalnem tržišču. Na razrašča- 
nje preprodaje in uživanja mamil vpliva predvsem okoliščina, 
da se na območju Slovenije križajo mednarodne poti za tiho- 
tapljenje mamil in orožja. 

Policija se je pri preprečevanju in zatiranju zlorabe mamil 
soočala z agresivnimi, oboroženimi in dobro organiziranimi 
kriminalnimi skupinami. Spremljala je t.i. 'balkansko pot', po 
kateri kriminalne skupine tihotapijo heroin iz Turčije v države 
zahodne Evrope, tihotapljenje kokaina iz Južne Amerike, 
hašiša iz Maroka in LSD iz Nizozemske, ukvarjala pa se je tudi 
z odkrivanjem nasadov indijske konoplje in preprečevanjem 
preprodaje marihuane. 

Policija je uspešno odkrivala tudi primere manjših zlorab, kar 
dokazuje porast števila kaznivih dejanj omogočanja uživanja 
mamil (za 78,1 %) in podatki o količini zaseženih mamil, ki je 
kljub porastu deliktov nekoliko manjša kot v prejšnjem letu. 
Kriminalisti in policisti so zasegli 61.259 (94.495) g marihuane, 
13.829 (15.883) g heroina, 1.723 (2.814) g kokaina, 1.196 (0) 
tablet amfetamina, 886 (249) tablet heptanona, 184 (391) 
kosov LSD in 149 (516) g hašiša. Poleg tega so odkrili in 
uničili 8.921 sadik indijske konoplje. Spremljali so tudi promet 
s kemikalijami oz. substancami, iz katerih je možno proizvesti 
ali predelati mamila (prekurzorji). Ob tem so ugotovili, da bi 
bilo potrebno za učinkovitejše nadzorovanje prometa s pre- 
kurzorji prilagoditi zakonodajo oz. predpisati ustrezne obvez- 
nosti fizičnim in pravnim osebam, ki s takšnimi snovmi razpo- 
lagajo ali poslujejo. 

Med največje posamezne zasege mamil v letu 1994 sodi: 

- 5,2 kg heroina, najdenega 24. februarja v sobi hotela LEV 
v Ljubljani, ki sta jo najela dva turška državljana, in je bil 
namenjen italijanskemu kupcu; 
- 2,1 kg heroina, zaseženega 25. aprila na Otočcu sloven- 
skemu državljanu, ki ga je v osebnem avtomobilu pretihotapil 
iz Slovaške in je bil namenjen italijanskemu kupcu; 
- 1,6 kg kokaina, ki so ga spomladi kriminalisti zasegli 
v sodelovanju z ameriško agencijo za boj proti mamilom 
(DEA) in je v obliki poštne pošiljke, naslovljene na sloven- 
skega državljana, prispel iz Kolumbije, namenjen pa je bil 
italijanskemu državljanu; 
- 1,5 kg heroina, ki je bil 2. avgusta v Kranju zasežen Musli- 
manu s slovenskim državljanstvom med preprodajanjem in pri 
naknadni hišni preiskavi; 
- 2 kg heroina, ki so ga 10. avgusta kriminalisti v sodelovanju 
z avstrijskimi varnostnimi organi na letališču Brnik zasegli 
slovenskemu državljanu na poti iz Turčije v Avstrijo; 
- 17 kg marihuane, zasežene slovenskemu državljanju 3. 
novembra na območju Postojne, ki je bila pridelana v Slove- 
niji in namenjena domačemu tržišču. 

Statistični podatki o kriminaliteti v zvezi z orožjem kažejo, da 
se je po vrhuncu v letu 1991 pričelo zmanjševati število 
obravnavanih primerov. Leta 1994 je bilo odkritih 55 (71) 
kaznivih dejanj in ovadenih 66 (102) osumljencev. Poleg kaz- 
nivih dejanj so policisti obravnavali tudi 1.372 (1.245) kršitev 
Zakona o orožju. 

Na črnem trgu je bilo največ povpraševanja po specialnem 
orožju z dušilci, avtomatskih puškah in pištolah, visokobri- 
zantnih eksplozivnih in specialnih vžigalnikih.... Tihotapljenje 

orožja prek Slovenije je potekalo z drugih območij nekdanje 
Jugoslavije v države zahodne Evrope. 

V letu 1994 so policisti na območju Slovenije našli brez 
lastnika, zasegli ali odvzeli 2.031 (2.287) kosov orožja, od 
tega: 408 (379) kosov vojaškega orožja, 241 (382) ročnih 
bomb, 446 (450) različnih granat, min ipd., 165 (132) kosov 
lovskega orožja, 220 (153) kosov športnega orožja ter 1.238 
(608) kosov ostalega orožja (hladnega, plinskega, signalnega 
itd.). Največ orožja je bilo zaseženega na meji s Hrvaško (na 
območju UNZ Krško in Postojna), manj pa na meji z Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko. 

Storilci so protipravno odtujili 38 (33) kosov vojaškega 
orožja,22 (13) kosov lovskega orožja, 15 (10) kosov športnega 
orožja, 1.503 (1.792) kosov različnih vrst streliva, 10 kg zrna- 
tega TNT... 

Razpečevanje ponarejenega denarja tudi v Sloveniji pridobiva 
značilnosti organiziranega mednarodnega kriminala in 
poteka samostojno ali v povezavi z ilegalno trgovino z orož- 
jem, mamili in preprodajo ukradenih vozil. V minulem letu je 
bilo obravnavanih 481 (632) kaznivih dejanj ponarejanja 
denarja oz. za 23,9 % manj kot v letu 1993. Zaradi utemelje- 
nega suma storitve teh kaznivih dejanj je bilo ovadenih 191 
(150) oseb. Čeprav je število tovrstnih kaznivih dejanj po nekaj 
letih upadlo, se je povečalo število zaseženih ponaredkov ter 
odkritih ponarejevalcev in razpečevalcev. 

Zaradi suma ponarejenosti so kriminalisti zasegli 5.876 
(3.522) bankovcev različnih valut, največ italijanskih lir in 
nemških mark. Že pred unovčitvijo so odkrili in zasegli 3.243 
ali 55,2% vseh ponarejenih bankovcev. V Sloveniji so odkrili 
ponarejevalca bankovcev za pettisoč tolarjev - ponarejal jih 
je s pomočjo računalniške tehnike - in še pred unovčitvijo 
zasegli vseh 244 ponaredkov skupaj z opremo za ponarejanje. 

Kriminalistična služba se je v letu 1994 prvič soočila z razpe- 
čevanjem ponarejenih kovancev. Na podlagi sporočila, da so 
v munchenski deželni banki odkrili 15.093 ponarejenih kovan- 
cev po 5 nemških mark, ki so bili poslani iz Slovenije, so 
ljubljanski in koprski kriminalisti v sodelovanju z nemškimi, 
švicarskimi in italijanskimi varnostnimi organi odkrili in zase- 
gli večjo količino ponarejenih kovancev po 5 mark in 5 švicar- 
skih frankov, največ v centralnem trezorju Ljubljanske banke 
in v stanovanjski hiši v Kopru. Zaradi razpečevanja teh kovan- 
cev so ovadili tri osebe iz Kopra. Kovnica ponaredkov je bila 
pozneje odkrita v Italiji. 

V letu 1994 so kriminalisti nadaljevali s spremljanjem kaznivih 
dejanj z elementi terorizma kot posebne pojavne oblike krimi- 
nalitete. Njihovo delo je bilo usmerjeno v pravočasno odkriva- 
nje in preprečevanje tovrstnih dejanj. V ta namen je policija 
opravila 478 protiterorističnih pregledov in 48 pregledov sum- 
ljivih predmetov. 

Med kaznivimi dejanji, ki lahko vsebujejo elemente organizi- 
ranosti, se je najbolj povečalo število izsiljevanj (od 208 na 
266). Podatek, da so bili storitve 61,7 (53,9) % teh deliktov 
osumljeni mladoletniki, kaže, da naraslega števila izsiljevaj ne 
moremo povezovati z delovanjem organiziranih kriminalnih 
skupin. V primerih, ko je dejansko šlo za organiziran kriminal, 
so storilci pri izsiljevanju žrtev uporabljali tudi ekstremne 
oblike zastraševanja (grožnje z nasiljem nad otroki in drugimi 
družinskimi člani žrtev). Zaradi bojazni pred maščevanjem 
storilcev ostajajo tovrstna kazniva dejanja večinoma prikrita. 

Obravnavanih je bilo tudi 10 (4) kaznivih dejanj ugrabitve 
oseb. 

Policija je raziskovala tudi 44 (66) eksplozij in v štirih primerih 
pravočasno deaktivirala eksploziv. V eksplozijah so bile tri 
osebe huje in ena lažje poškodovane. V letu 1994 se je 
zmanjšalo število primerov z uporabo bomb, povečala pa se je 
uporaba eksploziva in zažigalnih naprav. Javnost so zelo 
vznemirile eksplozije ročnih bomb pred stanovanjskima 
hišama na območju Maribora, pa tudi eksplozije v nočnih 
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lokalih na obali in v Postojni. Eksplozije osebnih avtomobilov, 
ki so poškodovale tudi bližnje objekte in povzročile večjo 
materialno škodo, so bile po mnenju kriminalistov povezane 
z zavarovalniškimi goljufijami. V večjih uradih kriminalistične 
službe UNZ so bile za uspešno raziskovanje tovrstnih pojavov 
organizirane skupine za ekstremno nasilje in terorizem, 
v manjših uradih pa so bili za to zadolženi posamezni krimina- 
listi. 

Anonimnih groženj z eksplozijami je bilo manj kot predlani (- 
24,0%). 

Ponovno se je povečalo število prepovedanih prehodov čez 
državno mejo (od 83 na 87). Vzrok gre iskati v sprejetju 
ukrepov za zajezitev izseljevanja ljudi iz nerazvitih držav in 
beguncev z vojnih območij na Balkanu, zato migranti in 
begunci iščejo ilegalne poti prek meje. Ilegalne prehode čez 
državno mejo v Slovenijo in naprej v zahodno Evropo organi- 
zirajo kriminalne skupine iz Hrvaške in Slovenije. 

V Sloveniji se širi tudi prostitucija. V letu 1994 je policija 
obravnavala 10 (1) kaznivih dejanj posredovanja pri prostitu- 
ciji in 6 (5) kaznivih dejanj zvodništva. Poleg prostitucije 
v javnih lokalih se razrašča tudi prostitucija v zasebnih stano- 
vanjih, ki jo kriminalne skupine organizirajo pod krinko različ- 
nih agencij. 

2.2.2. Kazniva dejanja zoper življenje in telo ter spolno 
nedotakljivost in moralo 

Med kaznivimi dejanji zoper življenje in telo, katerih skupno 
število je upadlo za 9,2 %, se je povečalo število umorov, 
poskusov umora in detomorov. Manj kot leto prej pa je bilo 
hudih telesnih poškodb in ogrožanj z nevarnim orodjem pri 
pretepu ali prepiru. Do umorov je največkrat prihajalo zaradi 
družinskih sporov, koristoijubja in maščevanja. Neraziskana 
so ostala po tri dokončana in nedokončana kazniva dejanja. 

Medijsko pozornost sta vzbudila umor in poskus umora dveh 
čeških državljanov na počivališču avtoceste pri Razdrtem ter 
najdba raztelešenega moškega trupla v Savi pri Vikrčah 
v Ljubljani. Primera sta ostala neraziskana. 

Konec leta 1994 je prišlo do streljanja v nočnem klubu 
K 4 v Ljubljani. Med dvema osumljencema in obiskovalci 
kluba je prišlo najprej do pretepa, pozneje pa je eden od 
osumljencev streljal na obiskovalce in ranil šest oseb. 

Precej manj kot predlani je bilo posilstev (-30,4%) in posku- 
sov posilstva (-3,1%), več pa spolnega nasilja (+45,4%), 
kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja (+38,5%) in 
spolnih napadov na osebo, mlajšo od 14 let (+22,9%). Nerazi- 
skanih je ostalo 7 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
in moralo. 

Tabela 5 prikazuje gibanje števila kaznivih dejanj zoper življe- 
nje in telo ter kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in 
moralo. 

TABELA 5: Število obravnavanih in raziskanih kaznivih 
dejanj 

število K.D. št. razisk. K.D. 
Vrsta kaznivega dejanja 1993 19941993 1994 
umor - dokončano K. D. 24 33 24 30 
umor - poskus 44 54 44 51 
detomor 2 8 2 8 
posebno huda telesna 
poškodba 18 20 16 18 
huda telesna poškodba 450 393 435 376 
lahka telesna poškodba 531 518 524 503 
ostala K.D. zoper življenje 
in telo 1.063 9101.057 902 
SKUPAJ 2.132 1.9362.102 1.888 

spolno nasilje 22 32 17 30 
kršitev spolne nedotak. 
z zlorabo položaja 13 18 13 18 
spolni napad na osebo, 
mlajšo od 14 let 83 102 82 101 
ostala K.D. zoper spolno 
nedotak. in moralo 16 15 15 15 
SKUPAJ 235 246 226 239 

2.2.3. Kazniva dajanja zopar zasebno In družbeno premo- 
ženje 

V minulem letu je bilo obravnavanih 31.733 (33.693) kaznivih 
dejanj zoper zasebno in družbeno premoženje. 

Problematika premoženjskih deliktov se je zaostrila kljub 
kvantitativnemu upadu, saj so storilci postali bolj drzni in 
agresivni ter spretni pri zakrivanju sledov, zaradi česar so 
nekateri hujši delikti ostali neraziskani. 

V primerjavi z letom prej je poraslo število velikih tatvin, 
ropov, goljufij, izsiljevanj itd., upadlo pa število tatvin, poško- 
dovanj tuje stvari, požigov, roparskih tatvin... 

Raziskanost premoženjskih deliktov, ki jih prikazujemo in 
obravnavamo kot splošna kazniva dejanja, je znašala 48,1 
(48,4)%. 

V nadaljevanju so navedene značilnosti posameznih vrst kaz- 
nivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje. 

Število tatvin se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 
8,1% (od 14.389 na 13.219). Med posameznimi oblikami je 
najbolj upadlo število žepnih tatvin, tatvin iz stanovanj, tatvin 
koles, delov motornega vozila... . 

Število velikih tatvin se je povečalo za 11,0% (od 10.915 na 
12.112). Med tovrstnimi kaznivimi dejanji so prevladovali 
vlomi, 23 ki so predstavljali 88,7 (87,7)% vseh velikih tatvin. 
Več kot 80% vseh vlomov je bilo izvršenih na območjih UNZ 
Ljubljana, Maribor in Celje. Raziskanost vlomov je znašala 
30,1 (31,4)%. Število vlomov se je povečalo za 12,2% (od 9.575 
na 10.739) predvsem zaradi večjega števila vlomov v avtomo- 
bile (+ 33,7%). Med vlomi v ostale objekte se je precej pove- 
čalo le število vlomov v trgovine (+ 24,9%). Kriminalisti so 
odkrili in prijeli več organiziranih skupin storilcev, ki so priha- 
jali z območij sosednje Hrvaške in odvažali blago, ukradeno 
v trgovinah, z avtomobili/ 

TABELA 6: Obravnavani in raziskani vlomi glede na vrsto 
objekta 

objekt 
število K. D. delež razisk. K. D. (%) 

1993 1994 +/-v % "TS53 T953 
trgovina 
stanovanje 
stanovanjska hiša 
počitniška hiša 
šola 
gostinski lokal 
pošta 
kiosk 
banka, menjalnica 

583 
446 
957 
753 
148 
450 

4 
334 

13 

728 
421 
962 
675 
147 
434 

2 
326 

6 

+24,9 
-5,6 
+0,5 

-10,4 
-0,7 
-3,6 

-50,0 
-2,4 

-53,8 

42.5 
21,7 
25,7 
43.3 
55.4 
37,1 
50,0 
41.6 
76,9 

33,9 
28,3 
21,9 
32.7 
34,0 
41,9 

32.8 

posilstvo - dokončano K. D. 69 48 67 48 
posilstvo - poskus 32 31 32 27 

Ob vlomih v trgovine z optiko v več krajih po Sloveniji so 
storilci odnašali stroje za obdelovanje stekel, stekla, okvirje 
ipd.. Na novo pojavno obliko premoženjske kriminalitete opo- 
zarja primer dveh vlomov v isto stanovanjsko hišo v Mariboru, 
iz katere so neznani storilci obakrat odnesli veliko vsoto 
denarja iz hišne blagajne. Kriminalisti, ki so obravnavali pri- 
mer, sumijo, da je vloma naročil lastnik, da bi dobil odškod- 
nino od zavarovalnice. 

Število obravnavanih tatvin avtomobilov je poraslo od 485 na 
496, delež raziskanih pa se je povečal od 21,2 na 22,2%. Po 
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ocenah kriminalistov je bilo največ vozil odpeljanih na krizna 
območja nekdanje SFRJ, precej pa tudi na Madžarsko, v Ukra- 
jino in Bolgarijo. Pojavila se je nova oblika legalizacije avto- 
mobilov, ukradenih v tujini. V odkritih primerih so storilci 
uporabili zelo dobro ponarejene dokumente, potrebne za 
uvoz in registracijo avtomobila v naši državi. 

Močno se je povečalo število drznih tatvin (od 216 na 315). 
V večini primerov je šlo za tatvine ročnih torbic. Žrtve so bile 
v glavnem starejše osebe, storilci pa mladoletniki. Raziska- 
nost primerov je znašala 46,6 (49,5)%. 

Število ropov se je povečalo za 34,1% (od 205 na 275), ropar- 
skih tatvin pa upadlo za 29,6%. Raziskanost ropov se je 
nekoliko izboljšala (od 61,5 na 66,6%). 

Roparji so 15-krat napadli menjalnice, trikrat prevoze 
denarja, po dvakrat pošto in zlatarno ter po enkrat banko in 
bencinsko črpalko. V 33 primerih so napadli starejše osebe 
v njihovih stanovanjih, jih zvezali in maltretirali. 

Javnost je najbolj vznemiril rop v Celovcu, katerega so uteme- 
ljeno osumljeni štirje pripadniki specialne enote MNZ RS. Iste 
osebe naj bi nekaj mesecev pred tem sodelovale pri ropu 
prekupčevalcev cigaret v Ljubljani. 

Odmevnejši so bili tudi rop pošte v Solkanu in dva poskusa 
ropa prevoza gotovine v Ljubljani in na Ptuju. V vseh primerih 
so roparji uporabili strelno orožje. 

Storilci so bili oboroženi v 56 (50) primerih oz. 20,4 (24,3)% 
vseh lanskoletnih ropov. 
Z ropi in roparskimi tatvinami so bila najbolj obremenjena 
območja UNZ Ljubljana (2,6 kaznivih dejanj na 10.000 preb.), 
UNZ Novo mesto (1,9) in UNZ Krško (1,7). 

Število obravnavanih goljufij (brez poslovnih) je upadlo za 
37,0% (od 3.001 na 1.891). Največ goljufij je bilo povezanih 
z odškodninskimi zahtevki zavarovalnicam. Pri raziskovanju 
goljufij so največ težav povzročali primeri, ko so storilci naje- 
mali rent-a-car vozila in prijavljali njihove fiktivne kraje. 
Pojavili so se tudi primeri insceniranja prometnih nezgod. 

Obravnavanih je bilo 53 (79) požigov. Neraziskanih je ostalo 
22 (23). Do požigov je v glavnem prihajalo zaradi osebnih 
sporov in maščevanja. 

Med preostalimi premoženjskimi delikti je bilo 1.588 (2.685) 
poškodovanj tuje stvari, 1.275 (1.118) prikrivanj, 854 (831) 
odvzemov motornega vozila, 92 (127) zatajitev, 79 (67) neza- 
konitih vselitev .... 

2.2.4. Kazniva dejanja zoper javni red in mir ter splošno 
varnost ljudi in premoženja 

Število kaznivih dejanj zoper javni red in mir je nekoliko 
upadlo (od 993 na 966). Hkrati se je ponovno povečalo število 
kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi 
(od 211 na 225), skoraj enako pa je ostalo število kaznivih 
dejanj napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge var- 
nosti (lani 54, predlani 53). Tovrstni delikti so bili v večini 
primerov storjeni pri različnih intervencijah policistov in pri 
obravnavanju kršiteljev cestnoprometnih prekrškov. Poraslo 
je tudi število kaznivih dejanj nasilniftkega obnašanja (od 429 
na 432). Storilci so bili največkrat mladoletni. 

Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj zoper splošno varnost 
ljudi in premoženja (od 508 na 352 oz. za 30,7%). 

2.3. Kazniva dajanja mladoletnikov 

V letu 1994 je bilo zaradi utemeljenega suma storitve 5.599 
(5.554) kaznivih dejanj obravnavanih 7.759 (8.029) mladoletni- 
kov. Glede na leto 1993 se je število obravnavanih mladoletni- 
kov zmanjšalo za 3,4%, število njihovih kaznivih dejanj pa se 
je povečalo za 0,8%, najbolj na območju UNZ Maribor 
(+48,8%). 

Kazniva dejanja, katerih storitve so bili osumljeni mladolet- 
niki, so predstavljala 12,8 (12,5)% celotne kriminalitete, delež 
mladoletnih osumljencev pa se je po nekaj letih nekoliko 
zmanjšal (od 24,8 na 24,4%). Delež mladoletnikov v skupnem 
številu osumljencev je bil najvišji na območjih UNZ Ljubljana 
(32,1%) in Kranj (25,8%). 

Mladoletni delinkventi so poosteje kot v preteklosti delovali 
v skupinah oz. sostorilstvu in uporabljali profesionalne 
metode izvrševanja kaznivih dejanj. 

Pozornost vzbujajo podatki, da so bili mladoletniki osumljeni 
storitve 4 (2) umorov, 11 (6) posilstev, 45 (39) hudih, telesnih 
poškodb, 74 (62) ropov, 164 (112) izsiljevanj... . 

Pri izsiljevanju denarja od vrstnikov in otrok so bili pogosto 
zelo brutalni. 

TABELA 7: Kazniva dejanja mladoletnikov 

KAZNIVO DEJANJE 1993 1994 +/- % 
umor 2 4 +100,0 
posilstvo 6 11 +83,3 
huda telesna poškodba 39 45 +15,4 
lahka telesna poškodba 32 28 -12,5 
tatvina 2.226 2.050 -7,9 
velika tatvina 1.533 1.676 +9,3 
rop 62 74 +19,3 
odvzem motornega vozila 203 260 + 28,1 
goljufija 99 77 -22,2 
izsiljevanje 112 164 +46,4 
prikrivanje 364 451 +23,9 
poškodovanje tuje stvari 393 260 -33,8 
nasilniško obnašanje 50 57 +14,0 
ponarejanje listin 80 61 -23,7 
ponarejanje vrednotnic 40 57 +42,5 
KD v zvezi z mamili 26 58 +123,1 

Na nadaljnje širjenje narkomanije med mladimi opozarja 
podatek, da so bili v minulem letu mladoletniki osumljeni 
storitve 58 (26) kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili oz. omogočanja uživanja mamil. 

Porasti navedenih hujših kaznivih dejanj v okviru skoraj 
nespremenjenega skupnega števila deliktov ponazarjajo ugo- 
tovitev, da tudi znotraj kriminalitete mladoletnikov prihaja do 
zaskrbljujočih strukturnih premikov. 

Gibanje števila hujših kaznivih dejanj, katerih storitve so bili 
osumljeni mladoletniki, ponazarja tabela na naslednji strani. 

2.4. Povojni pomori 

V letu 1994 je policija nadaljevala z zbiranjem dokumentacije 
o pomorih iz obdobja po koncu 2. svetovne vojne. Uvedena je 
bila republiška akcija in operativna obdelava. 

Pri koordinaciji preiskovanja in izmenjavi podatkov je delovna 
skupina MNZ sodelovala z državnim tožilstvom in parlamen- 
tarno komisijo za ugotavljanje povojnih pomorov. Kot pred- 
nostni nalogi so določili preiskavo pomorov v Brezarjevem 
breznu v Podutiku in Krenovem breznu v Kočevskem rogu. 

Uprava kriminalistične službe MNZ je v sodelovanju z Jamar- 
sko zvezo Slovenije pripravila seznam grobišč žrtev pomorov 
na območju Slovenije. Delavci UNZ Ljubljana, Kranj, Krško in 
Maribor so pričeli preiskovati pomore na svojih območjih. 

2.5. Gospodarska kriminaliteta 

Število gospodarskih kaznivih dejanj se je v primerjavi s prejš- 
njim letom povečalo za 47,5% (od 3.235 na 4.771). Porast 
gospodarske kriminalitete je v glavnem posledica izrednega 
povečanja obsega poslovnih goljufij (od 682 na 2.197), zato se 
je zelo povečalo število tipičnih gospodarskih deliktov (od 
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1.684 na 3.172 ali za 88,4%). Število drugih, vsebinsko manj 
pomembnih oziroma netipičnih gospodarskih deliktov je bilo 
podobno kot leto prej (+3,2%). 

Skupno število obravnavanih gospodarskih deliktov se ni 
povečalo samo na območju UNZ Krško, kjer so kriminalisti 
obravnavali za dobro petino manj kaznivih dejanj kot leto prej. 
Najvišji porast je bil zabeležen na območjih UNZ Maribor in 
Nova Gorica. Obseg tipične gospodarske kriminalitete pa se 
je povečal na vseh upravah za notranje zadeve, najbolj na 
območjih UNZ Maribor, Nova Gorica in Celje. Manj kot 40% 
porast tovrstnih kaznivih dejanj je bil zabeležen samo na 
območju UNZ Koper. / 

TABELA 8: Struktura gospodarske kriminalitete 

tipična gospodarcla UD. 
območje 1993 1994 +/-* 

ostala K-D skupno M. UD. 
1993 1994 +/-% 1993 1994 +/-% 

UNZ MARIBOR 
UNZ NOVA 
GORICA 
UNZ POSTOJNA 
UNZ 
LJUBLJANA 
UNZ SLOVENJ 
GRADEC 
UNZ CELJE 

228 726 +218,4 325 286 -12.0 553 1.012 +83,0 

65 
28 

140 +115,4 
49 +75,0 

30 
20 

30 
26 +»,0 

95 
48 

170 +78,9 
75 +56,3 

499 832 +66,7 507 714 +40,8 1.006 1.546 +53,7 

71 
234 

127 +78,9 
499 +113,2 

24 
235 

19 -20,8 
216 -8,1 

95 146 +53,7 
715 +52,4 

REPUBLIKA 
SLOVENIJA 1.684 3.172 +88,4 1.551 1.599 +3* 3.235 4.771 +47,5 
UNZ MURSKA 
SOBOTA 
UNZ KRANJ 
UNZ NOVO 
MESTO 
UNZ KOPER 
UNZ KRŠKO 

91 
181 

120 
125 
42 

164 +80,2 
268 +48,1 

170 +41,7 
131 +43 
66 +57,1 

70 54 -22,9 161 218 +35,4 
89 86 -3,4 270 354 +31,1 

103 79 -23,3 223 249 +11,7 
53 49 -7,5 178 180 +1,1 
95 40 -57,9 137 106 -22,6 

Poleg števila poslovnih goljufij je opazno poraslo še število 
kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe, 
sklenitve škodljive pogodbe, zlorabe uradnega položaja ali 
uradnih pravic in dajanja podkupnine. 

TABELA 9: Število tipičnih gospodarskih kaznivih dejanj 

KAZNIVO DEJANJE 1993 1994 +/-% 
nevestno gospodarjenje 32 24 -25,0 
sklenitev škodljive pogodbe 17 36 +111,8 
zloraba pooblastil 54 53 -1,8 
zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe 247 340 +37,6 
poneverba 130 110 -15,4 
neupravičena uporaba 31 15 -51,6 
ponareditev ali uničenje poslovnih listin 160 107 -33,1 
zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev 144 120 -16,7 
poslovna goljufija 682 2197 +222,1 
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 58 65 +12,1 
ponareditev ali uničenje uradne listine 38 21 -44,7 
jemanje podkupnine 23 10 -56,5 
dajanje podkupnine 28 32 +-14,3 

Med drugimi kaznivimi dejanji iz statistike gospodarske krimi- 
nalitete velja omeniti visok porast kaznivih dejanj ponarejanja 
vrednotnic (od 630 na 872) ter upad gozdnih tatvin (od 553 na 
381). 

Celotna gospodarska kriminaliteta je povzročila za 23,1 mili- 
jarde tolarjev materialne škode, kar pomeni 82,5 (56,5)% 
celotne škode, ki je bila storjena s kaznivimi dejanji. Škoda se 
je bistveno povečala zaradi kaznivih dejanj, povezanih z last- 
ninskim preoblikovanjem podjetij, poslovnih goljufij in drugih 
tipičnih gospodarskih deliktov. Izredno visoka škoda je 
nastala pri malverzacijah v Komercialni banki Nova Gorica. 
K nujnosti sanacije banke je prispevalo tudi kaznivo dejanje 
nevestnega gospodarjenja, ki je povzročilo za 12,0 milijarde 
tolarjev škode. 

Zgolj kazniva dejanja nevestnega gospodarjenja so zato pov- 
zročila več kot polovico celotne škode gospodarske kriminali- 
tete (12,4 milijarde tolarjev). Večjo škodo so povzročile še 
sklenitve škodljivih pogodb (3,5 milijarde), zlorabe položaja 
ali pravic odgovorne osebe (2,3 milijarde), poslovne goljufije 
(2,1 milijarde), oškodovanja upnikov (1,1 milijarde), zlorabe 
pooblastil (0,8 milijarde) in zatajitve davščin (0,4 milijarde). 

V okviru odkrivanja nezakonitosti pri lastninskem preobliko- 
vanju podjetij so kriminalisti na podlagi 352 revizijskih zapis- 
nikov Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informira- 
nje podali 74 kazenskih ovadb. 

Med kaznivimi dejanji, povezanimi z lastninskim preoblikova- 
njem podjetij, so prevladovale zlorabe položaja ali pravic 
odgovorne osebe. V večini primerov je šlo za pridobivanje 
premoženjske koristi na škodo družbenega premoženja prek 
»by pass« podjetij, kar je potekalo na naslednje načine: 

- prenos poslov družbenega podjetja na »by pass« podjetje, 
- vključitev »by pass« podjetja kot posrednika v utečene 
posle družbenega podjetja, 
- obremenjevanje družbenega podjetja s stroški poslovanja 
in odtekanje dohodka v »by pass« podjetje, 
- prenos osnovnih sredstev (prostorov, opreme) družbenega 
podjetja na »by pass« podjetje, 
- prodaja osnovnih sredstev družbenega podjetja »by pass« 
podjetju po prenizki ceni, 
- oddajanje poslovnih prostorov in opreme družbenega 
podjetja »by pass« podjetju po prenizki najemnini ali brez- 
plačno. 

Kriminalistična služba je poleg protipravnega pridobivanja 
premoženjske koristi s pomočjo »by pass« podjetij obravna- 
vala še naslednje pojavne oblike oškodovanja družbenega 
premoženja: 

- previsoko obrestovanje internih delnic, 
- previsoko obrestovanje kreditov, najetih pri novoustanov- 
ljenem podjetju, 
- nesorazmerno delitev dobička mešanega podjetja glede na 
strukturo kapitala, ki je povečevala delež zasebnega kapitala, 
- odkup delnic z brezobrestnim kreditiranjem družbenega 
podjetja ali izplačilom neupravičenega regresa. 

Kriminalisti UNZ Koper so zaključili tri operativne obdelave, 
s katerimi so razkrili organizirano tihotapstvo cigaret ter koru- 
pcijo pri izdajanju vizumov tujim državljanom in izdajanju 
odločb o izpolnjevanju pogojev za pridobitev obrtne dejav- 
nosti. 

Delavci kriminalistične službe so pri zatiranju tihotapstva 
uspešno sodelovali s policijami sosednjih držav, zlasti hrva- 
ško. Na podlagi izmenjave podatkov so ugotovili, da hrvaški 
tihotapci nabavljajo blago pri nekaterih predstavništvih tujih 
podjetij v Sloveniji, ki dejansko sploh niso predstavništva, 
ampak prava podjetja, ker v lastnem imenu sklepajo posle in 
sprejemajo vplačila na svoje račune. Ustanovitelji teh »pred- 
stavništev« so izkoristili pravne praznine v obstoječi slovenski 
zakonodaji in se na ta način uspešno izognili plačilu dajatev, 
ki bi jih morali plačati, če bi bili registrirani kot tuje podjetje. 
Kriminalistična služba je zato deviznemu inšpektoratu predla- 
gala pregled poslovanja nekaterih »predstavništev«, kar naj bi 
pripomoglo k oblikovanju normativov o poslovanju tujih 
podjetij pri nas. 

Neustrezen je tudi zakon o tujih vlaganjih, ki ga je Slovenija 
prevzela iz jugoslovanske zakonodaje. Zakon prepušča pre- 
sojanje kriterijev o tem, kaj se šteje za tuje vlaganje, posebni 
medresorski komisiji, ki je dovoljevala brezcarinski uvoz 
opreme na podlagi formalnih potrdil, da je vlagatelj v domače 
podjetje ali obratovalnico tuja fizična ali pravna oseba, med- 
tem ko se v izvor sredstev ni spuščala. Kriminalistična služba 
je ugotovila, da je bila večina »tujih vlaganj« fiktivna, saj so 
domača podjetja sama plačala in uvozila opremo. Pri preisko- 
vanju fiktivnih vlaganj je zaradi korupcije ovadila enega od 
članov omenjene medresorske komisije. 
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Delavci kriminalistične službe so se ukvarjali tudi s klasičnimi 
pojavnimi oblikami kriminala, povezanimi s tujino. Tudi 
v minulem letu so sistematično zbirali podatke o poslih časov- 
nega zakupa (time sharing) in nezakonitih vpisih podjetij 
v sodne registre. Opravljali so tudi naloge s področja Zakona 
o izvajanju embarga pri trgovanju z ZRJ in sodelovala pri 
oblikovanju stališč v zvezi z dilemami glede razlage predpisov 
o embargu. 

Med številnimi pojavnimi oblikami poslovnih goljufij so bile 
najpogostejše trgovske, kreditne, virmanske, zavarovalniške 
in najemniške. 

Kriminalistična služba je pri nekaterih gospodarskih kaznivih 
dejanjih, v večini primerov je šlo za poslovne goljufije, zasle- 
dila elemente organiziranosti storilcev, npr. pri odkritju sku- 
pine oseb, ki so pri bankah in podjetjih na enak način naje- 
male posojila za nakup dragih avtomobilov, pri čemer so 
posojilne pogodbe potrjevale z žigi neobstoječih zasebnih 
podjetij in izmišljenimi podatki o zaposlitvi in višini plač. Člani 
skupine so si pri pripravi te dokumentacije razdelili vloge, 
pred posojilodajalci pa so nastopali posamično. 

V letu 1994 so se v Sloveniji pojavile ponarejene bančne 
garancije in akreditivi hrvaških bank. Storilci, ki so bili iz 
Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Nizozemske, so skušali pona- 
rejene instrumente za zavarovanje plačil prodajati našim ban- 
kam in podjetjem po 30 do 40% diskontni ceni. Kriminali- 
stična služba je v sodelovanju z Interpolom začela zbirati 
podatke o primeru. Rezultati bodo znani v letu 1995. 

Med fiskalnimi delikti so prevladovale davčne zatajitve kot 
neevidentiranje posameznih virov dohodnine v napovedih za 
odmero davka, klasične utaje davkov iz dejavnosti, ko storilci 
navidezno povečujejo stroške, da bi zmanjšali davčno 
osnovo, utaje prometnega davka v prometu proizvodov in 
davka pri prodaji nepremičnin. 

Približno polovico (50,4%) vseh obravnavanih gospodarskih 
deliktov je odkrila policija, 37,3% so jih odkrili oškodovanci 
(fizične osebe, podjetja in druge pravne osebe), 5,6% deliktov 
so odkrili državni organi (pravosodni in upravni organi, SDK 
oziroma agencija, inšpekcija in carinska služba), 6,7% pa vsi 
ostali subjekti (neoškodovane fizične in pravne osebe). 

Zaradi gospodarskih deliktov je bilo ovadenih 5.176 (2.693) 
osumljencev, od tega 800 direktorjev, 442 komercialistov in 
trgovcev, 218 delavcev, zaposlenih v gostinstvu in turizmu, 42 
finančno knjigovodskih uslužbencev... 

2. 6. Krlmlnailstlčnotehnlčna In druga strokovna opravila 

2.6.1. Krlminalističnotehnična opravila 

Center za kriminalističnotehnične preiskave UKS MNZ je naj- 
več pozornosti namenil razvijanju novih preiskovalnih metod, 

.strokovnemu usposabljanju in izobraževanju kriminalističnih 
tehnikov in izvedencev ter izboljšanju tehnične opremljenosti. 
Rezultati kriminalistično tehničnih preiskav so tudi lani pri- 
spevali k uspešnemu preiskovanju kaznivih dejanj. 

Število opravljenih kriminalističnotehničnih ogledov je bilo 
podobno kot predlani (lani 12.120, predlani 12.083). Ogled 
kraja storitve kaznivega dejanja je bil opravljen pri 27,8 
(27,3)% obravnavanih primerov. Policisti so opravili 9.984 
(9.613) ogledov, kriminalistična služba 2.051 (2.387), preisko- 
valni sodnik pa 85 (83). 

Poleg ogledov krajev kaznivih dejanj so kriminalisti in policisti 
opravili še 1.458 (1.600) ogledov krajev dogodkov. Daktilosko- 
pirali so 2.428 (2.456) oseb, s pomočjo prstnih sledi odkrili 212 
osumljencev, podali 644 strokovnih mnenj in v 88 primerih 
nastavili past za odkrivanje storilca. Kriminalistični tehniki so 
sodelovali pri 5.618 (5.935) ogledih krajev kazivih dejanj in 
dogodkov. 

Center za kriminalističnotehnične preiskave je opravil več 
fizikalnih in bioloških preiskav ter preiskav dokumentov kot 
leto prej. Število kemijskih preiskav se je zmanjšalo, ker 
v kemijskem laboratoriju ne preiskujejo več vzorcev mamil, ko 
gre za prekrške.* 

* Od leta 1993 dalje pri prvostopenjski obravnavi prekrškov 
v zvezi z mamili zadostujejo rezultati preliminarnega testira- 
nja vzorcev, ki ga opravljajo uradi kriminalistične službe UNZ. 

Strokovna in izvedenska mnenja Centra za kriminalističnoteh- 
nične preiskave so zaradi uvajanja novih preiskovalnih metod 
postala kvalitetnejša. 

TABELA 10: Število laboratorijskih preiskav, ki jih je opravil 
CKTP 

VRSTA PREISKAVE 1993 1994 
fizikalna 554 657 
kemijska 941 644 
biološka 257 372 
daktiloskopska 592 545 
dokumenti 633 810 

V fotografskem laboratoriju so razvili 338 črnobelih in 2.704 
barvnih filmov ter izdelali 3.076 črnobelih in 62.386 barvnih 
fotografij. 

Po podatkih policije je bilo leta 1994 tehnično varovanih 4.483 
(2.938) objektov. Z operativno-komunikacijskimi centri in 
policijskimi postajami je bilo povezanih 979 (992) objektov, 
med katerimi so bili tudi potencialno najbolj ogroženi bančni 
objekti. Na signalno varovanih objektih je bilo sproženih 3.841 
(3.978) lažnih alarmov, od tega največ na območju UNZ Ljub- 
ljana (1.055), kjer je tudi največ objektov, varovanih na tak 
način. V objektih, povezanih s policijo, je bilo sproženih 41 
alarmov, ko so bili storilci še v objektu. Pri tem so policisti 
prijeli 23 storilcev. 

2.6.2. Druga strokovna opravita 

2.6.2.1. Preiskovalna dejanja in odvzemi prostosti 

V preteklem letu so delavci organov za notranje zadeve opra- 
vili 973 (814) hišnih preiskav, od tega 884 (734) z odredbo 
sodišča, 44 (33) brez odredbe sodišča, 45 (47) pa na zahtevo 
javnega tožilca ali po prepustitvi preiskovalnega sodnika. 

Kriminalisti in policisti so opravili tudi 22 (32) osebnih prei- 
skav, od tega 17 (6) z odredbo sodišča in zasegli 5.440 (5.630) 
predmetov, od tega 816 (716) z odredbo sodišča. Preiskovalni 
sodnik je policiji 1-krat prepustil osebno preiskavo in 
22-krat zaseg predmetov. Javni tožilec je zahteval zaseg 
predmetov v 32 primerih. 

V letu 1994 je bilo izvedensko delo odrejeno 1.478-krat: 
109-krat ga je odredil preiskovalni sodnik, 82-krat javni 
tožilec in 1.287-krat policija. 

Kriminalisti in policisti so v letu 1994 na podlagi 195. čl. ZKP 
odvzeli prostost 2176 (2139) osumljencem. 

2.6.2.2. Uporaba posebnih metod In sredstev 

Na podlagi 19.a člena Zakona o notranjih zadevah je krimina- 
listična služba MNZ RS uporabila posebne operativne metode 
in sredstva: 
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- v 77 (185) primerih tajno opazovanje, 
- v 63 (52) primerih je sodišče dovolilo odstop od varovanja 
tajnosti občil in odredilo kontrolo komunikacijskih sredstev. 
- v 38 (58) primerih tajno sodelovanje, 
- v 10 (5) primerih dejanski odkup in v 46 (49) primerih 
navidezen odkup predmetov. 

Posebne metode in sredstva so bile uporabljene v 43 (52) 
operativnih obdelavah in 44 (31) operativnih nadzorih. 

Posebne metode in sredstva so bile v večini primerov uporab- 
ljene pri preiskovanju organizirane kriminalitete (kazniva 
dejanja povezana z mamili, orožjem, eksplozivnimi telesi, 
ponarejenim denarjem, ekstremnim nasiljem, terorizmom, 
trgovino z ukradenimi avtomobili) in umorov. 

2.6.2.3. Uporaba poligrafa in službenih psov 

Pri preiskovanju kaznivih dejanj je bilo poligrafsko testiranih 
320 (267) oseb. Največ testiranj je opravil UKS UNZ Ljubljana. 

Slovenska policija je uporabljala 11 (11) službenih psov za 
odkrivanje mamil. Z njihovo pomočjo je bilo opravljenih: 

- 660 pregledov osebnih avtomobilov, 
- 195 pregledov kosov prtljage. 
- 177 pregledov tovornih avtomobilov, 
- 102 kontroli avionov, 
- 99 hišnih preiskav, 
- 51 pregledov avtobusov, 
- 25 pregledov ladij in 
- 4 pregledi vlakov. 

2.6.2.4. Razpisi iskani oseb In ukrepov na meji 

Oddelek za tiralice UKS MNZ ie na zahtevo pristojnih organov 
razpisal 1.111 iskanj (1.362), od tega 720 tiralic in 391 razpisov 
o iskanju. Objavil je tudi 6 razglasov o najdenih neidentificira- 
nih truplih. Na podlagi razpisanih iskanj in razglasov je bilo 
uspešno razrešenih 842 (835) primerov. 

Vzroki iskanja so bili izmikanje po storjenem kaznivem deja- 
nju (622), pobegi mladoletnikov iz vzgojnih zavodov (180), 
pogrešanje odraslih oseb (155), pobegi mladoletnikov in 
otrok od doma (56), pobegi gojencev iz Prevzgojnega doma 
Radeče (52), pobegi obsojencev iz zaporov (32) in izmikanje 
pred nastopom kazni (14). 

775 razpisov se je nanašalo na različne ukrepe zoper dolo- 
čene osebe pri prehajanju državne meje. V večini primerov 
(552) je šlo za ukrep izgona tujcev iz države. 

V letu 1994 je bilo razpisanih tudi 6 mednarodnih tiralic, na 
podlagi katerih je bilo prijetih in izročenih 5 oseb. Na zahtevo 
tujih držav so bile v Sloveniji prijete 4 osebe. 

Ministrstvo za notranje zadeve je pri izročanju prijetih oseb iz 
Slovenije v tujino ali obratno sodelovalo z Ministrstvom za 
pravosodje. 

3. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER ZAGOTAV- 
LJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

3.1. Splošne značilnosti kršitev predpisov s področja varo- 
vanja javnega reda in miru 

V letu 1994 so policisti obravnavali 52.990 (56.181) kršitev 
zakona o prekrških zoper javni red in mir, zakona o tujcih, 
zakona o nadzoru državne meje, zakona o orožju, občinskih 
odlokov o javnem redu in miru in drugih predpisov, ki urejajo 
javni red in mir in splošno varnost ljudi in premoženja. Število 
teh prekrškov se je v primerjavi z letom 1993 zmanjšalo za 
5,7%. Prevladovale so kršitve zakona o prekrških zoper javni 
red in mir (v .nadaljevanju prekrški zoper JRM - 67,7%). 

GRAFIKON 3: Prekrški zoper JRM ter prekrški po ostalih 
predpisih (1988 - 1994) 

ŠT.PREKRŠKOV (V TISOČIH) 

JRM 
OSTALI 

1988 1989 1990 1991 1992 
LETO 

1993 1994 

Policisti so sodnikom za prekrške poslali 37.419 (39.337) 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku, s katerimi je bilo 
naznanjenih 48.399 (51.211) kršiteljev. 

TABELA 11: Prekrški v letu 1994 po posameznih območjih 

zakon 
o prekrških ostali 

območje zoper JRM predpisi skupaj 

+/- 
1991/92 

(v%) 

št. kršitev 
na 10.000 
preb.(93) 

UNZ Celje 
UNZ 
Nova Gorica 
UNZ Koper 
UNZ Kranj 
UNZ Ljubljana 
UNZ Maribor 
UNZ 
Murska Sobota 
UNZ 
Novo mesto 
UNZ Krško 
UNZ Postojna 
UNZ 
Slovenj Gradec 
NN 

4.368 1.204 5.572 -7,4 216,3(231,7) 

1.652 
2.457 
3.635 

12.118 
5.124 

1.779 

1.647 
704 
794 

1.477 
143 

1.399 
2.065 
2.071 
5.020 
1.065 

3.051 
4.522 
5.706 

17.138 
6.189 

-8,8 
-6,6 

- 12,8 
+0,5 

-10,5 

254.5 (279,1) 
454,0 (486,2) 
295,3 (338,8) 
310.6 (309,1) 
191,6(213,9) 

556 2.335 -0,6 179,7(180,6) 

967 
842 
706 

390 
807 

2.614 
1.546 
1.500 

1.867 
950 

-4,8 
-37,5 
+17,5 

+12,4 
-5,1 

252,8 (265,6) 
214,4 (343,0) 
300,6 (255,6) 

251,6 (223,7) 

skupaj 35.898 17.092 52.990 -5,7 268,3 (284,5) 

S kršitvami je bilo najbolj obremenjeno območje UNZ Koper, 
sledijo območja UNZ Postojna in Ljubljana. Število kršitev se 
je v primerjavi z letom prej najbolj povečalo na območjih UNZ 
Postojna in Slovenj Gradec, najbolj pa zmanjšalo na območjih 
UNZ Krško in Kranj. 

3.1.1. Kršitve zakona o prekrških zoper javni red In mir 

V letu 1994 so policisti poslali sodnikom za prekrške 25.054 
(23.783) predlogov (+ 5,3%) zaradi suma storitve 35.898 
(33.822) prekrškov zoper JRM (+ 6,1%). 

Prekrški zoper JRM v precejšnji meri odražajo varnostno 
problematiko, saj so najštevilnejši in imajo zato tudi precejšen 
vpliv na občutek varnosti pri državljanih R Slovenije. 

V primerjavi z zadnjimi leti je bilo stanje javnega reda in mira 
manj ugodno. Poleg povečanja števila kršitev zoper JRM tudi 
struktura kršitev opozarja na slabše razmere. Več je bilo 
pojavov drznega vedenja, nedostojnega vedenja na javnih 
krajih ter ogrožanja v zasebnih prostorih, policistom pa so se 
pri vzpostavljanju javnega reda in mira kršitelji pogosteje 
fizično upirali, jih omalovaževali in žalili. 
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Tabela 12: Prekrški zoper JRM v zadnjih petih letih v R Slove- 
niji 

leto 
skupaj 

prekrški 
indeks drzno vedenje 

in pretepanje 
omalovaževanje 

indeks poobl. ur. oseb indeks 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

24.069 
24.665 
22.704 
28.507 
33.822 
35.898 

100 
102,5 
94,3 

118.4 
140.5 
149,1 

3.259 
2.918 
2.978 
3.695 
4.105 
4.171 

100 
89,5 
91,4 

113,4 
125,9 
127,9 

1.770 
1.797 
1.877 
2.440 
2.948 
3.631 

100 
101,5 
106.0 
137,8 
166,5 
205.1 

Med prekrški zoper JRM je prevladovalo prepiranje in vpitje 
(39,4%), ropot in kričanje ter ogrožanje varnosti v zasebnem 
prostoru (26,5%), omalovaževanje policistov in drugih urad- 
nih oseb (10,1%) ter pretepanje na javnem kraju (6,2 %). 

TABELA 13: Struktura prekrškov zoper JRM 

VRSTA PREKRŠKA 1992 1993 1994 +/-1993/94 
  (V%) 

- prepiranje, vpitje 
- ropot in kričanje ter ogrožanje 
v zasebnem prostoru 
- omalovaževanje pooblaščenih 
uradnih oseb 
- pretepanje 
- pijančevanje 
- drzno vedenje 
- točenje alk. pijač vinjenim 
in mladoletnim 
- klatenje, potepanje 
- hazardiranje 
- zanemarjanje otrok 
- ostali prekrški zoper JRM 

10.78813.17614.155 
varnosti 

7.728 8.985 9.525 

2.440 2.948 3.631 
2.205 2.376 2.232 

1.796 
1.729 

1.552 
1.490 

1.950 
1.939 

991 
285 
128 
69 

831 

1.168 
335 
121 
80 

1.108 

973 
281 

42 
48 

1.122 

+7,4 

+6,0 

+23,2 
-6,1 
+8,6 

+12,1 

-16,7 
-16,1 
-65,3 
-40,0 
+1,3 

skupaj 28.50733.82235.898 +6,1 

V letu 1994 so policisti posredovali na 24 (25) množičnih 
kršitvah javnega reda in mira. Do njih je prišlo največkrat 
v gostinskih lokalih, na športnih in drugih javnih prireditvah 
ter na mestnih ulicah. Obravnavane so bile tudi 4 (2) mno- 
žične kršitve zaradi nacionalnih konfliktov. 

Večinoma so bili množični kršitelji mladoletniki, ki so v večjih 
ali manjših skupinah kršili javni red in mir s kričanjem in 
pretepanjem ter povzročanjem drugih ekscesnih situacij. Pri 
tem je bila 1 (13) oseba hudo in 37 (17) lahko telesno poško- 
dovanih, nastala pa je tudi večja materialna škoda na objektih, 
vozilih itd. Policisti so obravnavali 80 (160) kršiteljev, zoper 
katere so bili napisani predlogi za uvedbo postopka o prekr- 
šku ter 46 (27) ovadb za različna kazniva dejanja (povzročitev 
telesnih poškodb, nasilniško obnašanje, preprečitev urad- 
nega dejanja uradni osebi...) 

Največ množičnih kršitev JRM je bilo na območjih UNZ Ljub- 
ljana - 11 (7), Kranj - 4 (2) in Slovenj Gradec - 3 (4). 

Največ prekrškov zoper JRM je bilo storjenih na cestah, ulicah 
in trgih (34,5%), sledijo gostinski objekti (21,9%), zasebna 
stanovanja (21,1%) itd.. Kršitve v gostinskih lokalih, predvsem 
diskotekah so iz leta v leto hujše in pogosto preraščajo 
v kazniva dejanja. Zaradi načina storitve in uporabljenih sred- 
stev so tudi v javnosti vedno bolj odmevne (streljanje, primeri 
odvrženih bomb v diskotekah...). 

Največ kršitev je bilo ponoči med 22. in 6. uro (58,8 %). 

Zaradi prekrškov zoper JRM je bilo obravnavanih 33.845 
(32.099) kršiteljev. Najbolj se je povečalo število kršiteljev, 
starih do 18 let (+8,7%). Delež mladoletnikov in kršiteljev, 
starih od 18 do 21 let, se že več let povečuje, saj je leta 1989 
znašal 14,7%, 1990 16,0%, 1991 18,6%, 1992 21,1%, 1993 
22,7% in 1994 22,6%. Zaskrbljujoče pa je predvsem to, da se 
med njimi povečuje število hujših kršitev JRM (drzno vedenje 
- +14,7%, omalovaževanje pooblaščenih uradnih oseb 
- +41,9%). 

V letu 1994 se je nekoliko zmanjšal delež nezaposlenih kršite- 
ljev, in sicer je znašal 35,5% (leta 1990 - 23,3%, leta 1991 
- 31,1%, leta 1992 - 33,1% in leta 1993 - 36,0%. 

Med obravnavanimi kršitelji je bilo 31.765 (29.815) državljanov 
Slovenije ali 93,8 (92,9)% vseh kršiteljev. 

Pod vplivom alkohola je storilo prekršek 15.312 (15.993) oseb, 
kar je 45,2 (51,1)% vseh kršiteljev. 
Tabela 14: Struktura storilcev prekrškov zoper JRM (starost, 
delovno razmerje, državljanstvo) 

KRŠITELJI 1993 1994 +/-1993/ 
94 (v %) 

starostna struktura 
- mladoletniki 
- od 18 do 21 let 
- od 22 do 25 let 
- od 26 do 30 let 
- nad 30 let 
- neopredeljena 
poklic oz. delovno razmerje 

2.456 2.670 
4.846 4.987 
3.788 3.872 
4.371 4.406 

16.473 17.751 
165 159 

+8,7 
+2,9 
+2,2 
+0,8 
+7,7 
-3,6 

- zaposleni 
- nezaposleni 
- upokojenci 
- obrtniki 
- dijaki in študenti 
- kmetje 
- delavci v tujini 
- vojaške osebe 
- drugi 
državljanstvo  

11.705 
11.545 
2.605 
1.898 
2.432 

555 
333 

58 
968 

11.756 
12.030 
2.733 
2.011 
2.848 

562 
263 

64 
1.538 

+0,4 
+4,2 
+6,4 
+5,9 

+ 17,1 
+ 1,3 

-21,1 
+ 10,3 
+58,9 

slovensko 
- tujci 

29.815 31.765 
2.180 1.994 

+6,5 
-8,5 

Med obravnavanimi kršitelji je bilo 7,9 (8,1)% pridržanih, sod- 
niku za prekrške pa takoj privedenih 2,7 (2,9)% oseb. 

3.1.2. Kršitve ostalih predplaov a področja javnega reda in 
mira 

V letu 1994 so policisti obravnavali 17.092 (22.359) kršitev 
ostalih predpisov s področja javnega reda in mira ter splošne 
varnosti ljudi in premoženja oz. 23,6% manj kot leto prej. 

Tako kot v letu 1993 je bilo tudi v letu 1994 največ kršitev 
zakona o tujcih (37,4%). Najbolj se je povečalo število kršitev 
zakona o javnih shodih in prireditvah (+ 24,5%), zakona 
o eksplozivnih snoveh (+ 19,7%), zakona o proizvodnji in 
prometu mamil (+ 18,9%) itd., če ne upoštevamo povečanja 
števila kršitev zakona o prevozu nevarnih snovi (iz 2 prekrškov 
v letu 1993 na 21 v letu 1994) oz. ostalih predpisov (+ 60,2). 

TABELA 15: Število kršitev drugih predpisov 

PREDPIS 1993 1994 +/-93/94 
- zakon o tujcih 8.796 6.399 
- odloki o javnem redu 
in miru v občinah 2.392 2.305 
- zakon o osebni izkaznici 3.043 2.121 
- zakon o nadzoru državne meje 2.547 1.441 
- zakon o orožju 1.245 1.372 
- zakon o evidenci 
nastanitve občanov.. 804 728 
- ostali odloki v občinah 1.046 489 
- zakon o proizvodnji in prometu mamil 365 434 
- zakon o javnih shodih in prireditvah 273 340 
- zakon o eksplozivnih snoveh 61 73 
- zakon o potnih listinah .. 73 60 
- zakon o sladkovodnem ribištvu 39 38 
- zakon o varnosti na smučiščih 22 26 
- zakon o prevozu nevarnih snovi 2 21 
- zakon o varstvu pred hrupom ... 874 
- ostali predpisi 777 1.245 

-27,3 

-3,6 
-30,3 
-43,4 
+10,2 

-9,5 
-53,3 
+18,9 
+24,5 
+ 19,7 
-17,8 

• -2,6 
+ 18,2 

+60,2 
skupaj 22.359 17.092 -23,6 
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Število kršitev se je zmanjšalo na območjih vseh uprav za 
notranje zadeve, najbolj na območjih UNZ Krško (- 55,3%), 
Maribor (- 42,1%) in Celje (- 37,9%). 

3.2. Nezakonita posest In nošenje orožja 

V letu 1994 so policisti zaradi ilegalne posesti orožja ali zaradi 
nošenja orožja brez ustreznega dovoljenja na območju Slove- 
nije našli brez lastnika, zasegli ali odvzeli (državljanom) 2.031 
(1.272) kosov orožja: 408 (379) kosov vojaškega, 165 (132) 
kosov lovskega, 220 (153) kosov športnega in 1.238 (608) 
kosov ostalega orožja (hladno, plinsko, signalno itd.), poleg 
omenjenega pa še 241 (382) ročnih bomb, 446 (450) drugih 
minsko - eksplozivnih teles, 1.748 (536) plinskih nabojev in 
razpršilcev, 1.418.636 (478.830) različnih pirotehničnih sred- 
stev... . 

Tabela 16: Najdeno, odvzeto in zaseženo orožje leta 1994 

orožje 
kraj vojaško lovsko športno hladno plinsko signalno SKUPAJ 
v notranjosti 
države 339 93 143 676 83 2 1.336 
na mejnih 
prehodih 69 72 77 391 77 9 695 
SKUPAJ 408 165 220 1.067 160 11 2.031 

Največ orožja je bilo zaseženega na meji z R Hrvaško. 

Poleg orožja je bilo najdenih ali zaseženih še 102.821 
(128.294) kosov raznega streliva, 134.556 (77,52) kg razstre- 
liva, 594 (366) detonatorjev itd.. 

Zaradi kršitev zakona o orožju in drugih predpisov je bilo 
vloženih 112 (100) kazenskih ovadb, 1.416 (1.122) predlogov 
za uvedbo postopka pri sodniku za prekrške ter 67 (45) pred- 
logov za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja. 

Zaradi neustreznega hranjenja orožja v objektih oz. prevoznih 
sredstvih je bilo ukradeno 38 (33) kosov vojaškega, 22 (13) 
kosov lovskega, 15 (10) kosov športnega orožja ter nekaj 
različnega streliva. 
Zaradi malomarnega ravnanja z orožjem ali razstrelivom je 
bilo obravnavanih 66 (55) poškodb državljanov, 6 (4) oseb je 
umrlo zaradi nestrokovne demontaže mine, 4 osebe pa so 
storile samomor z ročnimi bombami. Zaradi eksplozije in 
nepravilne uporabe orožja je bilo telesno poškodovanih 29 
(15) otrok. 

3.3. Varnostne akcije 

V letu 1994 je bilo na območju R Slovenije izvedenih 19 (17) 
varnostnih akcij (niso vštete prometne akcije), v katerih so 
sodelovali 303 (844) policisti, 58 (72) kriminalistov in 24 (27) 
drugih uradnih oseb. 

Namen varnostnih akcij je bil preprečevanje in odkrivanje 
kaznivih dejanj in storilcev, kriminalnih žarišč, problematike 
tujcev, preprečevanje in odkrivanje kršitev javnega reda in 
mira in drugih prekrškov ter prijetje storilcev. 

Posamezne varnostne akcije so bile izvedene tudi v 4 (7) 
gostinskih lokalih, kjer so bile ugotovljene pogostejše kršitve 
JRM ali kazniva dejanja. 

V varnostnih akcijah je bilo legitimiranih 1.922 (1.698) oseb, 
ugotovljenih je bilo 28 (95) kršitev zakona o JRM ter 73 (192) 
kršitev ostalih predpisov o javni varnosti, 5(11) oseb pa je bilo 
pridržanih. 

3.4. Zagotavljanje »plošne varnosti ljudi in premoženja 

3.4.1. Varstvo okolja 

V letu 1994 so delavci organov za notranje zadeve ugotovili 97 
(94) primerov ogrožanja okolja. 

Tabela 17: Pregled izlitih nevarnih tekočin in plinov v okolje 

Vrsta izlitih snovi 1990 1991 1992 1993 1994 
- naftni derivati 72.7101 72.400 1 89.780 1 23.950 1 33.9801 
-kemikalije 9.250 1 23.215 1 36.424 1 4.990 1 2.2151 
- plini - - - 319.000 1 601 
skupaj 
nevarne snovi 81.960 1 95.6151126.204 1 374.940 1 36.2551 
-gnojevka 450.0001 30.0001130.0001 12.0001 8.0001 
-odpadne vode - 20.0001 15.0001 - 31.0001 

- ostale snovi - 33.255 I 145.700 I - 30.0001 
SKUPAJ: 531.960 I 178.870 I 416.904 I 359.940 I 105.255 I 

Najpogosteje je prišlo do izlitja kurilnega olja, in sicer največ- 
krat na cestah. Poleg naftnih derivatov je prišlo do izlitja 
naslednjih snovi: amoniak, vodikov peroksid, zemeljski in 
utekočinjeni naftni plin, klor, barve, strupi, bakrov klorid... 

Vode so bile onesnažene 68-krat (v 34 primerih so poginile 
ribe). 

Podjetja so povzročila onesnaženja v 29 (32) primerih, posa- 
mezniki v 31 (14), neznani povzročitelji v 13 (15) primerih, 10 
(21) dogodkov se je pripetilo zaradi »višje sile«. Najpogostejši 
vzroki za onesnaženje so bile napake v tehnologiji, neupošte- 
vanje predpisov in malomarnost. 

V 47 (23) primerih so bile ob onesnaženju prisotne nevarne 
snovi, v ostalih primerih pa druge snovi, škodljive okolju, ali 
pa je bilo povzročeno nevarno stanje za okolje. 

Javnemu tožilstvu je bilo poslanih 7 (3) poročil in 8 (7) kazen- 
skih ovadb, v 16 (3) primerih so bili povzročitelji predlagani 
v postopek sodniku za prekrške. V postopkih so največkrat 
sodelovale tudi inšpekcijske službe, manj pogosto pa uprav- 
ljavci voda, gasilci, ribiške družine itd. 

Največ primerov je bilo zabeleženih na območju UNZ Ljub- 
ljana - 30 (23), najmanj na območju UNZ Novo mesto - 2 (2). 
Največ primerov je bilo meseca julija (22). 

3.4.2. Ostali pojavi v zvezi s splošno varnostjo ljudi in premo- 
ženja 

Policisti so obravnavali 91 (95) izrednih dogodkov na želez- 
nici, v katerih je nastala večja materialna škoda in umrlo 22 
(12) oseb, 7 (11) jih je bilo hudo telesno poškodovanih in 6 (7) 
lahko telesno poškodovanih. Največ je bilo iztirjenj ter 23 
oplazitev vagonov in vlečnih voz. Vzroki so bili predvsem: 
malomarnost železniških delavcev in tehnične okvare. Storje- 
nih je bilo 9 (10) kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa. 

Policisti so obravnavali 461 (10) nezgod na smučiščih, v kate- 
rih so bile 104 (4) osebe hudo, 357 (5) oseb pa laže telesno 
poškodovanih. Zoper 16 oseb so bili napisani predlogi sodni- 
kom za prekrške, zoper 5 oseb pa kazenske ovadbe. Glavni 
vzroki nesreč so bili: neupoštevanje predpisov o varnosti 
smučišč, neizkušenost ter precenjevanje lastnih sposobnosti. 

Pri kopanju je utonilo 58 (41) oseb, od tega 5 (4) otrok. Največ 
utopitev je bilo na rekah in v potokih (42) ter v jezerih (7). 

V letu 1994 so policisti obravnavali 51 (61) nezgod v gorah, 
v katerih je bilo 9 (15) smrtnih žrtev, 26 (32) hudo in 7 (9) lahko 
telesno poškodovanih. Policisti so sodelovali v 45 (36) reše- 
valnih akcijah in pri 6 (6) iskanjih oseb, ki so se izgubile 
v gorah. Letalska enota policije je s helikopterji sodelovala 
v 42 (28) reševalnih in 6 (9) iskalnih akcijah, za kar so porabili 
72 (41) ur letenja. Največ nesreč v gorah se je zgodilo zaradi 
zdrsov, neizkušenosti, krušenja skal in nepazljivosti. 

Policisti so obravnavali tudi 39 (34) nezgod v zračnem pro- 
metu, v katerih so 3 (5) osebe izgubile življenje, 14 (15) jih je 
bilo hudo in 6 (4) lahko telesno poškodovanih. Največ nezgod 
se je pripetilo z jadralnimi padali (20 (19) , z jadralnimi in 
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motornimi zmaji (4 (5)„ športnimi letali (8 (6)'. itd. (iiavni 
vzroki teh nesreč so bili: neizkušenost, letenje v neprimernih 
vremenskih razmerah, v nekaterih primerih tudi slaba teh- 
nična opremljenost zračnih plovil. 

Policisti so obravnavali tudi 296 (291) nesreč pri delu. V njih je 
umrlo 50 (52) oseb, 286 (220) pa je bilo hudo telesno poškodo- 
vanih. Večinoma je bil vzrok malomarnost, nepazljivost ali 
neupoštevanje tehničnih navodil. 
Obravnavanih je bilo tudi 534 (474) samomorov, od tega 8 (8) 
samomorov mladoletnikov in otrok. 

V letu 1994 so policisti spremljali tudi 67 (86) različnih javnih 
manifestacij v gospodarskih in drugih organizacijah, zagotav- 
ljali varnost ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter 
urejali promet. Med njimi je bilo 37 (34) izražanj nezadovolj- 
stva, 2 (11) stavki, 10 (17) blokad cest in mejnih prehodov, 13 
(19) protestnih shodov in pohodov ter 5 (5) gladovnih stavk. 

3.4.3. Varovanje javnih shodov in prireditev, prevoza denar- 
nih in umetniških vrednosti ter jedrskih objektov in prevoza 
radioaktivnih in drugih nevarnih snovi 

V letu 1994 je bilo v R Sloveniji priglašenih 11.030 (10.622) 
javnih prireditev in 194 (140) javnih shodov; 4 prireditve in 
4 javni shodi so bili prepovedani. Policisti so vzdrževali javni 
red in mir, urejali promet ter zagotavljali varnost na 11.781 
(9.600) javnih shodih in prireditvah in pri tem opravili 104.544 
delovnih ur oz. prevozili 184.411 km. 

Policisti so spremljali 6.359 (1.169) prevozov denarnih vredno- 
sti in 76 (11) prevozov umetnin, za kar je bilo porabljenih 
27.790 (23.456) delovnih ur in s službenimi vozili prevoženih 
494.346 (434.397) km. 

Delavci organov za notranje zadeve so v letu 1994 sodelovali 
z drugimi ministrstvi pri nadzoru nad opravljanjem strokovnih 
nalog fizičnega in tehničnega varovanja jedrskih objektov 
v R Sloveniji, pri izdajanju soglasij in dovoljenj in neposred- 
nem varovanju prevozov jedrskega materiala v notranjem in 
meddržavnem morskem, železniškem in cestnem prometu. 

V letu 1994 je bilo izdanih 905 (2.366) soglasij za prevoz 
strupov preko državne meje, 297 (238) za prevoz radioaktivnih 
snovi in 39 za prevoz snovi, ki načenjajo ozonski sloj. 

3.4.4. Protiteroristična zaščita 

Delavci organov za notranje zadeve so leta 1994 zabeležili 327 
(475) anonimnih groženj o podtaknjenem eksplozivu. Večino 
groženj je bilo izrečenih po telefonu (83,8%). Vsa obvestila so 
bila lažna. V 18 (8) primerih so policisti odkrili osumljenca. 
Največ anonimnih groženj je bilo naslovljeno na šole, javne 
lokale, objekte državnih institucij, varovane osebe itd.. 

Strokovnjaki za protidiverzijsko zaščito so deaktivirali 4 (2) 
eksplozivne naprave. 

Delavci organov za notranje zadeve so obravnavali tudi 41 
(32) eksplozij diverzantsko-terorističnih sredstev, od tega 10 
(9) ročnih bomb in 12 (15) drugih podtaknjenih ekplozivnih 
naprav. V 9 (6) primerih so bile uporabljene zažigalne 
naprave, v 6 plinske dimne bombe. Pri tem so bile 3 osebe 
hudo in 2 lahko telesno poškodovane, v ostalih primerih je 
nastala večja materialna škoda na vozilih in objektih podjetij 
ali posameznikov. 

3.5. Ostale aktivnosti pollclle 

3.5.1. Izvajanje resolucije varnostnega sveta OZN št757/92 

Policisti so v sodelovanju z drugimi državnimi organi tudi 
v letu 1994 nadzorovali izvajanje zakona o izvajanju Resolu- 
cije VS OZN št.757/92 (prepoved prometa blaga in storitev ter 
vzpostavljanja in vzdrževanja ekonomskih odnosov s posa- 
mezniki in pravnimi osebami Srbije in Črne gore). V letu 1994 
so bili ukrepi nekoliko omejeni predvsem na športnem in 
kulturnem področju. 

3.5.2. Policijska pomoč posameznikom in organizacijam 
V letu 1994 so policisti nudili različno pomoč podjetjem, 
organizacijam in posameznikom, kadar je bilo ogroženo nji- 
hovo življenje, zdravje in premoženje. V zvezi s tem so bile 
opravljene številne socialno-humanitarne, prometnovzgojne 
in druge oblike pomoči. 

Policisti so sodelovali pri reševanju in odpravljanju posledic 
3.218 (3.118) naravnih in drugih nesreč (poplave, plazovi, 
neurja, izlitja nevarnih snovi, požari itd.), pri čemer je bilo 
opravljenih 18.599 (14.276) delovnih ur. 

Sodelovali so pri iskanju 1.377 (981) pogrešanih oseb (vzroki: 
starost, neizkušenost, duševna bolezen, strah pred starši, 
nepoznavanje terena, utrujenost, samomor itd.) ter pri tem 
opravili 11.526 (6.665) delovnih ur. Pri iskanju pogrešanih 
oseb so sodelovali tudi občani, člani lovskih organizacij, 
gasilci, gorski reševalci in drugi. 
Bolnim, ostarelim in drugim osebam, potrebnim zdravniške 
ali druge pomoči, so policisti pomagali v 677 (440) primerih, 
pri čemer so opravili 1.248 (875) delovnih ur. To so bili 
v glavnem prevozi k zdravniku, dovozi hrane ali zdravil v težko 
dostopne kraje ipd. 

Osnovnim, srednjim in drugim šolskim ter vzgojno-varstve- 
nim organizacijam in ustanovam so 2.143 (2.035)- krat nudili 
neposredno strokovno pomoč pri vzgoji in izobraževanju na 
področju varnosti cestnega prometa in drugih področjih, pri 
čemer so opravili 7.741 (9.390) delovnih ur. 

Posameznikom, raznim organom, organizacijam, ustanovam 
in podjetjem so policisti nudili pomoč 14.030 (7.918)-krat (na 
smučiščih, pri gorskih nesrečah, pri nesrečah na morju, pri 
prometnih in železniških nesrečah itd.), pri čemer so opravili 
33.836 (13.971) delovnih ur. V 806 primerih so obveščali 
posameznike o smrti svojcev, za kar so opravili 886 delovnih 
ur in prevozili 7.817 km. 
Policisti so nudili pomoč pri prevozih humanitarne pomoči za 
R Hrvaško, R Bosno in Hercegovino ter begunske centre 
v R Sloveniji, in sicer 1.542 (499)-krat. Spremljali so tudi 
tranzite za potrebe enot UNPROFOR-ja v R Hrvaški in BiH in 
pri tem porabili 1.742 delovnih ur ter prevozili 8.843 km. 

Policisti so opravili tudi 16.430 (10.069) vročitev raznih 
odločb, sklepov, vabil ali drugih pisemskih pošiljk in privedb 
na zahteve sodišč, sodnikov za prekrške, inšpekcijskih služb, 
upravnih organov za obrambo, organov za notranje zadeve in 
drugih služb z javnim pooblastilom ter pri tem opravili 31.402 
(15.056) delovnih ur. Poleg tega so opravili 5.523 privedb na 
zahtevo sodišč, 9.864 na zahtevo sodnikov za prekrške in 609 
na zahtevo drugih organov in pri tem opravili 15.996 delovnih 
ur. 

3.6. Uporaba prisilnih sredstev 

V letu 1994 so policisti pri zagotavljanju javnega reda in miru 
ter splošne varnosti ljudi in premoženja v 1.159 (739) primerih 
uporabili 1.460 (1.461)-krat različna prisilna sredstva. Od 
tega so uporabili 733 (835)-krat fizično silo, 605 (586)-krat 
sredstva za vklepanje, 46 (25)-krat plinska sredstva, 42 
(10)-krat gumijevko, 8 (5)-krat strelno orožje in 26 (O)-krat 
službenega psa. 

TABELA 18: Vrste in pogostost uporabe prisilnih sredstev 

Prisilno sredstvo 19871988 198919901991 1992 1993 1994 
7 6 5 6 1 3 5 

51 44 27 23 33 16 10 
663 634 524 528 571 614 835 

9 9 23 12 11 5 

strelno orožje 
gumijevka 
fizična sila 
službeni pes 
sredstva za 
vklepanje 560 61 419 341 300 319 586 
plinska sredstva 45 35 26 29 15 21 25 
ostalo - - 2 - - 9 
SKUPAJ: 

8 
42 

733 
26 

605 
46 

133511891026 939 931 987 1.461 1 460 
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Uporaba prisilnih sredstev je bila neupravičena v 6 (9) prime- 
rih. V 13 (20) primerih je njihovo uporabo ocenjevala posebna 
komisija. 
V postopkih je bilo poškodovanih 84 (37) policistov, od tega 
2 hudo telesno poškodovana; poškodovanih je bilo 108 (52) 
občanov, od tega 4 hudo telesno poškodovani. 

4. VARNOST V CESTNEM PROMETU 

Prometnovarnostne razmere so bile v letu 1994 slabše kot leto 
prej. Prvič po letu 1990 je število umrlih preseglo 500 oseb. 
V primerjavi s povprečjem zadnjih let v državah evropske 
skupnosti, ki znaša 247 mrtvih na milijon prebivalcev, bi 
moralo na slovenskih cestah umreti približno 200 oseb manj. 
4.1. Prometne nezgod« 

V letu 1994 se je v R Sloveniji zgodilo 6.552 (6.349) prometnih 
nezgod s telesnimi posledicami, v katerih je izgubilo življenje 
505 (493) oseb, 7.882 (7.762) pa je bilo poškodovanih. 

TABELA 19: Prometne nezgode in posledice (1988 - 1994) 

LETO 
Prom. 

nezgode mrtvi 

POSLEDICE 
hudo lahko 
pošk. poškod. 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

6.085 
5.825 
5.180 
5.479 
5.890 
6.349 
6.552 

551 
554 
517 
462 
492 
493 
505 

3.123 
3.011 
2.639 
2.660 
2.644 
2.555 
2.588 

4.727 
4.394 
3.897 
4.278 
4.758 
5.207 
5.294 

V primerjavi z letom 1993 se je za 3,2% povečalo število 
prometnih nezgod s telesnimi posledicami, za 2,4% število 
mrtvih, za 1,3% število hudo poškodovanih ter za 1,7% število 
lahko poškodovanih. 

Število prometnih nezgod s telesnimi posledicami se je pove- 
čalo na območju petih uprav za notranje zadeve, najbolj na 
območju UNZ Celje (+13,2%), Koper (+12,9%) in Postojna 
(+12,3%). Število smrtnih žrtev se je najbolj povečalo na 
območju UNZ Ljubljana (+26), Maribor (+12) in Celje (+ 10), 
zmanjšalo pa na območju UNZ Krško (-13), Koper (-11) in 
Kranj (-10). 

Število poškodovanih oseb se je najbolj povečalo na območju 
UNZ Postojna (+28,2%) in Celje (+28,2%), zmanjšalo pa na 
območjih UNZ Ljubljana (-14,1%) in Slovenj Gradec 
(-10,0%). 

Po deležu mrtvih na število prebivalstva (faktor, ki ga lahko 
sicer le delno upoštevamo, ko govorimo o obremenjenosti 
območij posameznih UNZ s prometnimi nezgodami) je bilo 
najslabše stanje na območju UNZ Koper, Celje in Krško, 
najboljše pa na območju UNZ Kranj in Postojna. 

TABELA 20. Prometne nezgode s telesnimi posledicami po 
UNZ 

Posledice prometnih nezgod 
Prometne nezgode mrtvi poškodovani 

UNZ 1993 1994 1993 1994 1993 1994 
KK 
PO 
SG 
CE 
NG 
KP 
KR 
U 
MB 
MS 
NM 

214 
155 
278 
955 
485 
396 
455 

1.590 
1.144 

373 
304 

188 
174 
259 

1.081 
451 
447 
473 

1.499 
1.262 

413 
305 

29 
12 
17 
65 
30 
43 
46 

110 
82 
35 
24 

16 
11 
19 
75 
30 
32 
36 

136 
94 
30 
26 

247 
170 
349 

1.185 
597 
528 
537 

1.963 
1.395 

415 
376 

231 
218 
314 

1.378 
553 
592 
568 

1.686 
1.495 

481 
366 • 

Najmanj prometnih nezgod s telesnimi posledicami se je 
zgodilo na avtocestah (189 (178) oz. 3,0%), vendar se je 
njihovo število v primerjavi z letom 1993 najbolj povečalo, 
prav tako na lokalnih cestah. Največ nezgod je bilo na lokal- 
nih in ostalih cestah (3.281 (2.836)), sledijo magistralne ceste 
(1.704 (1.690)) in regionalne (1.378 (1.586)). Število mrtvih pa 
se je najbolj povečalo na lokalnih in ostalih cestah (+ 32,5%). 
Po razmerju med številom nezgod in posledic na dolžino 
ceste negativno izstopajo ceste, ki so kategorizirane kot avto- 
ceste, po tehničnih kriterijih pa temu ne ustrezajo. 

GRAFIKON 3: Delež prometnih nezgod s telesnimi posledi- 
cami po vrstah cestišča 

magistralna 
26* 

regionalna 
21% 

avtocesta 
3% 
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50% 

Največ prometnih nezgod s telesnimi posledicami, pa tudi 
največ mrtvih je bilo v sobotah, sledita petek in nedelja. 
Največja koncentracija prometnih nezgod je bila v popoldan- 
skih urah (14.00 - 19.00), največ ljudi pa je umrlo v poznem 
popoldnevu in zvečer oz. ponoči (17.00 — 19.00 in 20.00 
- 1.00). Samo med 20.00 in 3.00 uro je umrlo 192 oseb 
- ceste so bolj prazne, možne so večje hitrosti, pogosto pa je 
prisoten še alkohol. 

Neprimerna hitrost je bila vzrok za 2.467 (2.482) oz. za 37,7% 
prometnih nezgod s telesnimi posledicami, drugi pomemb- 
nejši vzroki pa so bili: neupoštevanje prednosti vožnje 
(20,1%), nepravilna stran ali smer vožnje (18,8%), nepravilno 
prehitevanje (5,9%), nepravilnosti pešca, jezdeca... (4,1%) itd. 
Zaradi hitrosti kot primarnega vzroka prometne nezgode je 
umrl skoraj vsak drugi udeleženec, alkohol pa je bil sekun- 
darni vzrok vsake četrte prometne nezgode s telesnimi posle- 
dicami. 

GRAFIKON 4: Prometne nezgode s telesnimi posledicami po 
mesecih 
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Pri 33 % povzročiteljev prometnih nezgod s smrtnim izidom je 
bila ugotovljena prisotnost alkohola. Od 505 mrtvih je bilo 237 
povzročiteljev prometne nezgode (31,6% jih je bilo pod vpli- 
vom alkohola, v povprečju so imeli v krvi alkohola 1,96 g/kg). 
13,6% povzročiteljev prometnih nezgod je imelo vozniški staž 
do 1 leta, 7% 1 -2 leti. Vozniki z vozniškim stažem do 2 let so 
bili povzročitelji vsake pete prometne nezgode s telesnimi 
posledicami, med njimi pa je bil vsak četrti pod vplivom 
alkohola. 

V letu 1994 je bilo v prometnih nezgodah s telesnimi posledi- 
cami udeleženih 1.360 otrok in mladoletnikov. Umrlo jih je 68 
(34) oz. 100,0% več, poškodovanih pa je bilo 1.292 (1.644) oz. 
21,4% manj. Med umrlimi otroci in mladoletniki jih je bilo 
53,0% udeleženih kot potnikov in na potek nezgode niso imeli 
vpliva. 

Število prometnih nezgod s telesnimi poškodbami, v katerih 
so bili udeleženi tujci se je povečalo za 135,6 % (od 239 na 
563); ti so bili povzročitelji v 67,1%. Življenje je izgubilo 40 (34) 
tujcev, hudo poškodovanih je bilo 191 (85), lahko pa 332 (156). 
Sicer pa so bili tujci udeleženi v skupno 5.934 prometnih 
nezgodah (8,3 %), od katerih so jih 57,8% povzročili sami. 

V letu 1994 je bilo 161 (223) prometnih nezgod s telesnimi 
posledicami s pobegom, od katerih je bilo raziskanih 68,3%.1 

V 11 (14) primerih so bile to nezgode s smrtnim izidom in 
v 150 (209) s telesnimi poškodbami. 

GRAFIKON 5: Otroci in mladoletni udeleženci prometnih nez- 
god 
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5. NADZOR DRŽAVNE MEJE 

5.1. Promet potnikov čez mejne prehode za mednarodni In 
obmejni promet 

Na varnostne razmere na državni meji v letu 1994 je vplivalo 
več dejavnikov: povečan promet čez državno mejo, večje 
število zaseženega orožja na meji, manjše število poskusov 
ilegalnih prestopov državne meje na zeleni meji (predvsem na 
državni meji z R Hrvaško in R Madžarsko), manj vrnjenih 
tujcev iz sosednjih držav, problematika tovornega prometa 
(predvsem na mejnih prehodih Dolga vas in škofije) itd. Pro- 
met čez državno mejo se je odvijal tekoče, delo policije pa je 
bilo uspešno. 

V letu 1994 je čez mejne prehode za mednarodni in obmejni 
promet na območju R Slovenije v obe smeri potovalo skupno 
190,922.032 (169,412.194) potnikov, kar je za 12,7% več kot 
leta 1993. Od tega je bilo 59,193.393 (58,875.057) državljanov 
Republike Slovenije oz. 0,5% več in 131,728.639 (110,537.137) 
tujcev oz. 19,2% več. 

TABELA 21: Promet čez državno mejo v zadnjih šestih letih 

1990 1991 1992 1994 93/94 
št pot. 101,234.548 118,243.560 75,114.758 142,364.302169,412.194190,922.032 +12,7 
indeks 100 116J 74.2 140,6 167,3 188,6 

V mednarodnem prometu je bilo 160,302.371 oz. 16,0% poto- 
vanj več; od tega je bilo 46,568.792 državljanov R Slovenije oz. 
0,8% več in 113,733.579 tujcev oz. 12,3% več. 

V obmejnem prometu je potovalo 30,601.661 potnikov oz. 
1,8% manj, od tega 12,606.601 državljanov R Slovenije oz. 
0,7% manj in 17,995.060 tujcev oz. 2,5% manj. 

- 7 8-14 16-18 
STAROST (V LETIH) 

4.2. Ukrepi pri urejanju In nadzoru cestnega prometa 

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti napisali 
138.922 (171.072) predlogov za uvedbo postopka o prekršku 
zoper 176.913 (178.169) oseb. 

Največ predlogov je bilo vloženih zoper voznike, ki so imeli 
v krvi več alkohola, kot je dovoljeno (16,2%), sledijo osebe, ki 
so vozile brez vozniškega dovoljenja (12,1%), vozniki, ki so 
zavrnili preizkus alkoholiziranosti (9,3%) itd. 

Na kraju prekrška je bilo izrečenih 319.272 (375.853) denarnih 
kazni, od katerih je bilo takoj plačanih 53,9%. 

V letu 1994 se je na naših cestah zgodilo 33 (6) prometnih 
nezgod, v katerih se je razlilo 31.500 litrov nevarnih snovi. 
Policisti so zaradi hujših kršitev zakona o prevozu nevarnih 
snovi napisali 1.395 (1.604) predlogov za uvedbo postopka 
o prekršku. 

V okviru preventivne dejavnosti je bilo največ pozornosti 
namenjeno šolarjem, pri čemer so policisti opravili 7.041 ur 
dela. Poleg drugih dejavnosti pa so varovali tudi 562 večjih 
prireditev na cesti. 

Največ potnikov je potovalo na mejnih prehodih z R Italijo 
(36,5%) in na meji z R Hrvaško (35,7%), sledita meja 
z R Avstrijo (25,2%) in meja z R Madžarsko (2,3%). 

Število potnikov na slovenskih letališčih v mednarodnem pro- 
metu se je povečalo za 18,6%, število prehodov motornih vozil 
čez cestne mejne prehode za 8,0%, število vlakov na železni- 
ških mejnih prehodih za 12,1%, število plovil v pristaniščih za 
mednarodni promet pa se je zmanjšalo za 15,0%. 

Kot leto prej je bila tudi v letu 1994 zabeležena največja 
čakalna doba za tovorna vozila pri izstopu na mednarodnem 
mejnem prehodu Dolga vas (20 ur). Pred zaporo avtoceste 
Zagreb-Beograd je bilo na MP Dolga vas dnevno 40-50 
.tovornih vozil v obe smeri. To so bila večinoma vozila sloven- 
skih podjetij. Od 1. januarja 1992 pa se je promet tovornih 
vozil na MP Dolga vas znatno povečal - na povprečno 500 
vozil na dan. Do občasnih problemov je prihajalo tudi na meji 
z R Hrvaško in sicer na vseh železniških prehodih ter na 

I Leto 1993 i Leto 1994 

GRAFIKON 6: Prehodi potnikov glede na državno mejo 
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cestnem mejnem prehodu Obrežje. Na železniških so bili 
problem predvsem prekratki postanki, ki so otežkočali 
doslednejšo kontrolo. 

5.2. Ukrepi na mejnih prehodih za mednarodni In obmejni 
promet 

V letu 1994 je bilo na mejnih prehodih za mednarodni in 
obmejni promet zaseženih 541 (186) kosov orožja in 54.913 
(60.996) kosov različnega streliva. Največ orožja je bilo zase- 
ženega na meji z R Hrvaško (439 kosov), največ streliva pa na 
meji z R Italijo, Hrvaško in Avstrijo. 

Odkritih je bilo 8 (12) poskusov vnosa oz. iznosa različnih vrst 
mamil in pri tem zaseženih skupno 42 g mamil. Poleg tega je 
bilo odkritih 133 (9) ukradenih vozil, največ na meji z R Hrva- 
ško (123). 

Policisti so v skladu s predpisi, ki urejajo promet potnikov in 
blaga čez državno mejo, opravili 13.760 (1.487) ukrepov zoper 
osebe, ki so jih iskali pravosodni in drugi organi zaradi storje- 
nih kaznivih dejanj in drugih zadev. Največkrat so ukrepali na 
meji z R Hrvaško (6.679 (594)-krat) in na meji z R Avstrijo 
(5.755 (801)-krat). Povečanje gre predvsem na račun oseb, ki 
so bile osumljene ilegalnega vodenja ljudi preko državne 
meje. 

Pri mejni kontroli je bilo odkritih 308 (338) oseb, ki so uporab- 
ljale ponarejene potne listine, od tega 295 (331) tujcev. Največ 
oseb s ponarejeno potno listino je bilo odkritih na meji 
z R Hrvaško (144). Pri poskusu prehoda državne meje s tujo 
potno listino je bilo odkritih 224 (343) oseb, od tega 198 (299) 
tujcev. Največ jih je bilo odkritih na meji z R Hrvaško (100). 

Zaradi storjenih kaznivih dejanj na mejnih prehodih in na 
zeleni oz. modri meji so bile vložene ovadbe zoper 173 (184) 
oseb, od tega zoper 55 (66) državljanov R Slovenije in 118 
(118) tujcev. Zaradi storjenih prekrškov pa so policisti prijavili 
sodniku za prekrške 9.709 (12.253) oseb, od tega 2.859 (4.284) 
državljanov R Slovenije in 6.850 (7.969) tujcev. 

Na mejnih prehodih so policisti izdali 66.539 (148.872) vizu- 
mov, 2.422.689 (2,511.556) turističnih prepustnic, 27.924 
(23.643) dovoljenj za vnos in nošenje lovskega, športnega in 
drugega orožja ter streliva med bivanjem v R Sloveniji, 375 
(261) potrdil o zaseženem orožju in strelivu, 156 (132) potrdil 
o osebni kontroli, kontroli prometnega sredstva in kontroli 
stvari ter 54.879 (47.462) drugih dovoljenj. 

5.3. Nadzor nad tujci 

V letu 1994 so policisti zaradi ilegalnih prehodov državne 
meje obravnavali 4.004 (8.689) tujcev. 

GRAFIKON 7: Delež ilegalnih prehodov glede na državno 
mejo 
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Med tujci, obravnavanimi zaradi nedovoljenih prehodov na 
meji z R Hrvaško (1.982 oseb) so prevladovali državljani 
R Hrvaške (1.197) in državljani R BiH (477). Na meji z R Mad- 
žarsko, kjer je bilo obravnavanih 1.093 oseb, jih je bila večina 
državljanov R Romunije (940). Na meji z R Avstrijo (obravna- 
vanih je bilo 208 oseb) je bilo največ državljanov R BiH (116). 
Na meji z R Italijo je bilo obravnavanih 716 oseb, od tega 
največ državljanov R Romunije (339). 

V letu 1994 so na mejnih prehodih slovenski policisti zavrnili 
37.337 (50.282) tujcev, ki so hoteli vstopiti v našo državo, in 
sicer na meji z R Hrvaško 18.151, na meji z R Madžarsko 8.289, 
na meji z R Italijo 6.016 in na meji z R Avstrijo 4.108 tujcev. 
Razlogi za zavrnitev vstopa so bili predvsem v pomanjkanju 
sredstev za preživljanje in v neizpolnjevanju pogojev za tranzit 
(vizum tretje države). 

Poleg tega so varnostnim organom sosednjih držav vrnili 
2.951 (4.554) tujcev, in sicer večino na meji z R Madžarsko 
(1.063). Prevladovali so državljani R Romunije (942). 

Tuji varnostni organi pa so zaradi nedovoljenih prehodov 
državne meje vrnili 1.683 (1.972) tujcev, največ na meji z R Ita- 
lijo (634) in na meji z R Avstrijo (377). Na meji z R Italijo so 
prevladovali državljani R Romunije, na meji z R Avstrijo pa 
državljani R BiH. 

Policisti so zaradi kaznivih dejanj na mejnih prehodih in 
zeleni/modri meji napisali ovadbe zoper 188 tujcev ter zaradi 
različnih prekrškov prijavili 6.850 tujcev. Največ jih je bilo 
prijavljenih zaradi kršitev zakona o tujcih (3.650), sledijo pri- 
jave zaradi kršitev prometnih predpisov (1.358), kršitev 
zakona o nadzoru državne meje (834) itd.. Med kršitvami 
zakona o tujcih so prevladovali državljani R BiH, ki so ostali 
v državi dlje, kot jim je bilo dovoljeno. Poleg tega je bilo 
napisanih 555 (339) predlogov sodnikom za prekrške zoper 
pravne osebe in posameznike zaradi neizvrševanja zakonskih 
določb o obveznosti prijavljanja tujcev. Zaradi tega je policija 
izvajala poostren nadzor nad zakonitostjo bivanja tujcev in 
njihovega zaposlovanja. 

5.4. Kršitve mejnega režima 

V letu 1994 je bilo na državni meji R Slovenije 58 (77) mejnih 
incidentov, od tega 57 (70) na škodo naše integritete. Največ 
kršitev je bilo na območju državne meje z R Hrvaško (51), od 
tega 50 na škodo integritete R Slovenije, 1 mejna kršitev pa je 
bila povzročena s slovenske strani. Zabeležena je bila tudi 
1 kršitev nedotakljivosti slovenskega zračnega prostora 
s strani ameriške vojske. 

Največ kršitev na meji z R Hrvaško so storili oboroženi pripad- 
niki hrvaške policije in vojske. 

6. VAROVANJE DOLOČENIH OSEB IN OBJEKTOV 

V letu 1994 so delavci organov za notranje zadeve v skladu 
s predpisi varovali določene osebe in objekte (2., 3., 5. in 6. 
člen Uredbe o varovanju določenih oseb in objektov, Uradni 
list RS 38/91). Varovanje je obsegalo fizično in tehnično 
varovanje oseb in objektov ter varnostne ukrepe pri potova- 
njih po cesti, železnici in v zraku ter med političnimi in 
uradnimi dejavnostmi na območju R Slovenije in v tujini. 

V tem letu je bilo tako organiziranih 1.042 (942) varnostnih 
dejavnosti, namenjenih varovanju določenih oseb, od tega 
v 109 (156) primerih potovanj v tujini. 

Med najpogostejšimi varnostnimi ukrepi je bilo 457 (302) 
protidiverzijskih pregledov prostorov, objektov oziroma kra- 
jev zadrževanja varovanih oseb, 129 (124) predhodnih pregle- 
dov hrane, 73 (51) pregledov in odvzemov letalskega goriva, 
20 (8) sanitarnih in požarnih inšpekcij in 1 (4) protiprislušni 
pregled prostorov ter zagotovljeno servisiranje in pregledi 
signalno-varnostnih naprav v objektih stalnega in občasnega 
bivanja varovanih oseb. 

Omenjena varovanja so potekala brez posebnosti. 
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V letu 1994 je bilo v celoti prevzeto varovanje objekta držav- 
nega zbora, nadaljevalo pa se je tudi varovanje predsedniške 
in vladne stavbe ter stalnih in po potrebi začasnih bivališč 
najvišjih državnih predstavnikov oz. protokolarnih objektov 
R Slovenije. 

Nudena je bila tudi pomoč pri tehničnem varovanju objektov 
naših predstavništev v tujini. 

V letu 1994 so delavci organov za notranje zadeve varovali 
tudi 166 (130) obiskov tujih državnih oz. vladnih predstavni- 
kov in delegacij ter 18 (19) njihovih potovanj preko R Slove- 
nije. Ob teh obiskih je bilo opravljenih 7 (6) posebnih operativ- 
nih akcij. 

Vsa varovanja so potekala brez posebnosti. 

V skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih in konzular- 
nih odnosih so bila zunanje fizično varovana veleposlaništva 
R Italije, Avstrije, Nemčije, Bosne in Hercegovine, Turčije in 
Ruske federacije. Občasno fizično varovanje je bilo nudeno 
veleposlaništvom ZDA, R Hrvatske in Izraela. 

7. DELO OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKIH CENTROV 

Operativno-komunikacijski centri so v letu 1994 posvetili 
posebno pozornost doslednemu evidentiranju vseh obvestil, 
klicev na številko 92, naročil in drugih podatkov (dnevnik 
dogodkov), krajšemu reakcijskemu času prihoda na kraj deja- 
nja oz. dogodka, nadaljnjemu razvoju geografsko informacij- 
skega sistema in usposabljanju delavcev. 

OKC UNZ so v letu 1994 sprejeli preko 305.000 telefonskih 
klicev na številko 92. Od tega je bilo 85.000 interventnih in 
operativnih klicev, na podlagi katerih je bilo treba izvesti 
določene ukrepe. Nekaj čez 120.000 klicev se je nanašalo na 
različne informacije in nasvete, ki niso bili neposredno pove- 
zani z operativno problematiko, ostali klici pa so bili posledica 
motenj, provokacij in podobno. 

Vodje izmen OKC UNZ so v več kot 450 primerih odredili, 
organizirali in usklajevali blokade. Kar 290 blokad so organizi- 
rali delavci OKC UNZ Ljubljana, ki so bili pri tem zelo uspešni, 
saj so policisti v blokadah prijeli 661 oseb (453 storilcev 
kaznivih dejanj, 176 kršiteljev in 32 povzročiteljev prometnih 
nezgod z materialno škodo). 

OKC MNZ je posebno pozornost namenil varnosti policistov 
in bolj učinkovitim intervencijam. Policisti, napoteni v inter- 
vencijo, so bili dolžni vodji izmene OKC UNZ sporočiti nastop 
intervencije. Če po 10 minutah niso sporočili, da nimajo težav, 
je vodja izmene takoj napotil v pomoč najbližje dodatne 
patrulje. 

OKC UNZ so beležili tudi reakcijski čas prihodov na kraj. 
Policisti so zelo dober intervencijski čas dosegli pri sproži- 
tvah signalno-varnostnih naprav, saj je bil povprečen čas 
prihoda na kraj krajši od 5 minut, pri drugih dejanjih in 
dogodkih pa se je čas gibal v povprečju od 10 do 20 minut. 

8. UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE 

8.1. Sprejemi In odpusti iz državljanstva R Slovenije 

V letu 1994 je bilo v državljanstvo R Slovenije z redno naturali- 
zacijo sprejetih 1.233 (2.539) tujcev. Večinoma je šlo za držav- 
ljane R BiH in Hrvaške. Prošnja za sprejem v državljanstvo je 
bila zavrnjena 103 (86) osebam. Nerešenih je ostalo še 9.063 
vlog. 

Med prošnjami za izreden sprejem v državljanstvo Slovenije 
jih je bilo pozitivno rešenih 218 (120), večinoma so bili prosilci 
iz R Hrvaške, Srbije in BiH. V več kot dveh tretjinah prosilcev 
je bil razlog za sprejem nacionalni interes. Zavrnjenih je bilo 
36 vlog (46). 

Še vedno niso rešeni vsi postopki za pridobitev državljanstva 
na podlagi 40. člena Zakona o državljanstvu R Slovenije (rok 
za vložitev prošenj je potekel 15. 12. 1991), in sicer sta nere- 
šeni dve kategoriji prosilcev: storilci kaznivih dejanj ali kršilci 
javnega reda in mira ter aktivni pripadniki bivše JLA. Sicer je 
bilo v letu 1994 med vlogami po tem členu pozitivno rešenih 
371 (2.504), zavrnjenih pa 486 (941) vlog. 

Iz državljanstva R Slovenije je bilo odpuščenih 365 (432) oseb, 
od tega 325 (394) polnoletnih in 40 (38) mladoletnih. Odpuš- 
čeni so pridobili državljanstvo Nemčije (285), Avstrije (70), 
Švedske (8), Italije (1) in Hrvaške (1). Zavrnjeno je bilo 8 vlog. 

8.2. Osebna stanja 

V letu 1994 je bilo v rojstne matične knjige vpisanih 32.839 
(33.016) rojstev otrok, od tega 19.938 (20.037) otrok, ki so se 
rodili na območju Republike Slovenije, ostali pa so se rodili 
v tujini. V poročne matične knjige je bilo vpisanih 8.693 
(8.326) zakonskih zvez in 1.930 zaznamkov o razvezi in razve- 
ljavitvi zakonskih zvez. V matično knjigo umrlih je bilo vpisa- 
nih 19.961 (20.072) oseb, umrlih v Sloveniji, od tega jih je 368 
umrlo v tujini. V vse matične knjige je bilo vpisanih 121.430 
(111.964) sprememb osebnega stanja. 

8.3. Prljavno-odjavna služba 

V Sloveniji je bilo 30. 9. 1994 stalno prijavljenih 1.969.192 
državljanov R Slovenije, 31. 12. 1994 pa začasno prijavljenih 
30.817 (31.354) oseb. 

8.4. Osebne izkaznice 

Izdanih ali zamenjanih je bilo 388.600 (255.275) osebnih iz- 
kaznic. 

8.5. Registracija vozil na motorni pogon 

Ob koncu leta je bilo v R Sloveniji registriranih 761.825 
(792.935) vozil na motorni pogon in priklopnih vozil, od tega: 
657.287 (632.563) osebnih, 9.964 (9.130) kombiniranih, 31.239 
(29.424) tovornih vozil, 2.486 (2.527) avtobusov in 8.786 
(9.967) motornih koles. 

Med temi vozili je bilo 37,5% starih do 5 let, 36,5% od 5 do 10 
let in 26% starejših od 10 let. 

Dne 31. 12. 1994 je bilo v Sloveniji 1.022.091 (970.321) vozni- 
kov vseh kategorij motornih vozil. 

Konec leta 1994 je v R Sloveniji delovalo 17 izpitnih centrov za 
voznike motornih vozil in 252 (218) avtošol. 

Pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov 
motornih in priklopnih vozil so v letu 1994 opravile 826.091 
tehničnih pregledov; 28,1% vozil ni izpolnjevalo pogojev za 
varno vključitev v promet. 

8.6. Potne listine In druga opravila v zvezi s prehajanjem 
državne meje 

V letu 1994 je bilo izdanih 140.543 (605.338) potnih listin in 
8 (13) skupinskih potnih listov; zavrnjenih je bilo 7 (26) vlog. 
Priglašenih je bilo 3.234 (1.945, v letu 1992 samo 704) izgub- 
ljenih ali ukradenih potnih listin. To število se povečuje, 
lastniki teh potnih listin so večinoma slovenski državljani, ki 
imajo sorodnike v BiH in jim skušajo s posojo potnega lista 
omogočiti prehod državne meje. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je izdalo 1.189 (4.002) potnih 
listin državljanom Republike Slovenije, ki stalno ali začasno 
bivajo v tujini. 

8.7. Orožje 

V Sloveniji je imelo konec leta 1994 orožne liste 35.379 
(35.131) državljanov, 9.962 (7.516) pa jih je imelo dovoljenje za 
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posest orožja. Skupno so imeli 72.789 (80.344) kosov različ- 
nega strelnega orožja, za katerega so bili izdani orožni listi ali 
dovoljenja za posest orožja. Podjetja in druge organizacije pa 
so imele v posesti 7.375 (7.013) kosov različnega strelnega 
orožja. 

8.8. Eksplozivne »novi 

V letu 1994 je ministrstvo za notranje zadeve izdalo 828 (706) 
dovoljenj za uvoz, izvoz in tranzit eksplozivnih snovi, orožja in 
streliva ter pirotehničnih izdelkov, občinski upravni organi za 
notranje zadeve so izdali 49 (49) dovoljenj za nabavo eksplo- 
zivnih snovi fizičnim osebam, 208 (167) dovoljenj pravnim 
osebam in 4.393 (3.880) dovoljenj za prevoz eksplozivnih 
snovi. 

8.9. Tujci 

Konec leta 1994 je imelo 3.160 tujcev dovoljenje za stalno 
bivanje. Na novo je bilo vloženih 488 vlog za izdajo dovoljenja, 
skupno (pozitivno in negativno) je bilo rešenih 632 vlog. 
Zoper odločbo se je pritožilo 92 oseb. 

Začasno je bilo prijavljenih 22.366 tujcev, med njimi jih je 
imelo 8.213 dovoljenje za začasno prebivanje, 1.972 jih je 
imelo vloženo prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebi- 
vanje (do rešitve vloge velja kot dovoljenje za začasno prebi- 
vanje), 16.451 tujcev je imelo veljavne delovne vizume, 309 pa 
poslovni vizum. 

9. ORGANIZACIJSKO - KADROVSKE ZADEVE 

9.1. Kadrovska struktura 

Konec leta 1994 je bilo v ministrstvu za notranje zadeve 
zaposlenih 8.002 (7.576) delavcev oz. 5,6% več kot leta 1993, 
od tega jih je imelo 29 (29) ali 0,4% doktorat ali magisterij, 483 
(439) oz. 6,0% visoko izobrazbo, 1.125 (1.039) oz. 14,0% višjo, 
5.254 (4.943) oz. 65,7% srednjo izobrazbo V. stopnje, 555 (555) 
oz. 6,9% srednjo izobrazbo IV. in III. stopnje in 556 (571) oz. 
7,0% nižjo izobrazbo. Najbolj se je povečalo število delavcev 
z visoko (+ 10,0%) in z višjo izobrazbo (+ 8,3%). 

Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 33 let, v uniformi- 
rani policiji pa 31 let. Do 5 let delovne dobe je imelo 19,6% 
delavcev, od 6 do 10 let 17,7%, od 11 do 15 let 14,1%, od 16 do 
20 let 16,9%, od 21 do 25 let 14,2% in nad 25 let 19,1% 
delavcev. 

Zanimanje za zaposlitev v organih za notranje zadeve je bilo 
v letu 1994 precejšnje, kar je omogočalo ustrezno selekcijo 
med prijavljenimi kandidati. Obravnavanih je bilo 2.166 
(1.505) vlog kandidatov, do konca leta so bili zaključeni 
postopki za 1.816 kandidatov. Delovno razmerje v policiji je 
sklenilo 669 (468) kandidatov, od tega 376 v enotah uniformi- 
rane policije, 66 na delovnih mestih civilnih pooblaščenih 
delavcev in 227 na delovnih mestih civilnih nepooblaščenih 
delavcev. Med novosprejetimi delavci je imela večina (70,0%) 
srednjo izobrazbo V. stopnje, 9,5% jih je bilo z visoko izo- 
brazbo, 6,6% z višjo, 9,5% s poklicno ter 4,4% z nižjo izo- 
brazbo. Od skupnega števila novosprejetih delavcev je bilo 
430 pripravnikov, in sicer 23 z visoko izobrazbo, 12 z višjo in 
395 s srednjo izobrazbo. 

V letu 1994 je prenehalo delovno razmerje 235 delavcem, in 
sicer 29 zaradi starostne, 14 zaradi administrativne in 12 
zaradi invalidske upokojitve. Na lastno željo je z delom prene- 
halo 134 delavcev, 11 je potekel čas, za katerega so bili 
sprejeti, 9 jih je bilo disciplinsko izključenih, 12 jih je umrlo, 
1 ni končal šole oz. opravil strokovnega izpita, 5 jih je samo- 
voljno zapustilo delo, 4 so odšli na ministrstvo za zunanje 
zadeve, 3 so odšli na služenje vojaškega roka, 1 delavec pa je 
bil razrešen funkcije. Glavni razlogi za prenehanje delovnega 
razmerja na lastno željo so bili: nezadovoljstvo s pogoji dela 
(neurejen delovni čas, delo ob nedeljah in praznikih, premalo 
prostega časa), višji status in boljši dohodek v drugih organi- 
zacijah (Sova, sodišča, druga ministrstva - v glavnem so bili 

to delavci z visoko izobrazbo), neprilagojenost delovnim zah- 
tevam, izogibanje disciplinski izključitvi, osebni razlogi ipd. 

9.2. Strokovno Izobraževanje, Izpopolnjevanje In usposab- 
ljanje 

Ob koncu leta 1994 je bilo na šolanju v Srednji policijski šoli 
554 kadetov. Šolo so v rednem roku končali 204 kadeti. 
V program izpopolnjevanja pripravnikov za policiste (s V. 
stopnjo izobrazbe) je bilo vključeno 95 pripravnikov. Na Višji 
šoli za notranje zadeve je imelo 136 delavcev sklenjeno 
pogodbo za izobraževanje iz dela, za izobraževanje ob delu 
pa 121 delavcev. Diplomiralo je 47 delavcev. Med kandidati, ki 
so se prijavili na razpis Univerze v Ljubljani, jih je sprejemni 
izpit uspešno opravilo 23. Pogodbe za izobraževanje v zuna- 
njih vzgojno - izobraževalnih organizacijah ob delu je imelo 
221 delavcev (31 delavcev za podiplomski študij, 86 delavcev 
za pridobitev visoke, 95 delavcev za pridobitev višje ter 
9 delavcev za pridobitev srednje izobrazbe), pogodbe za 
opravljanje prakse in pravosodnega izpita 7 delavcev, na 
izobraževanju iz dela s pogodbami pa je bilo 7 delavcev (1 
v ZDA - doktorat, 6 na fakultetah za pridobitev visoke izo- 
brazbe). 

Strokovni izpit je v letu 1994 opravilo 49 delavcev. Štipendijo 
je prejemalo 48 štipendistov (42 na visokih, 3 na višjih in 13 na 
srednjih šolah). 

Zaposleni so se udeleževali tudi raznih seminarjev, tečajev in 
drugih oblik usposabljanja in izobraževanja, kot npr. pro- 
grama za izpopolnjevanje policistov pripravnikov, seminarjev 
za izpopolnjevanje s področja kriminalitete za novosprejete 
delavce in po posameznih področjih dela ter za usposabljanje 
delavcev policije po področjih dela (promet, meja ipd.), teča- 
jev za vodnike službenih psov, za policiste mentorje, za uspo- 
sabljanje gorske enote policije ipd. Intenzivno je bilo tudi 
izpopolnjevanje znanja tujih jezikov ter znanja s področja 
računalništva (tečaji DW4, OUATRO PRO itd.). 

9.3. Disciplinski ukrepi In pritožbe državljanov 

V letu 1994 je bilo zaključenih 122 (83) disciplinskih postop- 
kov. Izrečeni so bili naslednji disciplinski ukrepi: 

- 11 javnih opominov, 
- 4 denarne kazni, 
- 85 pogojnih prenehanj delovnega razmerja in 
- 9 prenehanj delovnega razmerja. 

V 13 primerih je bil disciplinski postopek ustavljen (zaradi 
zastaranja in pomanjkanja dokazov). 

Število disciplinskih ukrepov se je glede na leto 1993 pove- 
čalo za 47,0%. Poleg tega je bilo v preteklem letu na pristojnih 
sodiščih zoper policiste podanih 76 ovadb zaradi suma stori- 
tve kaznivega dejanja. 

Zoper delo in postopke policistov so državljani poslali ministr- 
stvu za notranje zadeve in drugim organom in organizacijam 
v Sloveniji 1212 (998) pritožb oz. 21,4% več kot leta 1993. Po 
presoji policijskih strokovnih služb je bilo utemeljenih 266 oz. 
21,9% pritožb. V 62 pritožbah so se utemeljeno pritožili zaradi 
netaktnega postopka, v 51 zaradi neukrepanja, v 48 zaradi 
ukrepov zoper storilce prekrškov in kaznivih dejanj, v 27 
zaradi nedostojnega vedenja, v 21 zaradi žalitev in grdega 
ravnanja, v 11 zaradi mandatnega kaznovanja, v 12 zaradi 
uporabe prisilnih sredstev, v 81 pa zaradi drugih vzrokov 
(obravnave prometne nezgode, raziskave kaznivega dejanja, 
nadzora cestnega prometa itd.). 

9.4. Napadi na policiste 

V letu 1994 so bili policisti žrtve 284 (+7,2%) kaznivih dejanj 
(kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, 
napada na uradno osebo in sodelovanja v skupini, ki prepreči 
uradni osebi uradno dejanje) in 3.631 (+23,2%) prekrškov 
(omalovaževanje uradne osebe). 
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Povečalo se je tudi število groženj delavcem ONZ (51 prime- 
rov). Največkrat je šlo za izrekanje groženj med neposrednim 
postopkom. V nekaj primerih je bilo treba zaradi ocene večje 
stopnje ogroženosti sprejeti posebne ukrepe za zaščito ogro- 
ženih delavcev. 

9.5. Zdravstveno varstvo In varstvo pri delu 

V letu 1994 je zdravstvena služba ministrstva za notranje 
zadeve R Slovenije opravljala preventivno in kurativno zdrav- 
stveno varstvo, psihološko in socialno dejavnost ter varstvo 
pri delu. Aktivni delavci so največkrat oboleli zaradi akutnih 
vnetij dihal, obolenj prebavil, obolenj ušes in oči, bolezni sečil 
in mišično-kostnega sistema. 

Opravljenih je bilo 4.349 preventivnih zdravstvenih pregledov 
(60,5% v ambulanti medicine dela MNZ), od tega 1.408 pred- 
hodnih (pred zaposlitvijo) in 2.941 obdobnih. Med okvarami 
zdravja je bilo največ bolezni živčnega sistema in čutil, endo- 
krinih bolezni, bolezni prehrane in metabolizma, bolezni 
mišično -kostnega sistema in vezivnega tkiva, bolezni preba- 
vil ter srca in ožilja. Na 15-dnevnem zdraviliškem zdravljenju 
je bilo 41 (162) delavcev, 400 (120) delavcev pa je preživelo 
aktiven 7-dnevni oddih v zdravilišču. 

V letu 1993 se je po doslej zbranih podatkih zgodilo 236 (189) 
nesreč pri delu. 

9.6. Odlikovanja In priznanja 

V letu 1994 je bilo podeljenih 679 (604) priznanj: 6 plaket ONZ, 
17 znakov za hrabro dejanje, 15 zlatih, 128 srebrnih in 259 
bronastih znakov varnosti organov za notranje zadeve ter 254 
pisnih pohval. Poleg tega sta bila podeljena 2 srebrna častna 
znaka svobode R Slovenije in 32 častnih znakov svobode 
R Slovenije. 

10. FINANČNE IN MATERIALNE ZADEVE 

10.1. Finančno 
oprema, in ves' 

t poslovanje, 
itlcijska in vži 

materialne zadeve, tehnična 
vzdrževalna dela 

Ministrstvu za notranje zadeve Slovenije je bilo v letu 1994 
nakazanih 22.480,869.534,00 SIT, od tega za: 

-plače 11.012,302.775,00 
- prispevke delodajalca 3.092,399.069,00 
- druge osebne prejemke 1.436,755 979,00 
- materialne stroške 2.890,885.900,00 
- investicije 3.034,837.720,00 
- štipendije 8,357.000,00 
- druge odhodke 208,979.156,00 
- stanovanjske stroške 356,419.000,00 
- počitniško dejavnost 38,730.999,00 
- učni center 241,446.000,00 
- Prehodni dom za tujce 142,641.903,00 
- dvojezično poslovanje in drugo 17,114.301,00 

Med materialnimi stroški so bile najpomembnejše postavke 
nabava novih motornih vozil, posodobljenje telefonskih cen- 
tral in dopolnjenje telekomunikacijske opreme, dopolnjenje 
informacijske opreme, krimtehnične in laboratorijske 
opreme, birotehnične opreme, orožja, streliva in plinskih 
sredstev, glušnikov, opreme za nadzor prometa itd.. 

Med sredstvi za gradnjo in adaptacijo objektov jih je bilo 
največ porabljenih za pričetek novogradnje UNZ Novo mesto 

ter za izgradnjo hangarja LPE na Brniku. Ostala sredstva so 
bila namenjena investicijskemu vzdrževanju različnih objek- 
tov organov za notranje zadeve (večja investicijska dela na 
objektih UNZ Koper, Maribor, Celje, Murska Sobota, adapta- 
cija stražnic v Logu pod Mangartom in Viču (Slovenj Gradec), 
izgradnja PP Tržič, dozidava PP Trebnje itd.). 

10.2. Stanovanjska Izgradnja In počitniške zadeve 

Leta 1994 je ministrstvo za notranje zadeve iz namenskih 
sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj kupilo 31 stano- 
vanjskih enot (2 s pomočjo občin), plačevalo najemnino in 
obratovalne stroške za poslovanje samskih domov v Ljubljani, 
dvema delavcema odobrilo stanovanjsko posojilo, adaptiralo 
16 stanovanj, ki jih je odstopilo ministrstvo za obrambo, in 
opravilo več drugih adaptacij. Stanovanjska problematika je 
sicer že vrsto let težavna. V letu 1994 je imelo okoli 1400 
delavcev nerešeno stanovanjsko vprašanje. Prosilcev za sta- 
novanjska posojila je bilo približno 400. 

V letu 1994 je bilo v počitniških objektih organov za notranje 
zadeve opravljenih več investicijskih in tekočih vzdrževalnih 
del, najpomembnejša je bila sanacija kompleksa Debeli rtič. 
Zasedenost v času sezone je bila za 13,3 % večja kot preteklo 
leto. 

11. DELO PREHODNEGA DOMA ZA TUJCE 

Prehodni dom R Slovenije za tujce je organ v sestavi ministr- 
stva za notranje zadeve in ima status zavoda. Ustanovljen je 
bil 9. oktobra 1991, z delom pa je začel v začetku leta 1992. 
Njegove osnovne funkcije določata 41. in 42. člen zakona 
o tujcih. 

V letu 1994 je bilo v domu (in njegovi izpostavi v Prosenjakov- 
cih) nastanjenih 3.048 (2.808) tujcev oz. 8,5% več kot leto prej. 
Med njimi je bilo 2.740 moških in 578 žensk ter 36 mladoletni- 
kov. Povprečno število bivalnih dni se je iz 17 dni v letu 1993 
povečalo na 54 dni v letu 1994 predvsem zaradi državljanov 
BiH, ki jih ni možno vračati v matično državo. Največ je bilo 
državljanov Romunije (1.132), Bosne in Hercegovine (794) ter 
Srbije (402 - večinoma Albanci iz Kosova). 

V domu so bile nastanjene različne kategorije tujcev, med 
njimi 10 tujcev, ki so zaprosili za priznanje statusa begunca 
po ženevski konvenciji. Na priznanje statusa begunca 9 oseb 
čaka v domu že od leta 1992, 1 prosilec pa biva na območju 
UNZ Koper. Republika Slovenija do danes še nobenemu pro- 
silcu ni podelila statusa begunca. 

Druga kategorija so bili tujci, za katere teče postopek ugotav- 
ljanja identitete, ker so bili brez vsakršnih dokumentov; teh je 
bilo 349. Največji problemi so s tistimi, ki prihajajo iz oddalje- 
nih afriških oz. azijskih držav. 

• 
Največ je bilo tujcev, ki jih ni bilo mogoče takoj odstraniti iz 
države (2.478). V tej kategoriji je bilo največ težav predvsem 
s tistimi, ki so prišli iz držav, s katerimi Slovenija nima vzpo- 
stavljenih meddržavnih odnosov (predvsem s kosovskimi 
Albanci). * 

Poleg navedenih kategorij so v domu bivali še mladoletni tujci 
(36) in v prvem polletju tujci, ki so bili zavrnjeni ob poskusu 
vstopa v državo na ljubljanskem letališču (164). Ti tujci so 
v drugi polovici leta čakali na povratek z zagotovljeno najnuj- 
nejšo oskrbo na letališču samem. 
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DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

V LETU 1994 
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Vlada Republike Slovenije je na 138. seji dne 13. aprila 
1995 sprejela: 

- POROČILO O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
V LETU 1994, 

ki ga pošilja v obravnavo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolgoijo, 
- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Slavko GABER, minister za šosltvo in šport, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor. 

- Lojze JANKO, minister, 
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister, 
- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Sergij PELHAN, minister za kulturo, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- dr. Maks TAJNIKAR, ministter za gospodarske dejav- 
nosti, 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje, 
- Mirko BANDELJ, generalni sekretar Vlade Republike 
Slovenije, 
- dr. Neven BRANT, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije. 

UVODNA BESEDA 

Izhajajoč iz ustavnega položaja vlade, Zakona o vladi in 
Poslovnika Državnega zbora, v imenu vlade Republike Slove- 
nije posredujem Državnemu zboru letno poročilo o delu 
vlade. 

V poročilu so v zgoščeni obliki prikazani temeljne usmeritve 
politika in ukrepi vlade v letu 1994 na notranjem področju in 
na področju mednarodnih odnosov s tujino. 

Glavni namen poročila je predstavitev najpomembnejših 
aktivnosti vlade, medtem ko so posamezna vprašanja in pro- 
blemi podrobneje orisani v posebnih poročilih ministrstev. 

Prednostni cilji in naloge vlade v skladu z vladnim delovnim 
programom so bili predvsem: 

- nadaljnji razvoj tržnega sistema, lastninjenje podjetij in 
sanacija bank, 
- krepitev mednarodnega položaja in gospodarskega sodelo- 
vanja s tujino ter vključevanje Slovenije v mednarodne organi- 
zacije, 
- krepitev notranje varnosti ter razvoj in utrjevanje obramb- 
nega sistema, 

- reforma pravosodja in sistema državne uprave, 
- posodabljanje in graditev prometne infrastrukture, razvoj 
sistema varstva okolja in urejanja prostora, 
- krepitev gospodarskega položaja kmetijstva, 
- priprava šolske zakonodaje in zagotavljanje možnosti za 
dolgoročni razvoj kulturnih dejavnosti, 
- podpora tehnološkemu razvoju in krepitev vloge znanosti 
v družbi, 
- zagotavljanje socialne varnosti vsem družbenim skupinam 
prebivalstva in ohranjanje produktivnih delovnih mest ter 
reforma sistema zdravstvenega varstva. 
Ob upoštevanju dokaj težavnega položaja in razmer, v katerih 
je vlada delovala v preteklem letu, tako z vidika zapletenih 
mednarodnih odnosov kot vrste problemov na notranjem 
področju je pri delu posameznih resorjev dosegla pomembne 
in pozitivne rezultate na številnih področjih, od katerih naj 
omenim predvsem utrjevanje našega gospodarskega polo- 
žaja, podpora rasti bruto domačega proizvoda, trdnosti naci- 
onalne valute in nadaljnje zniževanje stopnje inflacije. 

Tudi v prihodnje bomo nadaljevali s politiko krepitve notra- 
njega in mednarodnega položaja naše države. Od Državnega 
zbora pričakujem, da bo podprl naše temeljne usmeritve in 
politiko, ki jo izvaja vlada Republike Slovenije. 

Dr. Janez Drnovšek I. r. 
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GOSPODARSKA POLITIKA 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je v letu 1994 opravilo 
vrsto nalog, ki se nanašajo na razvoj gospodarstva ter nje- 
govo pospeševanje s sistemskimi in drugimi ukrepi v skladu 
z gospodarsko politiko Vlade Republike Slovenije. 

Vlada je sprejela pobudo Ministrstva za gospodarske dejavno- 
sti za podpis sporazuma o evropski energetski listini. Spre- 
jetje tega sporazuma, pri katerem je sodelovalo 5f držav, 
pomeni vključitev Slovenije med države, ki trgujejo z energijo, 
energetskim materialom in izdelki ter sprejemajo dogovor- 
jena pravila medsebojnega vlaganja v energetiko. V energetiki 
je vladala tudi strategijo učinkovite rabe in oskrbe z energijo 
in jo predložila v razpravo in sprejem Državnemu zboru. 

Po zakonu o gospodarskih javnih službah poteka lastninsko 
preoblikovanje energetskih podjetij. Tako je vlada potrdila 
odločbe ministrstva o določitvi deleža države v energetskih 
podjetjih in opredelila lastnino v višini 500 milijard tolarjev ter 
določila delež države v elektropodjetjih, v proizvodnih in 
naftnoplinskih podjetjih ter premogovnikih. Neopredeljen je 
le delež v Jedrski elektrarni Krško, o kateri potekajo pogajanja 
z Republiko Hrvaško. Vlada je sprejela tudi pobudo ministr- 
stva za pripravo sporazumov z Republiko Hrvaško o tran- 
sportu plina in nafte ter gradivo predložila pristojnemu 
odboru Državnega zbora. 

Državnemu zboru je bilo predloženih tudi nekaj zakonov. 
Pomembnejša sta zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti podjetja 
Petrol Zemeljski plin za plačilo stroškov prenosa plina in 
zakon o skladu za financiranje razgradnje Jedrske elektrarne 
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov JEK. Vlada je 
sprejela energetsko bilanco za leto 1994 in ovrednoteno elek- 
troenergetsko bilanco za leto 1994, v kateri je opredelila 
sklepe, ki so vplivali na razčiščevanje gospodarskega polo- 
žaja v elektroenergetskem sistemu Slovenije. 

Pri vlaganjih je bilo največ pozornosti namenjeno izpeljavi 
projektov ekološke sanacije ter projektov za zagotavljanje 
varnosti obratovanja, predvsem v JEK, ter projektov obnove in 
posodobitve energetskih naprav. 

Izpeljanih je bilo nekaj akcij v zvezi z učinkovito uporabo 
energije in ustanovljenih štirinajst energetskosvetovalnih 
pisarn v različnih krajih Slovenije ter sofinancirani projekti, ki 
bodo prispevali k večji izrabi obnovljivih virov in smotrnejši 
uporabi energije. 

Politika in ukrepi v industriji so bili v letu 1994 usmerjeni na 
eni strani k neposredni pomoči podjetjem, zlasti z dajanjem 
državnih poroštev in subvencioniranjem obrestnih mer za 
prestrukturiranje in ohranjanje delovnih mest, na drugi strani 
pa k oblikovanju strateških podlag industrijske politike do leta 
2000. Izdelana je bila študija Industrijska razvojna politika do 
leta 2000. 

Projekt Prenova podjetij je nadaljevanje dejavnosti resornega 
ministrstva, pri katerem deluje enajst strateških panožnih 
skupin kot oblika partnerskega odnosa med gospodarstvom, 
stroko in državo. Strateške skupine zagotavljajo neprekinjeno 
izmenjavo informacij, presojajo tekoče ukrepe gospodarske 
politike, oblikujejo razvojno strategijo in dajejo priporočila za 
uresničevanje dejavnosti industrijske politike na ravni posa- 
meznih industrijskih panog. Dokončane so analize v devetih 
industrijskih panogah. Hkrati uspešno potekata tudi usposab- 
ljanje menedžerjev za potrebe prenove podjetij in dajanje 
pomoči pri reševanju težav podjetjem, ki niso v državni lasti. 

Ministrstvo je pripravilo tudi projekt sanacije slovenskega 
gospodarstva v letih 1994/95, ki ga je sprejel Državni zbor. Ta 
projekt je bil podlaga za sprejem zakonskih aktov s tega 
področja. Med ukrepi, ki jih predvideva projekt sanacije, so 
bili nekateri v letu 1994 že uresničeni, npr. poroštvo Repu- 
blike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolgov, odložitve plačila davkov in prispev- 
kov itd. 

Ministrstvo je v letu 1994 nadaljevalo z uresničevanjem sana- 
cijskega programa Slovenskih železarn in s pripravo zasnove 
lastninjenja. Za finančno utrditev in nujne naložbe Slovenskih 
železarn je bil sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za 
odplačilo posojil za trajna obratna sredstva in posojil za nujna 
investicijska dela Slovenskih železarn. 
V rudarstvu je bilo delovanje usmerjeno v pripravo zakona 
o postopnem zapiranju nerentabilnih rudnikov in v pripravo 
projekcij njihovega ekonomsko še sprejemljivega poslovanja. 
Na podlagi zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za 
zapiranje RSC Mežica, ki je bil lani dopolnjen in skrajšuje čas 
zapiranja tega rudnika za štiri leta, ter na podlagi zakona 
o preprečevanju posledic rudarjenja RŠC Idrija je ministrstvo 
sproti spremljalo zapiranje rudnikov. Rudnik oz. jama Kam- 
nik-Črna pa je bil v letu 1994 dokončno zaprt. 
V malem gospodarstvu je bilo največ dejavnosti usmerjenih 
v strokovno, organizacijsko in teritorialno vzpostavitev pospe- 
ševalne mreže za malo gospodarstvo, ki je pomembno sred- 
stvo podpore pri nastajanju in širjenju majhnih podjetij. 
Malemu gospodarstvu je bila preko Sklada dana pomoč pri 
izobraževanju, svetovanju, obveščanju in zagotavljanju 
finančnih sredstev majhnim podjetjem. V zvezi s tem je mini- 
strstvo sodelovalo pri reorganizaciji Sklada za razvoj malega 
gospodarstva, in sicer tako da so bili sprejeti izhodišča in 
konkretni ukrepi, na podlagi katerih bo Sklad kapitalsko moč- 
nejši. Omogočena mu bo večja operativna rast in v njem bo 
možno združevati tudi druga sredstva, ki so namenjena kot 
pomoč malemu gospodarstvu. Poleg zagotavljanju večje 
posojilne in jamstvene zmožnosti je bil dan poudarek tudi 
financiranju tehnološko zahtevnejših projektov. Za uresniči- 
tev takih projektov so se že začeli postopki za zagotovitev 
rizičnega kapitala. 
Pri strateških usmeritvah razvoja malega gospodarstva je bila 
posebna pozornost namenjena razvoju obrti. Da bi slovenska 
obrt skladno s hitrim razvojem malega gospodarstva pri nas 
obdržala svoje sposobnosti, sedanjo raven inovativnosti in se 
uveljavljala s kakovostnejšimi izdelki, se je snoval nov obrtni 
zakon, ki ga je Državni zbor sprejel julija 1994. Pripravljeni so 
bili tudi vsi podzakonski predpisi, ki so v postopku medresor- 
skega usklajevanja. 

V skladu z zakonom je ustanovljen tudi Urad za obrt, ki skrbi 
za spremljanje in usmerjanje razvoja obrti. 
V letu 1994 se je Pospeševalni center za malo gospodarstvo 
vključil v sistem evropskih informacijskih centrov in evropske 
mreže za poslovno sodelovanje, kar bo omogočilo nadaljnje 
vključevanje malega gospodarstva v procese sodelovanja in 
mednarodno menjavo. Omenjeni center je tako kot vsako leto 
tudi v letu 1994 organiziral predstavitve dosežkov slovenske 
inovacijske mreže na evropskih sejmih inovacij. Inovatorji so 
znova prejeli številna visoka priznanja. 
Na področju turizma je ministrstvo v letu 1994 pripravilo 
zakon o gostinski dejavnosti, v delovnem besedilu pa zakon 
o turistični dejavnosti. 

Izdelane so bile tudi strokovne podlage za trženjske dejavno- 
sti, ki operacionalizirajo izhodišča Resolucije o razvoju 
turizma v Republiki Sloveniji in dajejo večji poudarek predsta- 
vitvenim dejavnostim. 

Na podlagi novih programskih zasnov je bil v Portorožu usta- 
novljen visokošolski zavod za izobraževanje v hotelirstvu in 
turizmu. Zaradi nujnosti povečanja kakovosti turistične 
ponudbe je potekalo tudi usposabljanje za pospeševanje 
podjetništva v turizmu. Doseganje večje kakovosti je bilo 
podprto tudi s finančno pomočjo posameznim projektom 
gradnje osnovnih prenočitvenih zmogljivosti in infrastrukture, 
predvsem obnovi žičnic in naprav za zasneževanje. 

S predstavitvami Slovenije in njene turistične ponudbe v tujini 
je bilo doseženo večje zaznavanje naše države kot cilja poto- 
vanja, kar se kaže tudi v večjem povpraševanju tujih gostov po 
Sloveniji. Na doseženo 24-odstotno rast tujskega turističnega 
prometa sta vplivali tudi naše sodelovanje na skupno 28 
borzah in sejmih ter sodelovanje v različnih mednarodnih 
organizacijah in združenjih za pospeševanje turizma Z orga- 
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nizacijo turistične borze v Sloveniji so se začeli vzpostavljati 
neposredni stiki s prodajalci naše turistične ponudbe. Turi- 
stična ponudba Slovenije je bila predstavljena številnim tujim 
novinarjem. Za lažje komuniciranje s tujino pa je bilo izdela- 
nih tudi več različnih publikacij, plakatov in drugih avdiovizu- 
alnih pripomočkov. 

Pri rednem delu v letu 1994 je ministrstvo namenilo precej 
pozornosti reševanju denacionalizacijskih zahtev ter pripravi 
odločb v upravnem postopku, ko ministrstvo odloča v pritož- 
bah na prvi in drugi stopnji. Za hitrejše in učinkovitejše 
delovanje pooblaščenih uradnih oseb, ki vodijo postopke, so 
bila organizirana strokovna posvetovanja in seminarji. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo tudi pri mednarodnih pro- 
jektih programa PHARE za energetiko, industrijo, malo 
gospodarstvo in turizem. 

V okviru slovensko-avstrijske energetsko-ekološke pobude pa 
je obravnavalo deset projektov predvsem z ekološkega 
področja, področja smotrne uporabe energije v mestih in 
široki porabi ter projekte uporabe obnovljivih virov energije. 

EKONOMSKI ODNOSI IN RAZVOJ 

Resorno ministrstvo je v letu 1994 svojo dejavnost usmerilo 
predvsem v načrtovanje, usklajevanje, spremljanje vladne 
ekonomske politike in gospodarske dejavnosti na makroeko- 
nomski ravni ter izdelavo dolgoročnejše strategije gospodar- 
skega razvoja Republike Slovenije, pospeševanje vseh oblik 
gospodarskega sodelovanja s tujino, izvajanje in pospeševa- 
nje lastninskega preoblikovanja, skladnejši regionalni razvoj 
kot tudi naloge na področju trgovine, varstva konkurence, 
varstva potrošnikov in nemotene preskrbe trga. 

Ministrstvo je v letu 1994 ustanovilo Urad za varstvo konku- 
rence, ki bo z institucionalizacijo omogočil dosledno izvaja- 
nje določb Zakona o varstvu konkurence. 

S sprejetjem zakonov, ki jih je ministrstvo že pripravilo, bo 
omogočen celovit sistem urejanja blagovnih tokov, zagotov- 
ljena nadzor nad njimi in varovanje interesov potrošnikov. 
Vlada oziroma ministrstvo je tudi v letu 1994 zagotavljala 
nemoteno oskrbo prebivalstva z izdelki za široko porabo kot 
tudi ustrezen inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem zakonov 
in drugih predpisov. Pripravljen je tudi zakon o kontroli cen, 
ki bo nadomestil obstoječo neprimerno ureditev tega 
področja in omogočil državnim organom dosleden nadzor 
cen predvsem na področjih z izraženimi monopolnimi tež- 
njami. 

Ministrstvo je v letu 1994 precej pozornosti namenilo krepitvi 
gospodarskega sodelovanja s tujino. Z namenom, da bi 
v tujini bolje poznali Slovenijo in njeno gospodarstvo ter 
izkoristili možnosti za sodelovanje, so bili uresničeni delovni 
obiski v številnih državah ter obiski predstavnikov tujih držav 
v Sloveniji. Z mnogimi izmed njih smo uspešno sklenili spora- 
zume o gospodarskem sodelovanju ter sporazume o zaščiti in 
spodbujanju naložb predvsem z namenom, da povečamo 
zaupanje tujih vlagateljev v naše gospodarstvo ter njihovo 
zanimanje za vlaganje v Slovenijo. Poleg splošnih dvostran- 
skih navezovanj stikov za pospeševanje gospodarskega sode- 
lovanja s posameznimi državami je ministrstvo v letu 1994 
namenilo posebno pozornost sklepanju sporazumov o prosti 
trgovini. Tako je bil z Madžarsko podpisan sporazum o prosti 
trgovini, ki je začel veljati s 1. julijem 1994. Pogajanja o usta- 
novitvi območja proste trgovine so se nadaljevala s Poljsko, 
začela pa tudi z Litvo. Z nekaterimi drugimi državami pa je 
bilo dogovorjeno, da se bodo pogajanja začela v začetku leta 
1995 (Estonija, Latvija, Bolgarija, Romunija). V letu 1994 je 
Republike Slovenija začela s pogajanji o območju proste 
trgovine tudi s članicami Evropskega združenja za svobodno 
trgovino (EFTA), ki pa so bila zaradi odločitve štirih oz. treh 
članic, da se včlanijo v Evropsko unijo, ter zato ker Slovenija 
ni pridobila mandata za pogajanja o sporazumu o pridruže- 
nem članstvu z Evropsko unijo, dejansko prekinjena. Zato je 
Republika Slovenija nadaljevala pogajanja s Švicarsko konfe- 

deracijo ter v novembru 1994 z njo tudi parafirala Sporazum 
o območju proste trgovine. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo tudi pri pripravi izhodišč za 
sporazum o pridruženem članstvu z Evropsko unijo, z drža- 
vami članicami Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgo- 
vini (CEFTA) pa je bilo dogovorjeno, da s podpisom spora- 
zuma o prosti trgovini s Poljsko postanemo tudi podpisnik 
CEFTE. 

V letu 1994 so potekala pospešena pogajanja v zvezi s pristo- 
pom Slovenije k Splošnemu sporazumu o trgovini in carinah 
(GATT). Ta pogajanja so se uspešno končala, tako da je 
Slovenija s 30. oktobrom 1994 uradno postala 124. pogodbe- 
nica GATT-a. Ker je hkrati z našimi pogajanji z GATT-om 
potekal proces spremembe GATT-a v WTO v okviru t. i. Uru- 
gvajskega kroga, bo Slovenija, ki je 23/12-1994 uspešno kon- 
čala pogajanja, pristopila tudi k Svetovni trgovinski organiza- 
ciji. Tako bo naša država po ratifikaciji sporazuma o ustanovi- 
tvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) postala ustanovna 
članica WTO. 

Posebno pozornost je ministrstvo namenilo pripravam za 
uskladitev slovenske gospodarske zakonodaje z evropsko, saj 
v sodelovanju s francosko svetovalno hišo poteka projekt 
o harmonizaciji naše zakonodaje. V okviru urejanja zunanjetr- 
govinskega področja je bila sprejeta uredba o dumpinškem in 
subvencioniranem uvozu, pripravljen pa je bil tudi predlog 
zakona o carinski tarifi. Osnovna usmeritev na tem področju 
je bila zniževanje stroškov (uvoznih dajatev) za proizvodnjo. 
Tako je ministrstvo sredi leta pripravilo tudi predpis, s katerim 
je bila ukinjena carina pri uvozu opreme ter znižana carinska 
stopnja za uvoz surovin in repromateriala, ki se v Sloveniji ne 
proizvajajo. 

Pomembna naloga ministrstva v letu 1994 je bila usklajevanje 
področja predstavitve (promocije), predvsem gospodarske. 
Delovanje ministrstva na področju predstavitve lahko razde- 
limo na dve ključni področji, in sicer vzpostavljanje sistema 
predstavitve Slovenije (ustanovitev odbora, priprava pro- 
grama in izhodišč predstavitve) in redne predstavitvene dejav- 
nosti predvsem na gospodarskem področju. 

V letu 1994 je pospešeno potekalo lastninjenje, ki je zajelo 
praktično vsa podjetja, za katera se uporablja zakon o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, saj je na Agencijo Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo do konca leta 
1994 prispelo 1.333 programov lastninskega preoblikovanja. 
Odobrenih je bilo 456 programov (34 odstotkov), medtem ko 
ima drugo soglasje Agencije že sto podjetij. 

Sprejeta je bila vrsta sistemskih ukrepov, usmerjenih v lastni- 
njenje na področjih, ki jih zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij ni zajel. V tem obdobju je ministrstvo spremljalo vse 
procese, povezane z lastninjenjem, ter v njih tudi sodelovalo 
kot pristojni upravni organ, obenem pa dograjevalo sprejeti 
sistem z novimi predpisi, tako da procesi potekajo hitreje in 
bolj usklajeno. V fazi sprejemanja je tudi zakon o uporabi 
sredstev, pridobljenih s kupnino na podlagi zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij. 

Ministrstvo je v okviru poprivatizacijskega programa že 
začelo z ukrepi za spodbujanje razvoja že blastninjenih podje- 
tij. Tako je izvedlo javni razpis za subvencioniranje obresti na 
posojila izvozno usmerjenim naložbenim programom olastni- 
njenih podjetij. 

Na področju regionalnega razvoja so se v letu 1994 nadalje- 
vale dejavnosti v zvezi z dograjevanjem sistema spodbujanja 
regionalnega razvoja. Pripravljen je bil predlog zakona 
o spodbujanju regionalnega razvoja, ki uvaja celovit pristop 
pri oblikovanju in dodeljevanju različnih državnih spodbud. 
Ministrstvo je z uredbo tudi opredelilo območja, ki se štejejo 
za demografsko ogrožena, in izvedlo natečaj za dodelitev 
sredstev tem območjem. 

Ministrstvo oziroma Urad za makroekonomske analize in raz- 
voj je v letu 1994 pripravil strokovne podlage za gospodarsko 
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politiko Vlade Republike Slovenije ter tudi dve celoviti analizi 
gospodarskih gibanj (pomladansko - dolgoročno usmerjeno 
in jesensko analizo, ki je ena od strokovnih podlag za prora- 
čunski memorandum). 

V letu 1994 je ministrstvo oziroma Urad za makroekonomske 
analize in razvoj vodil projekt Strategija gospodarskega raz- 
voja Republike Slovenije, ki predstavlja dolgoročne možnosti 
našega gospodarskega razvoja. Pri projektu je sodelovalo več 
kot 50 domačih in tujih strokovnjakov. Poleg teh najpomemb- 
nejših projektov in analiz je ministrstvo oziroma Urad za 
makroekonomske analize in razvoj pripravil ali sodeloval 
z drugimi ustanovami pri vrsti projektov, analiz in raziskoval- 
nih nalog ter dosežke predstavil v številnih publikacijah doma 
in v tujini. 

FINANCE 

Ministrstvo za finance je v letu 1994 delovalo skladno z vladno 
politiko in programom dela na področju financ in finančnega 
sistema ter proračunske politike in mednarodnih finančnih 
odnosov. 

Na področju davčnega in carinskega sistem so bile priprav- 
ljene osnove za uresničitev projekta vzpostavitve nove davčne 
službe v Republiki Sloveniji. Vlada je predložila v parlamen- 
tarni postopek predlog zakona o davčni službi in predlog 
zakona o davčnem postopku. Na sistemskem področju je bilo 
v letu 1994 predloženih v obravnavo in sprejem več sprememb 
in dopolnitev veljavnih davčnih predpisov. 

Pri obdavčitvi pravnih oseb so bile po sprejemu novega 
zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki je bil uveljavljen 
s 1. januarjem 1994, pripravljene spremembe in dopolnitve 
zakona, s katerimi se dodatno povečuje konkurenčnost 
našega davčnega sistema. Pri obdavčitvi fizičnih oseb je bila 
v letu 1994 po sprejemu novega zakona o dohodnini, ki je 
začel veljati s 1. januarje 1994, pripravljena vrsta podzakon- 
skih aktov, ki so potrebni za izvajanje zakona. Hkrati je mini- 
strstvo v skladu s sklepom Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije pripravilo predlog spremembe zakona o dohodnini 
in ga konec leta 1994 predložilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. • 

Aprila 1994 je bila pripravljena in v Državnem zboru tudi 
sprejeta sprememba zakona o posebnem davku na določene 
prejemke. Pri obdavčevanju izdelkov in storitev v prometu so 
bili v letu 1994 uveljavljeni zakoni o posebnem prometnem 
davku: od posebnih iger na srečo, od alkoholnih pijač ter od 
cigaret. V zvezi z izvajanjem teh zakonov so bili pripravljeni 
ustrezni izvedbeni predpisi. 

Vlada je v letu 1994 obravnavala in sprejela še izvedbene 
predpise na podlagi zakona o prometnem davku ter sklepe 
o zagotavljanju namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji zaradi izvajanja zakona o zago- 
tovitvi namenskih sredstev za njegovo gradnjo. 

V postopek so bili predloženi in tudi sprejeti zakon o ureditvi, 
obračunavanju in plačevanju določenih davkov in prispevkov 
v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnavi odloženih 
davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prene- 
sla na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ter zakon o porav- 
navi odloženih davkov in prispevkov. Z navedenimi zakoni sta 
se dodatno izboljšala položaj podjetij v povezi z lastninskim 
preoblikovanjem in položaj podjetij, ki jim je bilo zaradi sla- 
bega materialnega stanja odloženo plačilo davkov in pri- 
spevkov. 

V letu 1994 so bila tudi končana pogajanja o sporazumih 
o izogibanju dvojni obdavčitvi z Rusko federacijo ter Ljudsko 
republiko Kitajsko, opravljen pa je bil tudi prvi krog pogajanj 
s Svivcarsko konfederacijo, Kraljevino Belgijo ter Republiko 
Avstrijo. 

S carinskega področja je bila v celoti uresničena priprava 
novega carinskega zakona (vse obravnave). Posebej je bila 

med letom pripravljena sprememDa zakona o carinski službi 
z namenom opredeliti beneficirano delovno dobo za carinike. 
Sproti, po potrebi, so bili pripravljeni spremembe in dopolni- 
tve izvedbenih predpisov za necarinske dajatve v letu 1994 ter 
tovrstni predpisi za leto 1995 in uredba o merilih za znižanje 
carinske stopnje oziroma za določitev carinske stopnje za leto 
1995. 

Vlada je februarja 1994 določila predlog zakona o igrah na 
srečo za drugo obravnavo. V skladu s sklepi Državnega zbora 
je predlagatelj zakona iz prvotnega besedila izločil poglavje, 
ki ureja problematiko lastninjenja, tako da zakon ureja le 
sistem prirejanja iger na srečo. Državni zbor je zakon sprejel 
23. marca 1994. Septembra 1994 je Ministrstvo za finance 
predložilo vladi predlog zakona in predlog amandmajev za 
tretjo obravnavo, vendar je bilo gradivo pred obravnavo na 
seji zavrnjeno iz postopkovnih razlogov. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
kreditno-monetarno politiko je 15. decembra 1994 obravnaval 
predlog zakona o igrah na srečo za tretjo obravnavo in pred- 
log amandmajev vlade. Gradivo je na podlagi ustnega mnenja 
sekretarja za zakonodajo in pravne zadeve iz pravno-formal- 
nih razlogov zavrnil. Ob upoštevanju danega mnenja ter ugo- 
tovitev in pripomb je Ministrstvo za finance gradivo preobliko- 
valo, vlada pa ga je določila na seji 22. decembra 1994. 

Na seji 19. aprila 1994 je vlada določila predlog zakona o last- 
ninskem preoblikovanju Loterije za drugo obravnavo in pred- 
log zakona o lastninskem preoblikovanju igralnic za drugo 
obravnavo. Slednjega je Ministrstvo za finance pripravilo 
v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj. 

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog zakona o poravna- 
vanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (prva 
obravnava), ki ureja reševanje izplačila deviznih vlog, deponi- 
ranih pri Narodni banki Jugoslavije. Izplačilo teh vlog v letih 
1991-1992 je imelo neugodne posledice na premoženjski in 
dohodkovni položaj bank. Zato zakon predlaga poravnavo teh 
obveznosti bankam z obveznicami države, s tem da banke 
terjatev do Narodne banke Jugoslavije prenesejo na Repu- 
bliko Slovenijo. Zakon upošteva le tiste banke, ki niso v sana- 
cijskem postopku. 

V letu 1994 je Državni zbor opravil vse tri obravnave in sprejel 
zakon o zavarovalnicah. Zakon ureja statusno-organizacijske 
zadeve zavarovalnic. Zakon upošteva evropske smernice 
s tega področja, razen pri odpiranju podružnic tujih zavaro- 
valnic, možnosti, da tuje osebe ustanavljajo pozavarovalnice, 
in predhodnih dovoljenjih za tuje delničarje zavarovalnic. 
Zakon o zavarovalnicah je predlagal tudi določene rešitve pri 
lastninjenju obstoječega družbenega kapitala v zavarovalni- 
cah. Na predlog Državnega zbora je bilo lastninjenje zavaro- 
valnic preoblikovano v samostojen zakon, ki ga je Državni 
zbor ob drugi obravnavi zavrnil kot neprimernega za nadalj- 
njo obravnavo predvsem s stališča vloge takratne Službe 
družbenega knjigovodstva in Sklada za razvoj Republike Slo- 
venije pri lastninjenju zavarovalnic. 

Sprejet je bil tudi zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, ki 
ureja zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledi- 
cam nesreče, zavarovanje lastnika motornega vozila proti 
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, in zava- 
rovanje zračnega plovila proti odgovornosti za škodo, povzro- 
čeno tretjim osebam. Zakon uvaja najnižjo zavarovalno vsoto, 
na katero mora biti sklenjeno obvezno zavarovanje, in predpi- 
suje oblikovanje škodnega sklada pri Slovenskem zavaroval- 
nem biroju ter upošteva tudi evropske smernice s tega po- 
dročja. 

Na področju sodelovanja z mednarodnimi finančnimi ustano- 
vami je ministrstvo pripravilo več zakonov. Za kredite, najete 
pri Evropski investicijski banki, ki jih je po finančnem proto- 
kolu med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo le-ta 
namenila Sloveniji, kot tudi kredite Evropske banke za 
obnovo in razvoj, namenjene posodabljanju prometne infra- 
strukture, je garantirala Republika Slovenija. V skladu z zako- 
nom o zunanjih zadevah so bili zato sprejeti zakoni o garanci- 
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jah Republike Slovenije ter zakoni o ratifikacijah garancijskih 
pogodb Republike Slovenije. 

Ministrstvo je sodelovalo tudi pri pripravah novega sistem- 
skega zakona, ki ureja finančne odnose s tujino, pri pripravah 
na sporazum o pridruženem članstvu v Evropski uniji, pri 
pripravah Republike Slovenije na včlanitev v GATT, v mešanih 
gospodarskih komisijah (Avstrija, Italija, Hrvaška, Albanija, 
Kitajska, Belorusija), pri delu Odbora za promocijo Slovenije 
in Komisiji Vlade Republike Slovenije za vprašanja nasled- 
stva. Sem sodijo tudi odplačevanje slovenskega dolga tujini, 
separatna pogajanja s Pariškim klubom, tehnični sestanki 
z Evropsko investicijsko banko o prenosu obveznosti na 
Republiko Slovenijo za kredite, za katere je garantirala SFR 
Jugoslavija, udeležba na rednih letnih zasedanjih mednarod- 
nih finančnih ustanov, sodelovanje Slovenije oziroma ministr- 
stva pri programu PHARE in drugih oblikah tuje tehnične 
pomoči Sloveniji, dejavnosti v zvezi z včlanitvijo Republike 
Slovenije v Sklad za socialni razvoj Sveta Evrope, celoletne 
aktivnosti pri pripravi Slovenskega ekološkega projekta 
v sodelovanju s pristojnimi ustanovami, predvsem Ministr- 
stvom za okolje in prostor in Svetovno banko, in spremljanje 
aktivnosti pri pripravi Nacionalnega projekta namakanja, ki jih 
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tudi v letu 1994 se je nadaljevala postopna reforma proračun- 
skega financiranja. Tako je bil v maju ob proračunu za leto 
1994 sprejet tudi zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 1994, ki pomeni nadaljnji korak pri dograditvi 
sistema. Na podlagi tega zakona je minister, pristojen za 
finance, izdal več navodil (npr. o izkazovanju prihodkov in 
odhodkov za lastno dejavnost, zamenjavi premoženja itd.). 

Financiranje iz državnega proračuna je do sprejema prora- 
čuna v maju potekalo na podlagi uredb vlade o začasnem 
financiranju. V novembru je Državni zbor sprejel proračunski 
memorandum za leto 1995. Državni zbor je konec leta 1994 
sprejel tudi zaključne račune državnega proračuna za leta 
1991, 1992 in 1993. Predvsem zaključni račun za leto 1993 je 
uvedel novosti pri obravnavi proračunske porabe, saj vklju- 
čuje tudi primerljivo izkazane zaključne račune proračunskih 
uporabnikov in je zametek bodočih zaključnih računov prora- 
čuna. 

Leto 1994 je bilo tudi leto reforme lokalne samouprave. V ta 
namen je ministrstvo med letom pripravilo simulacijo finanč- 
nih posledic predlaganih rešitev, v decembru pa je bil sprejet 
zakon o financiranju občin, ki je podlaga za financiranje nove 
lokalne samouprave. 

Nadaljevala se je tudi konsolidacija finančno-računovodske 
službe Ministrstva za finance, tako da ministrstvo vodi raču- 
novodstvo po enotnih načelih za vsa ministrstva in vladne 
službe z izjemo Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notra- 
nje zadeve, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in 
Servisa za protokolarne storitve Brdo, za katerega se predvi- 
deva izločitev iz proračuna. 

V obravnavo v Državnem zboru je bil predložen tudi zakon 
o javnih naročilih kot eden od temeljnih zakonov, ki bo prispe- 
val k smotrnejši proračunski porabi. Pri upravljanju držav- 
nega finančnega premoženja in državnega dolga so bile 
dejavnosti usmerjene predvsem na vzpostavljanje centralnih 
in enotnih evidenc, pravno in računovodsko urejanje terjatev 
in kapitalskih vlog države v gospodarskih družbah ter zago- 
tavljanje sredstev za potrebe izvrševanja proračuna Republike 
Slovenije z zadolževanjem ter upravljanje javnega dolga. Cilj 
je zadolževanje pod optimalnimi pogoji ter vzpostavljanje 
strukture javnega dolga, ki omogoča zmanjšanje stroškov iz 
tega naslova na najmanjšo možno mero. 

PRAVOSODJE 

Težišče vladne politike, ki je v pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje, je bilo v letu 1994 na treh osrednjih področjih: 
pravosodju, upravi in izvajanju kazenskih sankcij. 

Nadaljevale so se dejavnosti pri sprejemanju zakonodaje 
s področja kazenskega in civilnega prava kot tudi zakonodaje, 
ki ureja reorganizacijo pravosodnega sistema. Vse te dejavno- 
sti, ki so se začele že v letu 1993, so posledica prilagajanja 
določbam nove ustave in mednarodnih konvencij s poudar- 
kom na varovanju človekovih pravic. Priprave na spremembo 
zakonodaje s področja civilnega prava so potekale v projekt- 
nih skupinah, v katerih so sodelovali predstavniki Pravne 
fakultete in Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
in katerih naloga je bila priprava strokovnih podlag za pri- 
pravo zakonov na področju civilnega prava. 

V drugi polovici leta po sprejetju nove zakonodaje o sodstvu, 
tožilstvu in notariatu so potekale pospešene priprave za reor- 
ganizacijo pravosodja, ki je v skladu z novimi pristojnostmi 
začelo z delom 1. januarja 1995. Izvajanje nove zakonodaje je 
povzročilo vrsto sprememb tako v sami organizaciji kot tudi 
pri zagotavljanju kadrovskih, finančnih in drugih pogojev, ki 
so nujno potrebni za normalno delovanje tretje veje oblasti. 

Ministrstvo je redno spremljalo izvajanje zakona o denaciona- 
lizaciji in s posebnim poročilom redno seznanjalo vlado in 
Državni zbor. 

V zadnjem trimesečju preteklega leta je Državni zbor na 
predlog Sodnega sveta Republike Slovenije izvolil 181 sodni- 
kov v trajni mandat in na predlog pravosodne ministrice prvih 
30 notarjev. Do konca leta 1994 je Vlada Republike Slovenije 
na predlog pravosodne ministrice imenovala v trajni mandat 
tudi 43 tožilcev. 

Sprejem nove zakonodaje je zahteval večjo zavzetost ministr- 
stva tudi pri izobraževanju delavcev pravosodnih organov. 
Tako je Ministrstvo za pravosodje v letu 1994 organiziralo 
posvete o oškodovanju družbene lastnine, prisilni poravnavi, 
stečaju in kazenski zakonodaji kot tudi o ekonomiki in finan- 
cah. V skladu s skromnimi finančnimi možnostmi je ministr- 
stvo nekaterim predstavnikom pravosodnih organov omogo- 
čilo udeležbo na krajših oblikah izobraževanja v tujini. 

Na ministrstvu so potekali pravosodni izpiti in izpiti za sodne 
tolmače. Preizkus za sodne tolmače je po opravljenem semi- 
narju opravilo 76 kandidatov, medtem ko je pravosodni izpit 
opravilo 176 kandidatov. Ministrstvo je v letu 1994 razpisalo 
15 štipendij za študij na pravni fakulteti, tako da štipendira 46 
študentov. Z dodeljevanjem kadrovskih štipendij, sofinancira- 
njem dodatnih oblik izobraževanja štipendistov in zaposlova- 
njem pripravnikov tako v ministrstvu kot v pravosodnih orga- 
nih pa je ministrstvo kazalo odnos do pravniškega podmladka 
v pravosodnih organih. 

V skladu z zakonom o sodiščih je ministrstvo obravnavalo 
okoli 325 vlog občanov za pospešitev postopkov kot tudi 
nadzorstvenih pritožb nad delom sodišč. 

Pri tehnološki posodobitvi so se dejavnosti nadaljevale na 
področju informatizacije zemljiške knjige in enotnega sod- 
nega registra, nakupa računalniške in pisarniške opreme ter 
pisarniškega pohištva. Zaradi omejenih finančnih sredstev 
ministrstvo ni moglo izpolniti vseh upravičenih zahtev, ki so 
jih predložili pravosodni organi, prav tako pa tudi ni moglo 
opraviti vseh nujnih prenovitvenih in investicijskih del 
v zgradbah, ki jih zasedajo pravosodni organi. 

Predstavniki ministrstva so v drugi polovici leta 1994 opravili 
informativne obiske po sodiščih in na podlagi vtisov in razgo- 
vorov s predstavniki sodišč pripravili poročilo o stanju zgradb 
pravosodnih organov, ki so v nekaterih primerih neustrezne in 
ogrožajo normalno delo teh organov. 

Večje dejavnosti so potekale tudi na področju mednarodno- 
pravne pomoči v sodnih postopkih. Te so obsegale pravno 
pomoč pri civilnih in kazenskih zadevah, uveljavljanju preživ- 
ninskih terjatev, priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb 
v civilnih in kazenskih zadevah, odstopanje in prevzemanje 
kazenskih pregonov, izročitev, legalizacijo listin v mednarod- 
nem prometu, tranzitu, dajanje pojasnil o veljavnosti predpi- 
sov. Ministrstvo je dalo to pomoč pri 6.742 zadevah. 
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Ministrstvo je pripravilo predloge treh dvostranskih pogodb 
o mednarodni pravni pomoči z Republiko Hrvaško, in sicer 
Pogodbo o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, 
Pogodbo o izročitvi in Pogodbo o izvrševanju sodnih odločb 
v kazenskih zadevah. V postopku je ratifikacija Pogodbe 
o izročitvi, medtem ko je Državni zbor že sprejel zakon o ratifi- 
kaciji drugih dveh pogodb. 

Dejavnosti ministrstva so potekale tudi pri sprejemu Konven- 
cije Sveta Evrope o transferju obsojencev, Konvencije o izro- 
čitvi obsojencev in Konvencije o človekovih pravicah. 

Na področju uprave so potekale dejavnosti v zvezi s spreje- 
mom nove zakonodaje o upravi in organizaciji ministrstev ter 
izvajanjem zakona o plačah zaposlenih v javni upravi. Tako je 
v skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni 
upravi ministrica izdala soglasja k prvi razporeditvi delavcev 
v republiški in občinskih upravah. Ministrstvo je izdajalo 
odločbe o pritožbah na odločitve prvostopnjega občinskega 
upravnega organa, pristojnega za občo upravo, tekoče pa so 
se opravljale tudi vse druge naloge, ki izhajajo iz zakona 
o splošnem upravnem postopku in posebnih postopkih, 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in drugih 
zakonov ter predpisov s področja obče uprave. 

Sprejeta je bila zakonodaja o političnih strankah in na podlagi 
tega sta bila nastavljena kartotečno kazalo in register politič- 
nih strank. V skladu z zakonom o političnih strankah je bilo do 
lokalnih volitev v decembru 1994 registriranih 19 parlamentar- 
nih političnih strank, medtem ko se morajo druge politične 
stranke registrirati v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

Dejavnost ministrstva je potekala tudi na področju uveljavlja- 
nja pravic do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Komisija za 
ugovor vesti, ki je do sprejetja zakona, ki ureja delovna 
področja in organiziranost ministrstev, delovala v okviru mini- 
strstva, je v letu 1994 obravnavala kar 226 prošenj (za primer- 
javo v letu 1993 le 105) in v 103 primerih ugodila prošnji za 
civilno služenje. Konec leta 1994 je bilo v okviru četrte genera- 
cije civilnega služenja vojaškega roka vključenih 20 držav- 
ljanov. 

Pri izvrševanju kazenskih sankcij je ministrstvo v skladu 
z zakonodajo opravljalo nadzor nad izvajanjem pravic obso- 
jencev in ustreznim ravnanjem z njimi ter reševalo upravno- 
pravne, kadrovske in investicijske zadeve. V postopek je bil 
predložen predlog zakona o pomilostitvi, medtem ko sta pred- 
log novega zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in zakona 
o izvrševanju pripora že pripravljena kot delovno gradivo. 

V osmih kazenskih poboljševalnih zavodih je bilo v decembru 
leta 1994 724 obsojencev, 32 upravno kaznovanih in 244 
pripornikov. Vzgojni ukrepi pa so se v prevzgojnem domu 
Radeče izvajali pri 54 mladoletnikih. 

Dejavnosti ministrstva so potekale tudi na področju izobraže- 
vanja delavcev državne uprave tako pri pripravah na stro- 
kovne izpite kot tudi pri pridobivanju funkcionalnih znanj 
posameznih kategorij delavcev. V okviru Izobraževalnega 
centra ministrstva je strokovni izpit opravilo 779 upravnih 
delavcev (vključno s cariniki), od tega 418 delavcev z višjo 
oziroma visoko strokovno izobrazbo. Med oblikami funkci- 
onalnega izobraževanja se je največ delavcev udeleževalo 
tečajev tujih jezikov, v spomladanskem in jesenskem seme- 
stru skupaj 807. 

V letu 1994 se je ministrstvo dejavno vključevalo v medna- 
rodno sodelovanje. Med drugim se je delegacija ministrstva 
seznanila z načinom izvajanja kazni zapora na Irskem, mini- 
strica pa se je v Neaplju udeležila Konference o boju zoper 
organizirani kriminal. V okviru izmenjave mednarodnih obi- 
skov je ministrstvo organiziralo obisk pravosodnega ministra 
Republike Češke. Z delovanjem našega pravosodnega 
sistema pa se je seznanila tudi delegacija čeških sodnikov. 

Ministrstvo za pravosodje, ki je postalo skrbnik Evropske 
konvencije o človekovih pravicah, je izvedlo kandidacijski 
postopek za sodnika Evropskega sodišča za človekove pra- 

vice. Predstavniki ministrstva pa so dejavno sodelovali tudi pri 
delu komisij Sveta Evrope, saj je bilo opravljenih kar 52 
obiskov odborov in delovnih skupin Sveta Evrope 

OBRAMBA 

Temeljni cilji obrambne politike Republike Slovenije so bili 
v letu 1994: nadaljnje vzpostavljanje in izpopolnjevanje 
obrambnega sistema ter njegova sistemska ureditev, začetek 
druge faze vzpostavitve vojaške organizacije, zagotavljanje 
potrebne bojne pripravljenosti in nadaljevanje intenzivnega 
mednarodnega sodelovanja. 

Ministrstvo je v skladu z vladno politiko nadaljevalo z vzpo- 
stavljanjem obrambnega sistema s poudarkom na izpopolnje- 
vanju vojaške organizacije, usposabljanju vojaške infrastruk- 
ture in še posebej sistema vzdrževanja vojaške opreme in 
oborožitve. Uveljavljen je bil nov mobilizacijski razvoj vojske 
in začeto njegovo usposabljanje. Uspešno delujejo vojaške 
šole v okviru Izobraževalnega centra Ministrstva za obrambo. 
Poseben poudarek je na usposabljanju naših vojaških stare- 
šin v oboroženih silah drugih držav (npr. v ZDA). V sodelova- 
nju z univerzama so se začele priprave za uveljavitev visoko- 
šolskega študija za potrebe obrambe. Uspešno poteka redno 
vojaško usposabljanje. V skladu z materialnimi možnostmi se 
je delno izboljšala tehnična popolnitev vojske, vendar je še 
vedno zelo skromna pri sodobnih učnih pripomočkih in zah- 
tevnejših oborožitvenih sistemih. Dokončane so priprave za 
opravljanje upravnih in strokovnih nalog po 1/1-1995. Glede 
na doseženo stanje pri vzpostavljanju obrambnega sistema je 
bila izpopolnjena tudi organizacija Ministrstva za obrambo. 

Pri celovitem urejanju obrambnega sistema je bila sprejeta 
Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti, z name- 
nom da bo sistemsko urejanje obrambe sodobno, učinkovito 
in primerljivo z državami s parlamentarno ureditvijo. Za 
dosego tega cilja je bil sprejet zakon o obrambi in začet 
postopek za dopolnitev zakona o vojaški dolžnosti. Z navede- 
nimi akti bodo urejena vsa temeljna vprašanja za dolgoročni 
razvoj in delovanje obrambnega sistema. Zlasti sprejem 
zakona o obrambi je velikega pomena za nadaljnji razvoj in 
delovanje obrambne funkcije države, pa tudi za vključevanje 
v mednarodne povezave in organizacije na varnostnem po- 
dročju. 

Sprejeti so bili temeljni razvojni programi obrambnih sil Slo- 
venije za obdobje do leta 2003 s poudarkom na bojnih siste- 
mih za protiletalsko obrambo in nadzor zračnega prostora, 
protioklepno in obalno obrambo ter posodobitvi telekomuni- 
kacijskega in informacijskega sistema za vodenje in povelje- 
vanje. V letu 1994 so se začeli prednostno uresničevati tisti 
programi, na katere ne vpliva OZN-ova prepoved uvoza 
orožja, ki za Republiko Slovenijo še vedno velja. Zato je 
ministrstvo dalo poudarek predvsem zagotovitvi šolskih in 
prevoznih zračnih plovil (helikopterji, letala), nadzoru zrač- 
nega prostora, izpopolnitvi telekomunikacijskega sistema in 
posodobitvi nekaterih oborožitvenih zmogljivosti s pomočjo 
domačih proizvajalcev. Uresničevanje teh programov se bo 
nadaljevalo tudi v letu 1995, pri čemer bo težišče na posodo- 
bitvi topništva in obalne obrambe. 

Mednarodne aktivnosti Ministrstva za obrambo in General- 
štaba Slovenske vojske so bile intenzivne. Tako je bila Repu- 
blika Slovenija sprejeta v programa Vojska - Vojski in Part- 
nerstvo za mir. Z Republiko Makedonijo in Albanijo sta bila 
sklenjena dvostranska sporazuma o sodelovanju na obramb- 
nem področju med ministrstvoma za obrambo, podobni spo- 
razumi se pripravljajo s Slovaško, Veliko Britanijo, Združenimi 
državami Amerike in Nemčijo. Glavni namen teh sporazumov 
je medsebojna izmenjava informacij, možnost za šolanje slo- 
venskih častnikov v tujini in druge oblike sodelovanja. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Temeljni cilji v letu 1994 so bili: dokončanje sistemske uredi- 
tve, nadaljevanje reorganizacije celotnega sistema, zagotav- 
ljanje potrebne intervencijske pripravljenosti ob morebitnih 
naravnih in drugih nesrečah, pospešeno vključevanje in 
dejavna vloga v mednarodnih povezavah na tem področju. 
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Po sprejemu zakona o varstvu pred požarom, zakona o gasil- 
stvu in zakona o Rdečem križu Slovenije je bil sprejet tudi 
temeljni zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami, ki ureja celotno področje za dolgoročnejše obdobje, 
uveljavlja sodobne in reacionalne rešitve tako pri preventiv- 
nem delovanju kot pri zagotavljanju zaščite, reševanju in 
pomoči ob nesrečah. Ta sistem je primerljiv z najrazvitejšimi 
podobnimi sistemi v državah s parlamentarno ureditvijo. 

Skladno s sprejetimi predpisi in temeljnimi rešivami za reor- 
ganizacijo celotnega sistema varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami se je v letu 1994 nadaljevala reorganizacija, 
tako da so splošne naloge zaščite in reševanja že v celoti 
prenesene na gasilsko službo oziroma druge reševalne 
službe. Zmanjšane so dolžnostne formacije v Civilni zaščiti, 
vzpostavljena je mreža poverjenikov, začela se je tudi reorga- 
nizacija državnih intervencijskih enot. Vzpostavljen je učinko- 
vit informacijski sistem, ki bo v letu 1995 začel delovati tudi na 
regionalni ravni. Dograjen bo tudi sistem zvez za vse potrebe 
sil za zaščito, reševanje in pomoč. Poseben poudarek je bil 
dan izpopolnjevanju sistema usposabljanja. Ob koncu leta je 
že začel delovati tudi Center za izobraževanje in usposablja- 
nje za zaščito in reševanje kot osrednja državna ustanova na 
tem področju. To bo omogočilo kakovostno izobraževanje 
gasilcev ter usposabljanje tako prostovoljnih kot dolžnostnih 
formacij za opravjanje najzahtevnejših nalog na tem po- 
dročju. 

Ne glede na reorganizacijo se je zagotavljala potrebna inter- 
vencijska pripravljenost. Poleg velikega števila manjših inter- 
vencij (prometne nesreče, požari in podobno) je bilo učinko- 
vito delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč ob 
neurju in poplavah v Zasavju ter pri obvladovanju izjemno 
velikega števila in obsega požarov v naravnem okolju kljub 
dokaj omejenim kadrovskim in materialnim možnostim na 
obalno-kraškem območju. Glede na sušno obdobje je bilo 
eno od težišč tudi oskrba prebivalstva s pitno vodo. Pri naj- 
zahtevnejših intervencijah je bilo vzpostavljeno učinkovito 
sodelovanje s Slovensko vojsko. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je bila organizirana 
oktobra 1994 v Ljubljani III. konferenca držav srednje, 
vzhodne in jugovzhodne Evrope o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami s poudarkom na nesrečah z nevarnimi 
snovmi. Z Ljubljansko deklaracijo, ki so jo sprejeli udeleženci 
konference, je določena strategija ukrepanja, sodelovanja in 
povezovanja na tem področju, kar je še posebnega pomena 
za države s prehodnim gospodarstvom. Pred podpisom je tudi 
dvostranski sporazum z Madžarsko o zgodnjem obveščanju, 
sodelovanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Mini- 
strstvo je dejavno sodelovalo tudi v Delovni skupnosti Alpe- 
-Jadran. 

NOTRANJE ZADEVE 

Ministrstvo za notranje zadeve je v letu 1994 v skladu z vladno 
politiko sistematično uresničevalo naloge, pri katerih so bili 
poudarjeni prizadevanje za ohranjanje in izboljšanje dose- 
žene ravni varnosti, kakovostno izvajanje in koncipiranje 
nadaljnjega razvoja upravnih notranjih zadev, oblikovanje 
pogojev za prevzem nalog na področju sistema državne 
uprave, kakovostno upravljanje človeških in materialnih virov, 
skrb za ustrezno informacijsko podporo, sodelovanje pri pri- 
pravi nove kazenskopravne zakonodaje ter zakonskih in pod- 
zakonskih predpisov o notranjih zadevah, skrb za dobre 
odnose z javnostjo ter za uspešno mednarodno sodelovanje. 

Temeljna naloga ministrstva je bila nadaljnje koncipiranje 
sistema javne varnosti. Na normativni ravni je ministstvo pri- 
pravilo osnutek zakona o javni varnosti, ki celovito oprede- 
ljuje delovno področje, cilje, organiziranost in metode delova- 
nja policije. Z nadaljevanjem projekta poskusnega uvajanja 
sprememb v upravi za notranje zadeve Kranj pa so se zbirali 
tudi podatki o posodobitvi načina policijskega dela. Na pod- 
lagi sodbe, da je treba policijsko delo in policiste tesneje 
povezati oz. približati javnosti in državljanom, je ministrstvo 
izdalo sveženj ukrepov za zagotovitev kakovostnejšega sode- 

lovanja z ljudmi in večje neposredne prisotnosti na terenu 
(opazovanje in delo v naseljih, ki ga policisti opravljajo peš, 
izogibanje ustavljanju vozil samo zaradi formalnega preverja- 
nja dokumentov, ustrezen odnos do žrtev kaznivih dejanj in 
ustrezno ukrepanje, ko gre za kršitev discipline policistov). 

Problemske celote, ki so bile posebej skrbno obravnavane, so 
bile kriminaliteta in javni red v večjih slovenskih mestih, 
porast nasilja kot pojav, ki se dotika celotne družbe, preisko- 
vanje nezakonite trgovine z orožjem ter kazniva dejanja, pove- 
zana s strukturalnimi spremembami v slovenskem gospodar- 
stvu. 

Ena glavnih usmeritev pri delovanju notranjega ministrstva je 
zagotavljanje ugodnih varnostnih razmer, saj te odločilno 
vplivajo na trdnost vsake države in na delo ter kakovost 
življenja vsakega posameznika. Najpomembnejši podatki, ki 
ponazarjajo tako delo ministrstva kot stanje notranje varnosti 
v Sloveniji, so naslednji: 

Policija je obravnavala 43.635 kaznivih dejanj oz. 1,5 odstotka 
manj kot v letu 1993. Pri tem se struktura kaznivih dejanj 
v zadnjih letih spreminja: vse več je organiziranega kriminala 
in kriminalci vse pogosteje uporabljajo nasilje za dosego 
svojih ciljev. To se kaže v precejšnjem povečanju števila 
nekaterih kaznivih dejanj (umori, kazniva dejanja neupravi- 
čene proizvodnje in prometa z mamili, nekateri gospodarski 
delikti, npr. poslovne goljufije itd.). 

Obravnavanih je bilo 52.990 kršitev predpisov o prekrških oz. 
5,7 odstotka manj. V tem okviru se je povečalo število kršitev 
zakona o javnem redu in miru - 35.898 prekrškov oz. 5,1 
odstotka več, zakona o proizvodnji in prometu z mamili - 434 
prekrškov oz. 18,9 odstotka več, zakona o javnih shodih in 
prireditvah - 340 prekrškov oz. 24,5 odstotka več in zakona 
o orožju - 1.372 prekrškov oz. 10,2 odstotka več kot v letu 
1993. 

Število prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi (6.552) 
se je povečalo za 3,2 odstotka, število mrtvih (505) pa za 2,4 
odstotka, izredno pa se je povečalo število mrtvih otrok in 
mladoletnikov (68 oz. 100 odstotkov več). 

Čez mejne prehode (151 različnih mejnih prehodov, od tega 
34 na meji z Republiko Hrvaško) je v tem obdobju potovalo 
190,9 milijona potnikov oz. 12,7 odstotka več kot leto poprej. 
Najbolj so bili obremenjeni mejni prehodi na meji z Republiko 
Hrvaško in Republiko Italijo. Število ukrepov delavcev za 
notranje zadeve se je v glavnem zmanjšalo (manj odkritih 
tujcev, ki so ilegalno prestopili državno mejo, in sicer 4.004 
oz. 53,9 odstotka manj predvsem zaradi manjšega števila 
ilegalnih prehodov državljanov Bosne in Hercegovine ter 
Hrvašake, manj poskusov uporabe neustrezne potne listine, 
manj mejnih incidentov, kaznivih dejanj in prekrškov). Pove- 
čali pa sta se število odkritih ukradenih vozil ter število prime- 
rov tihotapljenja mamil. 

Policija je v letu 1994 raziskala 57,5 odstotka vseh kaznivih 
dejanj in tožilstvom ovadila 31.787 oseb. Ohranjena je bila 
torej učinkovitost, ki je med najvišjimi v Evropi. 

Policisti so poleg stalnega varovanja določenih oseb in objek- 
tov varovali še 1042 potovanj in drugih dejavnosti najvišjih 
državnih predstavnikov, 125 obiskov tujih predstavnikov in 53 
njihovih potovanj čez našo državo ter diplomatska, konzu- 
larna in druga predstavništva v naši državi. 

S predlogom o nadaljnji politiki na področju državljanstva je 
ministrstvo sledilo usmeritvam politike Evropske unije. 
Dokončan je bil projekt zamenjave vozniških dovoljenj, pro- 
metnih dovoljenj in registrskih tablic. 

Posebna skrb je bila namenjena izobraževanju in usposablja- 
nju. V povprečju so prišli na dva delavca po trije tečaji oz. 
seminarji ali druge oblike usposabljanja, višja šola za notranje 
zadeve pa je pripravila vse potrebno za prehod v visoko 
policijsko šolo. 
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Ministrstvo za notranje zadeve se je poleg omenjenega pri- 
pravljalo na prevzem novih pristojnosti in nalog (nova delovna 
področja ministrstev). Pripravilo je tudi akte o organizaciji, 
delovnem področju in sistemizaciji delovnih mest. 

Ministrstvo je veliko strokovne pozornosti in prizadevanj 
usmerilo v priprave in na sam prevzem nalog v zvezi z organi- 
zacijo in sistemom delovanja državne uprave. Zaradi usklaje- 
nega razvoja sodobne državne uprave, ki bo racionalno in 
strokovno servisirala državljane, je bila konec leta ustanov- 
ljena posebna uprava MN2. 

V skladu z usmeritvami slovenske zunanje politike se je mini- 
strstvo vključevalo v mednarodno sodelovanje z dejavnim 
delom v mednarodnih organizacijah (INTERPOL), s sodelova- 
njem v večstranskih pobudah na področju ilegalnih migracij 
ter z dvostranskim sodelovanjem s sosednjimi in drugimi 
državami ter mednarodnimi organizacijami (INTERPOL, 
UNHCR, Svet Evrope, UNDCP itd.). Sodelovanje je uspešno 
potekalo na področju kriminalitete, begunske problematike, 
ilegalnih migracij, varovanja meja, obvladovanja prometnih 
tokov, proučevanja problematike s področja upravnih zadev 
tujcev ter na področju spoznavanja tujih zakonskih ureditev in 
konkretnih organizacijskih rešitev. Podpisani so bili štirje 
mednarodni sporazumi s Slovaško, Grčijo in Madžarsko, 
dogovori o sklenitvi sporazumov pa potekajo z Romunijo, 
Poljsko, Češko, Avstrijo, Italijo, Makedonijo in Bolgarijo. 

ZUNANJA POLITIKA 

Ministrstvo za zunanje zadeve si je v letu 1994 v okviru 
mednarodne politike in sodelovanja Slovenije s tujino priza- 
devalo za naše uveljavljanje v svetu kot neodvisne in samo- 
stojne države, ki jo je do decembra 1994 priznalo 118 držav, 
diplomatske odnose pa je vzpostavila s 101 državo (v letu 
1994 s 7 državami). 

Vlada in ministrstvo sta tako posebno pozornost namenila 
razvoju naših odnosov s sosednjimi državami. V letu 1994 je 
relativno uspešno potekalo sodelovanje z Republiko Avstrijo, 
kljub temu da na nekaterih pomembnih področjih, kot sta 
položaj slovenske manjšine in uravnoteženje gospodarskega 
sodelovanja, še vedno ni bil dosežen večji napredek. 

Tudi druga sosednja država Madžarska ostaja naša 
pomembna politična, po sklenitvi sporazuma o prosti trgovini 
vse bolj tudi gospodarska partnerica, s katero nimamo večjih 
nerešenih vprašanj, medtem ko naše odnose s Hrvaško obre- 
menjuje še vrsta odprtih vprašanj. 

Naši odnosi z Republiko Italijo so se še posebej po oblikova- 
nju Berlusconijeve vlade sredi maja 1994 začeli postopno 
ohlajati. Italija si je vedno bolj prizadevala z metodami pritiska 
doseči revizijo nekaterih pogodb. Tako že od marca 1994 
Italija preprečuje sprejem mandata o začetku naših pogajanj 
z Evropsko unijo o pridruženem članstvu. Hkrati se tudi ob 
vse večjih pritiskih Italije zmanjšuje raven zaščite slovenske 
manjšine v Italiji. 

Republika Slovenija je po neuspelih pogovorih v Ogleju jasno 
izrazila svojo pripravljenost nadaljevati dvostranska pogaja- 
nja na podlagi spoštovanja sklenjenih ali prevzetih pogodb in 
enakopravnega medsebojnega sodelovanja ter prizadevanj za 

v upoštevanje interesov obeh strani pri graditvi prihodnjih 
odnosov med državama. 

Dvostranske odnose Slovenije z evropskimi državami, ZDA in 
Kanado lahko označimo na splošno kot dobre - tako na 
političnem kot na drugih področjih, kar še posebej velja tudi 
za naše odnose z Rusko federacijo, Nemčijo, Veliko Britanijo 
in Francijo. V tem okviru je Slovenija podprla tudi prizadeva- 
nje mednarodne skupnosti za mir v Bosni in Hercegovini. 

Ministrstvo za zunanje zadeve si je nadalje prizadevalo za 
krepitev stikov in sodelovanja Slovenije z neevropskimi drža- 
vami, kar potrjuje tudi odprtje dveh veleposlaništev, in sicer 
v Tel Avivu in Buenos Airesu, s čimer se je naše diplomatska 

mreža v neevropskem prostoru okrepila, vendar še ni povsem 
vzpostavljena. 

S sklenitvijo sporazumov je Republika Slovenija uredila 
nasledstvo dvostranskih sporazumov nekdanje SFR Jugosla- 
vije z Dansko, Japonsko, Francijo in Slovaško, v sklepni fazi 
pa je urejanje tega vprašanja s Poljsko, Češko, Grčijo in 
Madžarsko. 

Republika Slovenija je bila dejavna tudi pri večstranskem 
sodelovanju predvsem v okviru dejavnosti OZN in njenih spe- 
cializiranih agencij ter si prizadevala za ukinitev prepovedi 
uvoza orožja, vključitev v Zahodnoevropsko skupino (WEOG), 
ukinitev sedeža SFR Jugoslavije v OZN ter za enakopravno 
nasledstvo držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFR 
Jugoslavije. 

Slovenija je dosegla tudi članstvo v vseh mednarodnih organi- 
zacijah iz sistema OZN ter dejavno sodelovala na njihovih 
generalnih konferencah, kongresih, seminarjih in strokovnih 
srečanjih. Z nekaterimi organizacijami OZN oziroma skladi 
Slovenija sodeluje na že utečen način preko uradov, in naci- 
onalnih komitejev. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je veliko pozornost posvetilo 
pogodbenemu urejanju razmerij z drugimi državami in med- 
narodnimi organizacijami. Posebej je treba omeniti ratifika- 
cijo sporazumov o prosti trgovini s Češko, Slovaško in Mad- 
žarsko ter sporazum o ukinitvi vizumov z Grčijo. Od večstran- 
skih mednarodnih pogodb so posebno pomembni Evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
s protokoli, Protokol o pristopu Republike Slovenije h GATT-u 
in Konvencija o spravi in arbitraži v okviru Konference o var- 
nosti in sodelovanju v Evropi. 

Slovenija je v letu 1994 pristopila k vrsti konvencij Sveta 
Evrope in s svojim delovanjem prispevala k nadaljevanju 
procesa usklajevanja na področju zakonodaje in človekovih 
pravic ter svoji uveljavitvi v Svetu Evrope. 

Republika Slovenija je 18. novembra postala pridružena čla- 
nica skupščine NATO, v kateri je do takrat sodelovala kot 
opazovalka. Tako je dobila možnost soodločanja z drugimi 
suverenimi državami o vprašanjih, ki se nanašajo na kolek- 
tivno varnost v Evropi. 

V letu 1994 je Republika Slovenija nadaljevala z dejavnim 
sodelovanjem v delovni skupnosti kantonov, dežel, županij, 
regij in republik vzhodnoalpskega območja - DS Alpe- 
Jadran. Ministrstvo za zunanje zadeve je med drugim tudi 
usklajevalo delo oziroma sodelovanje predstavnikov posa- 
meznih ministrstev v delovnih telesih skupnosti. Tako je 24. 
novembra 1994 Republika Slovenija prevzela predsedovanje 
DS Alpe-Jadran za naslednje dveletno obdobje (1995/96). 

Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 1994 še naprej razvijalo 
različne oblike sodelovanja in stike z različnimi, predvsem 
kulturnimi in gospodarskimi organizacijami Slovencev po 
svetu. Obenem je zanimanje in ustavno obveznost Slovenije 
za Slovence po svetu nenehno upoštevalo in uveljavljalo 
v siceršnjih stikih z drugimi državami. Sodelovala je z vsemi 
slovenskimi skupnostmi ne glede na njihovo svetovnonazor- 
sko pripadnost. Pri svoji dejavnosti je Ministrstvo za zunanje 
zadeve sodelovalo tudi z drugimi ustreznimi resorji. 

Pri gospodarskih odnosih s tujino v letu 1994 je bila pred- 
nostna naloga Ministrstva za zunanje zadeve poglabljanje 
odnosov z Evropsko unijo na podlagi obstoječih sporazumov. 
Prav tako sta bila pomembna tudi vzpostavitev sodelovanja 
z OECD in usklajevanje programa sodelovanja s to medna- 
rodno organizacijo za leto 1995. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je bilo dejavno pri pripravah na 
vrhunski sestanek CEFTE novembra 1994 oziroma v procesu 
približevanja Slovenije tej organizaciji. 

Dosežen je bil tudi pomemben napredek pri poglabljanju 
sodelovanja Slovenije pri dejavnostih ekonomskih institucij in 
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specializiranih agencij OZN. Posebno mesto pri tem ima vklju- 
čevanje Republike Slovenije v GATT oz. Svetovno trgovinsko 
organizacijo. 

Ministrstvo je sodelovalo tudi pri reševanju vprašanj, ki se 
nanašajo na varovanje interesov Republike Slovenije, njenih 
državljanov in pravnih oseb v tujini, in pri tem oblikovalo 
sistem izdajanja vizumov Republike Slovenije ter ga prilaga- 
jalo ureditvi v državah Evropske unije. Tako lahko zdaj držav- 
ljani s slovenskim potnim listom potujejo brez vizuma v 49 
držav. 

Pri reševanju migracijske in begunske problematike ter pri 
zagotavljanju pomoči Slovencem v Bosni in Hercegovini so 
predstavniki ministrstva sodelovali na mednarodnih sestankih 
predvsem v okviru Sveta Evrope, SEP in KVSE, na katerih so 
se zavzemali za večjo mednarodno solidarnost. V skladu 
s tem si bo vlada prizadevala doseči z Bosno in Hercegovino 
dogovor o postopnem in prostovoljnem vračanju beguncev 
ter za večjo mednarodno pomoč, zlasti pri materialni oskrbi 
beguncev med njihovim bivanjem v Republiki Sloveniji. 

Republika Slovenija je v letu 1994 sklenila in podpisala vrsto 
dvostranskih sporazumov in programov (protokolov) o sode- 
lovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, nekaj pa jih je 
pred sklenitvijo. Pri večstranskem sodelovanju je ministrstvo 
usklajevalo vključevanje v dejavnosti Sveta za kulturno sode- 
lovanje Sveta Evrope in udeležbo na zasedanjih delovnih teles 
Sveta Evrope, SEP in DS Alpe-Jadran. 

V tujini je bilo na novo odprto eno poklicno diplomatsko 
predstavništvo (Sarajevo), ki pa še ne deluje, ter pet nepoklic- 
nih konzularnih predstavništev. Do konca leta 1994 je bilo 
skupno število predstavništev Republike Slovenije v tujini 56, 
od tega 38 poklicnih in 18 nepoklicnih (konzulatov s častnim 
konzulom). Delovati sta začeli veleposlaništvi Republike Slo- 
venije v Tel Avivu in Varšavi. 

V letu 1994 so bila Ministrstvo za zunanje zadeve in naša 
diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini opremljena 
s strojno in programsko računalniško opremo ter povezana 
v lokalna omrežja. Izpopolnjena je šifrirna elektronska pošta 
za komunikacijo med Ministrstvom za zunanje zadeve in DKP. 

Pri vzpostavitvi integralnega informacijskega sistema Ministr- 
stva za zunanje zadeve sta bila izdelana poskusna računalni- 
ška programa za podporo dela konzularne službe Ministrstva 
za zunanje zadeve in za podporo spremljanja finančno-raču- 
riovodskih podatkov DKP in Ministrstva za zunanje zadeve. 

KULTURA 

Ministrstvo za kulturo je v letu 1994 delovalo na podlagi jeseni 
leti 1993 sprejetega delovnega programa ter v skladu s pro- 
gramom, smernicami in sklepi vlade ter Državnega zbora 
Republike Slovenije. Temeljno izhodišče ministrstva je bilo 
zagotavljanje možnosti za dolgoročni razvoj kulturnih dejav- 
nosti. V skladu s to usmeritvijo so potekale zakonodajne 
dejavnosti in prizadevanja, da bi ustavili nadaljnje zmanjševa- 
nje javnih sredstev, namenjenih kulturi, ki je bilo značilno za 
obdobje 1989 - 1993. 

Zaradi podedovane neustrezne organiziranosti predvsem kul- 
turnih dejavnosti je ministrstvo pripravilo zakonske podlage, 
ki omogočajo začetek spreminjanja dosedanje organizirano- 
sti. Ministrstvo si je pri zagotavljanju javnih sredstev za (sofi- 
nanciranje programov kulturnih ustanov in drugih izvajalcev 
kulturnih programov posebej prizadevalo za izboljšanje mate- 
rialnih razmer na posameznih področjih, ki so bila podce- 
njena, in jim je prednostno zagotavljalo sredstva (kinemato- 
grafija, knjižničarstvo in mednarodno sodelovanje). Zaradi 
tega so se v globalni razporeditvi sredstev spremenila raz- 
merja deležev zagotovljenih finančnih sredstev posameznim 
področjem. Nezadostna sredstva, namenjena kulturi, še 
vedno ostajajo pereče vprašanje. Pripravljena sta bila projek- 
cija predvidenega razvoja do leta 2000 in poseben program 
reševanja najbolj perečih problemov (kulturni spomeniki, 
dostopnost knjige, infrastruktura, možnosti za ljubiteljsko 

dejavnost), katerega izvedba bo mogoča šele s sprejemom 
posebnega predpisa v letu 1995. 

Ob pripravah projektov z dolgoročno razvojno naravnanostjo 
je ministrstvo pripravilo podlage in delno izpeljalo postopke 
za ustanovitev posameznih skladov, na katere se prenašajo 
pristojnosti načrtovanja in izbiranja kulturnih programov, raz- 
delitve javnih sredstev, spremljanje stanja ter nadzor nad 
opravljanjem nalog in porabo proračunskih sredstev. Gre za 
področja, ki zaradi svoje posebnosti ne premorejo matičnih 
kulturnih ustanov. 

Ena prednostnih nalog je bila izboljšanje razmer v kinemato- 
grafiji, v kateri so bile v letu 1994 oblikovane ustrezne usta- 
nove: Filmski sklad Republike Slovenije, Filmski studio Viba 
film in Slovenska kinoteka (za zdaj v sestavi Slovenskega 
gledališkega in filmskega muzeja). 

Pri oblikovanju kulturne politike ostaja po sprejemu zakona 
o uresničevanju javnega interesa v kulturi temeljna naloga 
priprava nacionalnega kulturnega programa ter opredelitev 
načrtov za izpolnjevanje zakonskih obveznosti skupaj z izved- 
benimi predpisi. Ministrstvo je seznanilo Vlado Republike 
Slovenije in državni zbor Republike Slovenije z Osnovami za 
oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo naci- 
onalnega kulturnega programa, ki je temeljno strokovno gra- 
divo, na podlagi katerega bo mogoče oblikovati in sprejeti 
omenjeni dokument. Med razvojnimi dokumenti je bilo pri- 
pravljeno tudi delovno besedilo strategije varstva naravnih 
vrednot, vendar zaradi zakonskih sprememb pristojnosti 
posameznih vladnih resorjev še ni bilo dokončno potrjeno. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo tudi pri pripravi zakono- 
daje, katere nosilci so bili drugi vladni resorji oziroma Državni 
zbor: o društvih in o ustanovah; o filmski taksi; pri davčni in 
carinski zakonodaji; pri izvedbenih predpisih k zakonu 
o reproduktivni avdiovizualni dejavnosti. 

Precejšen obseg delovnih nalog ministrstva zavzemajo 
upravni postopki pri davkih in carinah ter pri zagotavljanju 
socialne varnosti ustvarjalcem, posebnim skupinam prebival- 
stva - samostojnim kulturnim delavcem in upokojencem 
(priznavalnine in posebne pokojnine). To je prav tako ena od 
nalog, ki jo sprejeti temeljni zakon o kulturi sicer na novo 
opredeljuje, pomeni pa precejšnjo razširitev delovnega 
področja ministrstva. 

Velik del dejavnosti ministrstva obsegajo postopki lastninje- 
nja in denacionalizacije s področja kulture. Vloženih je bilo 
okrog 800 zahtevkov za denacionalizacijo nepremičnin - kul- 
turnih spomenikov ali naravnih znamenitosti in predmetov 
kulturne, umetniške ali zgodovinske vrednosti, prihajajo pa še 
vedno novi. Posamezni zahtevki so obsežni ali pa zahtevajo 
celovito strokovno obravnavo s pomočjo zunanjih sodelav- 
cev. Do konca decembra 1994 je ministrstvo izdalo odločbe za 
okrog 50 odstotkov vloženih zahtevkov. V okrog 70 odstotkih 
primerov je bilo denacionalizacijskim zahtevkom ugodeno. 

Ena osrednjih nalog ministrstva je bila tudi v letu 1994 pri- 
prava in operativna izvedba letnega programa (sofinancira- 
nja kulturnih dejavnosti, ki obsega celotno dejavnost kultur- 
nih ustanov, katerih (so)ustanoviteljica je država, ter številne 
projekte drugih izvajalcev kulturne dejavnosti in posameznih 
ustvarjalcev. V tem programu so najzahtevnejši del naložbe. 
V letu 1994 so bile predane v uporabo dve gledališki stavbi (v 
Novi Gorici in v Mariboru) in nova zgradba Narodne galerije. 
Prostorsko stisko pa je ministrstvo razreševalo tudi z obno- 
vami in odkupi prostorov. Ministrstvo za kulturo je opravljalo 
tudi vse naloge, povezane z ustanoviteljskimi pravicami pri 
vseh tistih javnih ustanovah, katerih (so)ustanoviteljica je 
Republika Slovenija. 

Po obsegu, pa tudi intenzivnosti so se povečale naloge pri 
mednarodnem uveljavljanju Slovenije na področju kulture. 
Gostovanja in kulturno sodelovanje ustanov in posameznikov 
z gledališkimi, likovnimi, arhitekturnimi, glasbenimi in dru- 
gimi programi so segala do vseh celin in bila zelo odmevna. 
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Skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve je bila pripravljena 
in podpisana vrsta sporazumov o kulturnem sodelovanju 
z okrog 25 državami, z ZR Nemčijo pa je bilo dogovorjeno 
odprtje nemške čitalnice v Ljubljani že v letu 1995. Hkrati je 
ministrstvo zagotavljalo ali omogočalo sodelovanje svojih 
predstavnikov ali zunanjih strokovnjakov v mednarodnih vlad- 
nih in nevladnih organizacijah. Opravljeni so bili tudi številni 
obiski ministrstva v tujini. Tako je minister za kulturo med 
drugim uradno obiskal Avstralijo, Argentino, Urugvaj, Špa- 
nijo, državni sekretar pa Nemčijo, Avstrijo in Češko ter večkrat 
sodeloval na sejah kulturnega komiteja Sveta Evrope in 
v delovnih telesih drugih mednarodnih organizacij 
(UNESCO). Na povabilo ministrstva so našo državo uradno 
obiskali vladni predstavniki Sveta Evrope, ki so v organizaciji 
ministrstva pripravili v Ljubljani poseben seminar o ovredno- 
tenju kulturnih politik v Evropi, pa tudi številni tuji ustvarjalci, 
predstavniki tujih vladnih in nevladnih organizacij kot tudi tuji 
novinarji, ki spremljajo kulturno problematiko. Predstavniki 
ministrstva ali slovenskih kulturnih delavcev, ki zastopajo 
Slovenijo, so se udeleževali dejavnosti številnih mednarodnih 
organizacij (ICOM, Audiovisuel Eureka ipd.). 

Ministrstvo je (so)financiralo več raziskovalnih nalog (med 
njimi Lastninjenje javnega sektorja v kulturi in Prostori dru- 
gačnosti v kulturi) ter naročilo dvanajst raziskovalnih nalog 
o varstvu kulturne in naravne dediščine. 

ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Čas med letoma 1992 in 1994 je za slovensko šolstvo pomenil 
obdobje pripravljanja konceptualnih in materialnih pogojev 
za razvojne in sistemske spremembe, ki se nanašajo na šte- 
vilna strokovna in druga vprašanja s področja šolstva, o kate- 
rih je ministrstvo v letu 1994 pripravilo tako imenovano Belo 
knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in tako 
ta vprašanja predstavilo tudi širši slovenski javnosti. 

Tako je vzporedno s pripravo konceptualnih rešitev Ministr- 
stvo za šolstvo in šport v letu 1994 že pripravilo nove zakone, 
ki urejajo predšolsko vzgojo, celotno preduniverzitetno izo- 
braževanje ter izobraževanje odraslih. Pri snovanju spre- 
memb sistema vzgoje in izobraževanja je ministrstvo upošte- 
valo priporočila Sveta Evrope in drugih mednarodnih organi- 
zacij. 

Kljub dokaj težavnemu obdobju so se v šole poskusno uvajale 
nove oblike poučevanja, ki so lahko sledile sodobnim tren- 
dom v šolstvu, vendar je hitrejše uveljavljanje novosti dosti- 
krat oviralo pomanjkanje denarja. Zato je v tem pogledu 
precejšnjo spremembo prinesel Zakon o zagotavljanju sred- 
stev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slove- 
nije v vzgoji in izobraževanju, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel spomladi 1994. 

Veliko razhajanje med vse večjim zanimanjem za izobraževa- 
nje nasploh in višjimi izobraževalnimi željami mladih na eni 
strani, po drugi strani pa temu nasprotni slabi in neprimerni 
izobraževalni pogoji so bili temeljni razlog az zasnovo razvoj- 
nih programov, ki jih omenjeni zakon podpira. Uveljavilo se je 
spoznanje, da ni mogoče priočakovati nadaljnjega napredka 
Slovenije kot evropske države brez vzpostavljanja možnosti, 
da mladi pridobijo kakovostno, zahtevam sodobnega sveta 
primerno in razvitim evropskim državam primerljivo izo- 
brazbo. Republika Slovenija je s temi razvojnimi programi 
tako odprla možnosti sedanjim mladim generacijam, ki bodo 
v državi ustvarjale do sredine naslednjega stoletja. 

Z zagotovitvijo številnih novih šolskih prostorov v letu 1994 in 
v naslednjih letih bo Slovenija lahko izkoristila priložnost 
izjemno velikega zanimanja za vpis v štiriletne srednješolske 
programe, na visokošolskem področju pa bo vedno manj 
omejevala število vpisanih študentov. S tem se bo pomembno 
zmanjšalo pomanjkanje zaprtih športnih površin in hkrati 
prispevalo k razvoju demografsko ogroženihj območij ter 
izboljšale bivanjske razmere v zavodih za prizadeto mladino. 
Precejšen del teh nalog je bil že uresničen v letu 1994. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1994 začelo uresniče- 

vati program računalniškega opismenjevanja in izobraževanja 
v tujih jezikih v skladu s priporočili Sveta Evrope, po katerih 
naj države članice spodbujajo izobraževanje brezposelnih, 
računalniško opismenjevanje ter jezikovno izobraževanje. 
S tem projektom država pomembno prispeva k temu, da 
v prihodnje računalniška pismenost ne bo zgolj privilegij 
otrok iz gospodarsko uspešnejših okolij ter ne bo odvisna 
izključno od pobud vodstva v šolah, po drugi strani pa bo 
programska in računalniška oprema standardizirana, kako- 
vostnejša in cenejša. Program zagotavljanja večje dostopno- 
sti učbenikov ter program regresiranja šolske prehrane sta 
bila nujno potrebna zaradi slabega socialnoekonomskega 
položaja, v katerem je del družin in s tem otrok in mladine. 
Z odkupom večjega števila učbenikov Rrepublika Slovenija 
postopno zagotavlja, da si osnovnošolski otroci učbenike 
lahko izposodijo v šoli. V šolskem letu 1994/95 je bilo to 
omogočeno osmošolcem, v šolskem letu 1995/96 pa bo to 
dostopno tudi učencem šestega in sedmega razreda. Vzpo- 
stavljanje in podpora učbeniškim skladom pomenita pomem- 
ben dvig standarda slovenske osnovne šole, z odkupom 
avtorskih pravic pa bo večji tudi vpliv države na politiko 
nastajanja učbenikov. Petini osnovnošolskih in srednješol- 
skih otrok je bila v letu 1994 zagotovljena regresirana pre- 
hrana, saj njihovi starši težko zmorejo finančna bremena, kar 
je prispevalo k izenačevanju pogojev za izobraževanje. 

Na področju visokega šolstva je bila z začetkom leta 1994 
uveljavljena nova zakonodaja. Med letom so bili sprejeti vsi 
podzakonski akti, z delom pa je pričel tudi svet za visoko 
šolstvo Republike Slovenije. Spomladi je ministrstvo v sodelo- 
vanju z visokošolskimi zavodi pripravilo konferenco o razvoju 
visokega strokovnega šolstva. Decembra sta bila v Državnem 
zboru sprejeta še odloka o preoblikovanju obeh univerz, 
s čimer se je končala statusna preobrazba visokega šolstva. 
Oblikovati je bilo treba nekaj novih študijskih programov, 
kakršnih do zdaj pri nas ni bilo (npr. sinologija in japonolo- 
gija, ki sta zanimivi tako kulturno kot gospodarsko), ustanov- 
ljena pa je bila tudi prva zasebna visoka šola za hotelirstvo in 
turizem v Portorožu. 

Reformo lokalne samouprave je Ministrstvo za šolstvo in 
šport pozorno spremljalo, saj ni bilo malo predlogov, ki so na 
področju vzgoje in izobraževanja kazali na centralizacijo in 
odvzem nekaterih pristojnosti občin v korist države. Kljub 
temu je Državni zbor sprejel Zakon o lokalni samoupravi, ki ne 
spreminja pristojnosti občin na področju predšolske vzgoje, 
osnovnega šolstva in športa. Te so ostale enake tudi po 
sprejetju Zakona o upravi. Tako kot do zdaj lokalne skupnosti 
uresničujejo ustanoviteljske pravice za javne zavode 
s področja predšolske vzgoje, osnovne šole, izobraževanja 
odraslih in športa ter zagotavljajo sredstva - ali večino le-teh 
- za njihovo delovanje. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1994 opravljalo tudi 
številne druge naloge. Tako je z razpisnimi pogoji za šolsko 
leto 1993/94 poskušalo v največji možni meri zadovoljiti zani- 
manje otrok za vpis v srednješolske programe. V istem šol- 
skem letu je razpisalo največ vpisnih mest za študente na 
univerzah ter izpeljalo sofinanciranje izobraževanja odraslih, 
v katerem je sodelovalo 107 organizacij za izobraževanje, 
razvojno-raziskovalnih organizacij in posameznikov, ki so 
opravili 548 izobraževalnih akcij in razvojnih nalog. Z vidika 
načrtovanih sprememb je ministrstvo izpeljalo eksperimen- 
talno maturo, ki bo v prihodnje kot kvalifikacijski in klasifika- 
cijski preizkus pri vstopu na univerzitetni študij. Posebne 
pozornosti, tako kot že zadnja štiri leta, je bil deležen sistem 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev. 
Leto prej ustanovljeni Izobraževalni center pri Uradu Repu- 
blike Slovenije za šolstvo je potrdil pravilnost odločitve 
o vzpostavitvi sistematičnega permanentnega izobraževanja 
za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 

Posebej je treba omeniti, da je po nekaj letih Republika 
Slovenija zaslužnim pedagoškim delavcem in organizacijam 
ponovno podelila najvišja državna priznanja na področju 
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom o nagradah 
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju. S tem je bil 
storjen pomemben korak ne le k uveljavljanju pedagoškega 
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poklica, pač pa tudi k uveljavljanju vzgoje in izobraževanja 
nasploh. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je bilo Ministrstvo za 
šolstvo in šport aktivno vključeno v dvostransko, regionalno 
in večstransko sodelovanje naše države s tujino. Posebej kaže 
omeniti naše sodelovanje z UNESCOM, SVETOM Evrope in 
Evropsko unijo na področju šolstva in športa. Pomemben 
poudarek gre področju poklicnega in visokošolskega izobra- 
ževanja. Pri slednjem še posebej izstopa oblikovanje mreže 
akademske mobilnosti. Pri regionalnem sodelovanju je treba 
omeniti, da je ministrstvo v letu 1994 pričelo z operativnimi 
pripravami na izvajanje prej podpisanega regionalnega spora- 
zuma CEEPUS (Central European Exchanges Programme for 
University Studies), ki znotraj držav Srednje Evrope pospe- 
šuje akademsko mobilnost. Ministrstvo aktivno sodeluje tako 
v Svetu za kulturno sodelovanje (COCC) kot tudi v Odboru za 
razvoj športa pri Svetu Evrope. Ministrstvo je v sodelovanju 
s Svetom Evrope januarja 1994 v Ljubljani organiziralo posve- 
tovanje o financiranju športa, ki je dogovorjeno v okviru 
program S.P.R.I.N.T. (pomoč državam Srednje in Vzhodne 
Evrope). Prav tako se je vključilo v pilotni projekt regional- 
nega sodelovanja pri reformi visokošolskega izobraževanja, 
ki sta ga sponzorirala OECD in Evropska unija. Poseben 
mednarodni seminar, namenjen kakovosti v visokem šolstvu, 
je v tem okviru ministrstvo organiziralo v Ljubljani marca 
1994, jeseni 1994 pa se je vključilo tudi v projekt VET (Vocati- 
onal Education and Training) na področju poklicnega in stro- 
kovnega izobraževanja, ki ga izvaja Evropska unija. 

Leto 1994 je bilo obeleženo tudi s pospešenimi pripravami 
Nacionalnega programa športa v Sloveniji ter Zakona 
o športu. S tema aktoma naj bi dolgoročno uredili formalni 
okvir za razvoj športa. Z novelo Zakona o Bloudkovih prizna- 
njih, ki ga je Državni zbor sprejel oktobra 1994, je ministrstvo 
posodobilo njegovo vsebino ter zaostrilo merila za dodelitev 
najvišje državne nagrade na področju športa. Za opravljanje 
nekaterih skupnih nalog športnih združenj je ministrstvo sep- 
tembra 1994 ustanovilo Zavod za šport Slovenije. Ustanovitev 
Zavoda Planica, ki naj bi skrbel za ohranjanje športne infra- 
strukture v dolini pod Poncami, pa je bila zaradi reforme 
lokalne samouprave odložena. 

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA 

Temeljna usmeritev Vlade Republike Slovenije in v tem okviru 
Ministrstva za znanost in tehnologijo v letu 1994 je bila utrje- 
vanje kakovostnih meril odličnosti in mednarodne primerlji- 
vosti pri temeljnih raziskavah, družbene pomembnosti pri 
aplikativnih raziskavah in programih tehnološkega prestruk- 
turiranja ter razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri uspo- 
sabljanju znanstvenikov in raziskovalcev. 
Pri dograjevanju sistema in organiziranosti znanosti in tehno- 
logije v Sloveniji so bife sprejete pravne in organizacijske 
podlage za delovanje izvedenskih teles za presojanje in 
spremljanje raziskovalnih projektov od področnih svetov do 
nacionalnega raziskovalnega sveta. Sprejeta sta bila zakon 
o standardizaciji in zakon o meroslovju, ki Slovenijo na tem 
področju že približuje rešitvam, uveljavljenim v razviti Evropi. 
Z ustanovitvijo Tehnološkorazvojnega sklada in Slovenske 
znanstvene fundacije so bile dane dodatne organizacijske in 
finančne možnosti za pospešen prenos znanja iz raziskoval- 
nih organizacij v neposredno gospodarsko prakso in za spod- 
bujanje razvoja znanosti. Več kot dvajset tehnoloških in 
instrumentalnih centrov, ustanovljenih s podporo Ministrstva 
za znanost in tehnologijo pri obeh univerzah in javnih razisko- 
valnih zavodih, že dokaj uspešno povezuje akademske in 
industrijske kadre pri uresničevanju posameznih projektov. 
Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in zakon 
o financiranju gradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani 
pomembno zarisuje ta nadaljnji razvoj znanosti v Sloveniji. 
V javnih raziskovalnih zavodih so bile izvedene organizacijske 
in kadrovske spremembe, da bi uspešneje delovali, ustanov- 
ljena pa sta bila tudi dva nova javna raziskovalna zavoda, in to 
Raziskovalni inštitut v Kopru in Hidroinštitut v Ljubljani. 

Pri raziskovanju je vlada uveljavljala usmeritve, merila in stan- 
darde, ki so mednarodno primerljivi in se vse dosledneje 

uporabljajo pri odobravanju finančnih sredstev, ki jih Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo namenja za financiranje temelj- 
nih in sofinanciranje aplikativnih raziskav. Na podlagi tako 
določenih meril in standardov je bilo v letu 1994 financiranih 
ali sofinanciranih 1.046 temeljnih in aplikativnih raziskovalnih 
projektov v vrednosti 4.833.549.356 tolarjev in 380 razvojnih 
projektov v vrednosti 1.197.119.345 tolarjev. Del raziskovalne 
zmogljivosti se preusmerja v ciljne raziskovalne programe, ki 
jih dve ali več ministrstev opredeli kot prednostne. Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo je opredelilo štirinajst takšnih pro- 
gramov, od tega se štirje že uresničujejo, in to: varstvo okolja, 
zemlja (kmetijsko podeželje), gozd in kulturni prostori. 

Veliko pozornost je Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
namenilo vitalizaciji posameznih znanstvenih področij. Tako 
je bilo začetih nekaj programov, v biotehniki in biologiji pa se 
že uresničuje. 

Raziskovalna in informacijska infrastruktura je pomemben 
pogoj za delo znanstvenih in raziskovalnih ustanov, zato je 
vlada podpirala vlaganja v raziskovalno opremo in njeno 
posodabljanje, pa tudi vlaganja v informacijsko infrastruk- 
turo. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je sofinanciralo 
nakup raziskovalne opreme na obeh univerzah in raziskoval- 
nih inštitutih v višini 561.000.000 tolarjev. Na področju aka- 
demske računalniške mreže in knjižničnega informacijskega 
sistema je bilo uresničenih več projektov, ki omogočajo 
uspešne računalniške povezave ne le med znanstveniki v Slo- 
veniji, temveč tudi komuniciranje v mednarodnem prostoru. 
Povečano je bilo tudi sofinanciranje nakupa tuje znanstvene 
in strokovne literature, kar tudi pospešuje približevanje ravni 
znanja in obveščenosti znanstvneikov in raziskovalcev v Slo- 
veniji dosežkom razvitih držav. 

Usposabljanju in razvoju znanstvenikov je vlada namenila vso 
pozornost. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je nadalje- 
valo s porgramom usposabljanja mladih raziskovalcev in 
v letu 1994 financiralo 1.200 mladih raziskovalcev. Tako je 124 
mladih raziskovalcev že dokončalo usposabljanje za doktorat 
in 82 za magisterij. 

V program je bilo na novo vključenih 322 mladih raziskoval- 
cev. Organizirano suposabljanje magistrov in doktorjev zna- 
nosti se je razširilo tudi na profitne organizacije. Dosežena 
raven in obvseg usposabljanja mladih raziskovalcev nareku- 
jeta organizacijske spremembe pri podiplomskem usposab- 
ljanju. 

Z gibanjem znanost mladini so bili uresničeni raziskovalni 
tabori in projekti ter finančno podprti programi usposabljanja 
najbolj nadarjenih raziskovalcev. Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo je sofinanciralo tudi usposabljanje znanstvenih in 
raziskovalnih kadrov, ki jih primanjkuje, s štipendijami za 
podoktorsko usposabljanje v tujini ter s finančno podporo 
skladom in fundacijam, ki podpirajo usposabljanje znanstve- 
nikov in raziskovalcev. 

S sprejetjem novih zakonov in podzakonskih aktov o standar- 
dizaciji in meroslovju se Slovenija postopno uvršča med raz- 
vite države, ki že uporabljajo tehnološke in kakovostne stan- 
darde pri varovanju človekovega zdravja, varovanju okolja in 
tudi funkcionalnosti posameznih tehnologij in izdelkov. 

Pri varstvu industrijske lastnine so bili doseženi pomembni 
rezultati, saj se hitro povečuje število patentnih prijav tako 
doma kot v tujini. Celotna patentna dokumentacija, ki jo je 
spremljal Urad za varstvo industrijske lastnine, je bila izdana 
na CD-ROMU, kar Slovenijo neposredno vključuje v Evropsko 
patentno organizacijo in omogoča uspešnejše trženje paten- 
tov, modelov, avtorskih in drugih oblik industrijske in intelek- 
tualne lastnine. 

Na področju mednarodnega znanstvenega sodelovanja je 
vlada potrdila več dvostranskih in večstranskih sporazumov. 
Največji dosežek je bil včlanitev Slovenije v evropski program 
EUREKA. Ministrstvo za znanost in tehnmologijo je že spre- 
jelo nekaj pobud slovenskih podjetij za projekte, ki naj bi se 
financirali v okviru programa EUREKA. Dvostranski spora- 
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zumi o znanstvenem in tehničnem sodelovanju so bili skle- 
njeni s Francijo, Rusijo, Južno Korejo, Madžarsko, Hrvaško in 
Iranom. V sklepni fazi pa sta sporazuma s Poljsko in Indijo. 
Veliko odmevnost je imela tudi ministrska konferenca o infor- 
macijski infrastrukturi in difuziji držav Srednje in Vzhodne 
Evrope, ki jo je na Bledu novembra 1994 organiziralo Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo skupaj z Evropsko komisijo 
(EU). 

Uspešno se je uresničeval tudi program tuje tehnične pomoči, 
ki ga usklajuje Ministrstvo za znanost in tehnologijo. V okviru 
programa PHARE je Slovenija v letu 1994 dobila 24 milijonov 
ekujev pomoči, po dvostranskih sporazumih o tehnični 
pomoči pa še dodatnih 13 milijonov ekujev. 

Sredstva iz programa PHARE v višini 12,5 milijona ekujev so 
bila namenjena za gospodarsko prestrukturiranje in lastninje- 
nje, za štipendije in znanstvene projekte (TEMPUS) 2,5 mili- 
jona ekujev, za energetiko 2 milijona ekujev, za izobraževanje 
3 milijone ekujev in za čezmejno sodelovanje 4 milijone 
ekujev. 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANA 

V skladu s sprejeto strategijo razvoja slovenskega kmetijstva 
je vlada sprejela program nalog in aktivnosti za njeno uresni- 
čevanje v obdobju 1994 - 1996 novembra 1994 pa tudi poro- 
čilo o stanju kmetijstva v Republiki Sloveniji, ki ga je pripra- 
vilo ministrstvo. 

Na podlagi teh dokumentov je vlada nadaljevala z uresničeva- 
njem kmetijske politike in ukrepov za izboljšanje gospodar- 
skega položaja v kmetijstvu in živilski industriji. Pri tem je 
tekoče prilagajala višino posebnih uvoznih dajatev pri najpo- 
membnejših kmetijskih izdelkih in živilih, sprejela tržni red za 
pšenico, oljno ogrščico in sladkor ter oblikovala in izvajala 
intervencijske ukrepe v proizvodnji s ciljem vzpostavitve 
ustreznejših cen, cenovnih razmerij, ravni dohodka v kmetij- 
stvu in strukture kmetijske proizvodnje. Posebna pozornost je 
bila namenjena tudi ukrepom za spodbujanje trženja kmetij- 
skih pridelkov in živil ter spodbujanju in uveljavljanju zadruž- 
ništva. Prav tako je vlada s finančnimi in drugimi ukrepi 
podprla razvoj marikulture in morskega ribištva. 

Pri varstvu kmetijskih zemljišč je bilo težišče dela na izbiri tras 
za avtoceste in usklajevanju prostorskih načrtov občin ter 
monitoringu za spremljanje onesnaženosti kmetijskih zem- 
ljišč. Pospešeno potekajo tudi postopki denacionalizacije. 

Pri spodbujanju strukturnih sprememb v kmetijstvu je ministr- 
stvo nadaljevalo z ukrepi na področju namakanja, agromeli- 
oracije, urejanja pašnikov in komasacije. Pripravljen je naci- 
onalni program namakanja (pripravljata pa se tudi zakon 
o namakanju in idejni projekt za gradnjo vinskih cest). 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je 
v prvem letu svojega delovanja opravil pomembno vlogo 
s prevzemanjem državnih zemljišč in ureditvijo evidenc teh 
zemljišč, oblikovanjem večjih obdelovalnih celot in smotrnim 
gospodarjenjem z njimi, hkrati pa prispeval tudi k hitrejšemu 
uresničevanju predpisov o denacionalizaciji. 

V letu 1994 je bilo prenesenih približno 70 odstotkov zemljišč 
kmetijskih podjetij, sklenjenih je bilo 30.000 najemnih pogodb 
s fizičnimi in pravnimi osebami (za približno 80 odstotkov 
zemljišč v državni lasti). Sklad je začel odkupovati zemljišča in 
gozdove ter zagotovil uresničevanje ukrepov, ki omogočajo 
normalno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
(sofinanciranje in vzdrževanje kmetijskih operacij, posek 
okoli 720.000 m2 lesa, obnova 1.050 ha gozdov, v 7.500 ha 
gozdov so bila opravljena negovalna dela). Prenos gozdov na 
sklad je v sklepni fazi. 

V gozdarstvu se je nadaljevalo uvajanje novega sistema 
gospodarjenja z gozdovi, ki ga določa zakon o gozdovih. 
Opravljeni sta bili prvi dve fazi razdružitve gozdnogospodar- 

skih organizacij. Dosežena pa je bila tudi večina sporazumov 
(v dvanajstih od štirinajstih primerov) o razdružitvi premože- 
nja in s tem omogočena njihova skorajšnja dokončna razdru- 
žitev. 

V začetku maja 1994 je z razdružitvijo delavcev gozdnih 
gospodarstev začela delovati javna gozdarska služba pri 
Zavodu za gozdove Slovenije. Kljub zapoznelemu začetku 
delovanja je bilo že v letu 1994 v dobršni meri vzpostavljeno 
sodelovanje z lastniki gozdov. Skladno s programom razvoja 
gozdov v Sloveniji in sprejetimi podzakonskimi predpisi je bil 
uveljavljen nov sistem financiranja in sofinanciranja gozdno- 
gojitvenih in varstvenih del ter vzdrževanja gozdnih cest. 

Veliko pozornosti sta ministrstvo in javna gozdarska služba 
skupaj z lastniki gozdov tudi v letu 1994 namenila prepreče- 
valnim in zatiralnim ukrepom proti razširjenim populacijam 
podlubniklov, kar je ob proračunskem financiranju ukrepov in 
subvencijah lastnikov gozdov vplivalo na izboljšanje biolo- 
škega ravnotežja slovenskih gozdov. 

V letu 1994 lastniki gozdov še niso opravili dovolj gozdnogoji- 
tvenih in varstvenih del v gozdovih. 

V sodelovanju z Zavodom za statistiko Republike Slovenije se 
je začelo tudi s ponovnim vzpostavljanjem statističnega 
spremljanja gospodarjenja z gozdovi in gozdarstva v Slove- 
niji. 

Na področju kmetijstva in prehrane je potekalo usklajevanje 
predpisov, ki urejajo kakovost kmetijskih pridelkov in živil, 
s standardi Evropske unije. 

Z uveljavitvijo novih predpisov o kakovosti mleka je bila 
pomembno izboljšana kakovost odkupljenega mleka. 

Na področju morskega ribištva je sklenjena meddržavna 
pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
o morskem ribištvu, s katero je omogočen ribolov slovenskim 
ribičem v hrvaškem teritorialnem morju. Ker je pogodba pre- 
nehala veljati 31. decembra 1994, se pripravlja nova triletna 
pogodba. 

Na področju sladkovodnega ribištva pa se pospešeno priprav- 
ljajo podzakonski predpisi v skladu z zakonom o varstvu 
okolja in urejanju prostora (koncesije). 

Uresničevanje programa razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane terja učinkovito delovanje izobraževalnega, strokov- 
nega in raziskovalnega dela ter prenos znanja v proizvodnjo. 
V ta namen sta bila v letu 1994 sprejeta CRP - Zemlja in CRP 
- Gozd. Na njuni podlagi so se začeli uresničevati nekateri 
prednostni raziskovalni projekti, ki bodo omogočili razreševa- 
nje posameznih ključnih razvojnih vprašanj v kmetijstvu in 
gozdarstvu. Ministrstvo nadaljuje z zagotavljanjem možnosti 
za praktični pouk na srednjih, višjih in visokih šolah za kmetij- 
stvo, prehrano in gozdarstvo, in sicer s preskrbo zemljišč in 
kmetijskih strojev ter druge opreme, česar po obstoječem 
sistemu ni mogoče zagotoviti z rednim financiranjem šolstva, 
je pa pogoj za kakovostnejše izobraževanje na teh šolah. 

V letu 1994 je kmetijskosvetovalna služba v sodelovanju 
s kmetijskimi zavodi in drugimi strokovnimi ustanovami 
namenila pri svojem delu velik poudarek izobraževanju in 
usposabljanju kmetov. Tako je bilo organiziranih 1.890 preda- 
vanj, 426 tečajev in seminarjev, katerih težišče je bilo na 
osebnem svetovanju in pripravi razvojnih programov za posa- 
mezne kmetije. 

Pojav živalskih kužnih bolezni v drugih državah je terjal pove- 
čano dejavnost veterinarske službe in ustrezno ukrepanje 
(prepoved uvoza, tranzita in prometa z živalmi, živili in dru- 
gimi izdelki živalskega izvora čez slovensko ozemlje). Zaradi 
učinkovitejše preventive je ministrstvo uvajalo identifikacijo 
živali v prometu in druge ukrepe, ki so potrebni za ugodne 
epizootiološke razmere v državi. Pri zdravstvenem varstvu 
rastlin je izvajalo strokovne in inšpekcijske ukrepe, ki so 
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zagotavljali varstvo rastlinske proizvodnje pred Škodljivimi 
organizmi, proizvodnjo in predelavo ter trgovanje s kakovost- 
nimi ter zdravstveno ustreznimi živili rastlinskega izvora. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je 
dejavno udeleževalo dvostranskih in večstranskih srečanj 
med organi Republike Slovenije in drugih držav s področja 
kmetijstva, gozdarstva, prehrane, ribištva, veterinarstva, lov- 
stva ter drugih področij. Sklenjen je bil sporazum o pristopu 
Slovenije h GATT-u (WTO-ju), kar pred slovensko kmetijstvo 
postavlja nove zahteve pri uveljavljanju ukrepov cenovne, 
zunanjetrgovinske in intervencijske politike v kmetijstvu. 
Sklenjeni so tudi meddržavni sporazumi o prosti trgovini 
s Češko, Slovaško, z Madžarsko tudi o sodelovanju pri varstvu 
rastlin in veterinarstvu. 

Ministrstvo je nadaljevalo z mednarodno tehnično pomočjo 
programa PHARE v kmetijstvu in uresničevanjem projektov 
KPCJ- Jable in poskusni sadovnjaki na Tolminskem. 

Kljub temu da je bilo v ministrstvu opravljeno veliko dela in da 
daje to delo tudi ustrezne rezultate v kmetijstvu, gozdarstvu, 
veterinarstvu, izboljšanju kakovosti nekaterih živil, pa kar 
nekaj nalog iz delovnega programa za leto 1994 ni bilo uresni- 
čenih. Čeprav se je število delavcev v ministrstvu v letu 1994 
povečalo, to povečanje je predvsem v inšpekcijah, ni bilo 
mogoče opraviti vseh nalog. Delo in pridobivanje novih delav- 
cev pa otežujejo še nekakovostne in po površini enemogoče 
prostorske razmere, na kar ministrstvo že več let brez uspeha 
opozarja. 

OKOLJE IN PROSTOR 

Težišče vladne politike pri varstvu okolja je bMo na približeva- 
nju evropskim normam. Vlada je zato v letu 1994 sprejela 
predpise o celovitem urejanju emisij in imisij zraka, ki predpi- 
sujejo mejne vrednosti onesnaževanja zraka in so usklajene 
s tistimi, ki veljajo v Evropski uniji. Poleg navedenih predpisov 
je treba zlasti poudariti koncesije za gospodarsko izkorišče- 
nje vodnih zmogljivosti, kot so male hidroelektrarne in elek- 
trarne na spodnji Savi, ribogojnice in druge. 

Tako kot vsako proračunsko leto je tudi leta 1994 ministrstvo 
razpisalo natečaj za pridobitev sredstev iz proračuna Repu- 
blike Slovenije, namenjenih naložbeni dejavnosti v vodnem 
gospodarstvu, komunalni infrastrukturi in sanacijam varstva 
okolja v gospodarstvu. Poleg merila demografske ogroženo- 
sti oziroma stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaže- 
nosti je bila dana izrazita prednost projektom, ki uvajajo nove 
tehnologije oz. načine sonaravnega poseganja v okolje. 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Svetovno 
banko nadaljevalo s pripravo projektov v okviru Slovenskega 
ekološkega projekta za tri sklope podprojektov (plinifikacija 
ekološko ogroženih območij v Sloveniji, GIS in projekt 
Posočje z urditvijo prometa na vršiški in mangartski cesti). 
Projekti so pripravljeni za ocenjevalno misijo Svetovne banke. 
Vrednost možnih kreditnih aranžmajev Svetovne banke za 
navedene projekte znaša okrog 25 mio dolarjev. Če bo misija 
projekte ocenila kot primerne, je pričakovati pogajanja o kre- 
ditiranju v marcu 1995. 

V skladu z Montrealskim protokolom o preprečevanju proiz- 
vodnje in uporabe ozonu škodljivih snovi je Ministrstvo za 
okolje in prostor v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in industrijo pripravilo osem projektov opuščanja proiz- 
vodnje ozonu škodljivih snovi, ki kandidirajo za nepovratna 
sredstva iz sklada Montrealskega protokola v višini do 10 mio 
dolarjev, in jih preko Svetovne banke predložilo sekretariatu 
Montrealskega protokola. 

Pri mednarodni dejavnosti so bili izrazito v ospredju medso- 
sedski stiki z Avstrijo in Madžarsko tako na državni ravni kot 
tudi pri sodelovanju na obmejni ali na lokalni ravni. To sodelo- 
vanje se je tako na področju prostora kot na področju okolja 
še poglabljalo v okviru Srednjeevropske pobude. 

Osrednji mednarodni dogodek, ki je zaokrožil številna posve- 

tovanja Sveta Evrope in Srednjeevropske pobude, je bil kon- 
ferenca evropskih ministrov, pristojnih za urejanje prostora 
(CEMAT), v Oslu. V njenem okviru si slovenski predstavniki 
prizadevajo za ustrezno uvrstitev Slovenije v alpsko oz. sred- 
njeevropsko makroregijo, zavedajoč se vpliva te uvrstitve na 
ustrezen zunanjepolitični položaj naše države, zlasti tudi 
glede scenarija za vključevanje v evropske povezave. 

Pomembnejši ministrski konferenci z dejavno slovensko ude- 
ležbo sta bili tudi konferenca Okolje in zdravje v Helsinkih in 
konferenca sredozemskih ministrov za vode v Tunisu. 

V preteklem letu je Slovenija podpisala sporazum z Madžar- 
sko o sodelovanju v vodnem gospodarstvu, pristopila h kon- 
venciji o sonaravni uporabi Donave. Podpisani so bili nasled- 
nji protokoli k že sprejetim konvencijam: na področju jedrske 
varnosti, čezmejnega onesnaževanja zraka z žveplovimi 
oksidi ter na področju varstva narave, urejanja prostora, traj- 
nostnega razvoja in hribovskega kmetijstva alpskega predela 
Slovenije. Hkrati so se začela pogajanja za sklenitev sloven- 
sko-avstrijskega sporazuma o urejanju prostora. 

V sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo je 
ministrstvo opravilo potrebna usklajevanja za pripravo naci- 
onalnih raziskovalnih programov za področja okolja, prostora 
in stanovanj. 

Predlog zakona o lastninjenju stavbnih zemljišč je za drugo 
obravnavo ministrstvo pripravilo v sodelovanju s poslanci, ki 
so ga predložili v prvo obravnavo, in je že dalj časa pripravljen 
za predložitev Državnemu zboru v drugo obravnavo. Odlok 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč- 
nega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slove- 
nije - zasnova cestnega in železniškega omrežja ter kolesar- 
skih poti - je bil pripravljen novembra 1994 in ga je Vlada 
Republike Slvoenije že predložila Državnemu zboru v nadalje- 
vanje prve obravnave. Kot podlaga za izdajo enotnih dovoljenj 
za graditev so se na podlagi zahtev ministra za promet in 
zveze ter v skladu s terminskimi plani Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji izdelovali lokacijski načrti za avtocestne 
odseke in dajali v postopke sprejemanja na vladi. 

Zakon o urejanju prostora in graditvi je bil v prvem delovnem 
osnutku pripravljen že decembra 1993. Nato ga je redakcijsko 
obravnavala delovna skupina ministrstva, razširjena z zuna- 
njimi sodelavci, julija 1994 pa je bil poslan v prvi krog stro- 
kovne javne obravnave. Na podlagi pripomb iz javne obrav- 
nave je v pripravi končna verzija gradiva, ki bo predložena 
v drugi krog strokovne javne obravnave, nato pa Vladi Repu- 
blike Slovenije. 

Gradivo za geodetski zakon je bilo poslano v medresorsko 
usklajevnaje. Služba vlade za zakonodajo je k njemu dala 
tehtne pripombe, ki se bodo upoštevale pri pripravi dokonč- 
nega besedila predloga. 

PROMET IN ZVEZE 

Ministrstvo za promet in zveze je v letu 1994 delovalo v skladu 
z vladno politiko in programom dela na področju železni- 
škega, pomorskega in zračnega prometa, prometa na notra- 
njih vodah, prekladalnih storitev, cest in cestnega prometa, 
poštnega in telekomunikacijskega prometa, telekomunikacij- 
skih zvez in sistemov, žičnic in mednarodnih odnosov v pro- 
metu. 

V letu 1994 je bil izdelan Nacionalni program gradnje avtocest 
in predložen v sprejem Državnemu zboru. Začel se je priprav- 
ljati tudi Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih 
magistralnih in regionalnih cest, pri katerem se bo delo inten- 
zivno nadaljevalo v letu 1995. V letu 1994 so bila pogodbeno 
angažirana vsa proračunska sredstva za magistralne in regi- 
onalne ceste. 

Pri večjih rekonstrukcijah kaže omeniti dokončanje obsežnej- 
ših del na pomurski magistrali (sredstva EBRD) v vrednosti 12 
odstotkov vseh razpoložljivih proračunskih sredstev za magi- 
stralno in regionalno cestno omrežje. Za redno vzdrževanje in 
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varstvo magistralnih in regionalnih cest je bilo v letu 1994 
namenjenih 24 odstotkov vseh proračunskih sredstev za 
magistralno in regionalno cestno dejavnost. Na podlagi Naci- 
onalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji in 
programa gradenj avtrocest v letu 1994 so bile v letu 1994 
začete gradnje tehle avtocestnih odsekov: Selo-Šempeter, 
Razdrto-Čebulovica (manjkajoča viadukta), Čebulovica-Di- 
vača, Divača-Dane, Dane-Fernetiči, Šentilj-Pesnica, Hoče- 
- Arja vas, Arja vas-Vransko, na ljubljanskem delu pa severna 
obvoznica (Zadobrova-Tomačevo) in vzhodna avtocesta 
(Malence-Šentjakob). 

V letu 1994 je Vlada Republike Slovenije na področju lastni- 
njenja cestnih podjetij določila delež v družbenem kapitalu 
cestnih podjetij CP Novo mesto, CP Kranj, CP Ljubljana, CP 
Maribor, CP Nova Gorica, CP Murska Sobota in PVVC Celje in 
sprejela sklepa, s katerimi vlaga pridobljeno premoženje (po 
predhodni izločitvi magistralnih in regionalnih cest) v osnovni 
kapital bodočih preoblikovanih kapitalskih družb cestnih po- 
djetij. 

V juniju 1994 je bila podpisana kreditna pogodba med Repu- 
bliko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj v vred- 
nosti 30 mio dolarjev, ki so namenjeni za posodobitev magi- 
stralne mreže. Sredstva se bodo črpala v obdobju naslednjih 
štirih let. V okviru teh sredstev kaže omeniti dokočanje 
pomurske magistrale, intenzivno pa so potekale tudi priprave 
za začetek del za odseke na trasi Slovenska Bistrica - Ptuj 
- Ormož. 

Pri razvojno-raziskovalni dejavnosti je bilo na desetih področ- 
jih gradnje in vzdrževanja cest evidentiranih 86 razvojnih 
programov, financiranih 31 nalog, od katerih je bilo 13 dokon- 
čanih. 

V okviru programa PHARE čezmejnega sodelovanja (CBC) so 
bila odobrena sredstva za projekta posodobitve mejnih pre- 
hodov Robič in Učja, vključno s cestnimi navezavami na 
državno cestno mrežo. V okviru regionalnega programa 
PHARE pa je že zagotovljen aenar za reševanje problematike 
mejnega prehoda Dolga vas. 

S področja cestnega prometa je Slovenija podpisala dvo- 
stranske sporazume o mednarodnem cestnem prometu z Bel- 
gijo, Romunijo, Francijo, Estonijo, Dansko in s Slovaško. 
Sestale so se tudi mešane komisije z Nemčijo, Belorusijo, 
Grčijo, Hrvaško, Iranom, Belgijo, Italijo, Švico in Avstrijo. 

Na tem področju so potekale dejavnosti v zvezi z dovolilni- 
cami za mednarodni občasni prevoz potnikov in urejanjem 
registra za mednarodne prevoznike ter druge tekoče zadeve. 

Nacionalni program razvoja železniške infrastrukture v Repu- 
bliki Sloveniji, ki določa razvojne smeri in kakovost železniške 
infrastrukture skladno s projektom TER in sporazumom AGC 
in AGTC, je v drugi obravnavi v Državnem zboru. 

V letu 1994 se je na Slovenskih železnicah začel izvajati nov 
investicijski ciklus v sklopu Slovenskega železniškega pro- 
jekta, ki obsega obnovo magistralnih prog, obnovo vozne 
mreže, sanacijo objektov spodnjega ustroja in posodobitev 
telekomunikacijskega sistema. Sredstva za te naložbe so 
zagotovljena s posojili EBRD in EIB ter s sredstvi državnega 
proračuna. Nadaljevale so se predelave in obnove vozil, 
nabavljeni sta bili najnujnejša oprema za delovni proces in 
prekladalna mehanizacija. 

V letu 1994 se je reorganiziralo javno podjetje Slovenske 
železnice skladno z zakonom o načinu opravljanja in financi- 
ranja prometa na obstoječi železnški mreži ter reorganizaciji 
in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 
železnice. Sprejeta je bila uredba vlade o načinu in metodolo- 
giji za določitev deleža Slovenskih železnic v družbenem 
kapitalu določenih družbenih podjetij in njihovem lastnin- 
skem preoblikovanju in s tem dana podlaga za lastninsko 
preoblikovanje družbenih podjetij v okviru Slovenskih želez- 
nic Republika Slovenija je v letu 1994 pristopila k projektu 

TER in sporazuma AGTC ter s tem sprejela obveznost, da bo 
svojo železniško infrastrukturo posodabljala v okviru parame- 
trov, opredeljenih v teh sporazumih. 

Preko programa PHARE so bile financirane tele projektne 
naloge: nadaljnja razčlenitev sanacijskega programa Sloven- 
skih železnic, optimalno vzdrževanje železniške infrastrukture 
in študija upravičenosti za neposredno železniško povezavo 
z Madžarsko. 

Vlada Republike Slovenije je 24. novembra 1994 s sklepom 
ustanovila delovno skupino za pripravo Nacionalnega pro- 
grama varnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji. Cilj 
vlaganj na tem področju je bil povečati zanesljivost delovanja 
naprav in sistemov, povečati varnost zračnega prometa in 
približati kakovost letalskih in letaliških storitev evropskim 
standardom. Iz sredstev programa PHARE in sredstev prora- 
čuna je bilo izšolanih in izdanih 25 dovoljenj kontrolorjem 
zračnega prometa in tehnikom specialistom. Izveden je bil 
postopek nakupa instrumentalnega pristajalnega sistema ILS 
kategorije III za letališče Brniki. 
Pri lastninjenju družbenih podjetij Aerodroma Maribor p. o. in 
Aerodroma Portorož p.o. je v postopku ugotavljanje obsega 
premoženja Republike Slovenije, medtem ko je za Aerodrom 
Ljubljana delež države že določen. Ratificirani so bili spora- 
zumi o rednem zračnem prometu z Belgijo, Nizozemsko in 
Izraelom ter podpisani sporazumi z Veliko Britanijo, Belgijo in 
Hrvaško. Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo je 
dejavno sodelovala pri delu Mednarodne organizacije civil- 
nega letalstva, Evropske konference civilnega letalstva, Zdru- 
ženih letalskih organov in Evropske organizacije za varnost 
zračne plovbe. V skladu s posodobitvijo in razvojem navigacij- 
skih služb poteka študija Izbor lokacij radarjev z oceno vpli- 
vov na okolje. 

V letu 1994 so bile iz sredstev proračuna Republike Slovenije 
financirane nabava sistema DSC (Digital Selective Call), 
postavitev novega svetilnika v Valdoltri in obnova ter posodo- 
bitev svetilnika na Bernardinu. Vlada Republike Slovenije je 
avgusta sprejela sklep o obsegu premoženja Republike Slove- 
nije v družbenem podjetju Luka Koper in sklep o vložitvi 
premoženja v osnovni kapital bodoče preoblikovane družbe 
Luka Koper d.d. Izločeni so obala in akvatorij, ki bosta predvi- 
doma opredeljena kot javno dobro, in vsa zemljišča, ki jih je 
imelo ob dnevu uveljavitve zakona o gospodarskih javnih 
družbah pravico uporabljati družbeno podjetje Luka Koper 
p.o. 

Sprejet je bil zakon o Pošti Slovenije in z uredbo o ustanovitvi 
Pošte Slvoenije ustanovljena kapitalska družba ter določena 
njena dejavnost in upravljanje. Sprejeta je bila tudi uredba 
o reorganizaciji PTT podjetja Slovenije v Telekom Slovenije. 
V proračunu Republike Slovenije za leto 1994 so bila predvi- 
dena sredstva za nakup kontrolorno-merilnega sistema Upo- 
rave Republike Slovenije za telekomunikacije. Izveden je bil 
javni razpis za dobavo opreme kontrolno-merilnega sistema 
in računalniške opreme za projektiranje, nadzor in evidenco 
telekomunikacijskih naprav. Medresorska komisija, imeno- 
vana pri Ministrstvu za promet in zveze, je pripravila podlago 
za reformo cen poštnih in telekomunikacijskih storitev ter 
tarifnega sistema. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil 
ugotovljen obseg lastnine Republike Slovenije v družbenem 
podjetju PTT Slovenije v višini 78,4 odstotka, za lastninjenje 
preostalega družbenega kapitala je narejen predhodni pro- 
gram lastninskega preoblikovanja podjetja. S sklepom o pri- 
dobitvi delnic Poštne banke Slovenije so bile delnice prene- 
sene v last države. 

Ministrstvo za promet in zveze je dejavno sodelovalo pri delu 
mednarodnih organizacij, predvsem s Svetovno poštno 
zvezo, Svetovno telekomunikacijsko zvezo in Konferenco 
evropskih poštnih in telekomunikacijskih uprav ter njihovimi 
delovnimi telesi. V okviru programa PHARE so bili financirani 
razpisni pogoji za pripravo podzakonskih aktov za ureditev 
kabelske televizije, GSM mobilne telefonije, telekomunikacij- 
skih omrežij in aktov kot podpora reorganizaciji PTT sistema. 

V letu 1994 je potekalo sodelovanje z mednarodnimi organi- 
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zacijami za železniški, cestni, zračni in pomorski promet ter 
pošto in telekomunikacije. 

Minister za promet in zveze se je v letu 1994 udeležil sestanka 
ministrov za promet držav Srednje Evrope na Brionih, sreča- 
nja delovne skupine G-24 v Bruslju in Luksemburgu, druge 
panevropske konference za promet na Kreti, konference 
Sveta ministrov CEMT v Annecyju, evropske konference civil- 
nega letalstva ECAC v Koebenhavnu, konference prometnih 
ministrov Srednje Evrope v Bratislavi. Sestal se je tudi s pro- 
metnimi ministri Avstrije, Hrvaške, Slovaške, Irana in Mad- 
žarske. 

Predstavniki ministrstva so sodelovali pri delu delovne sku- 
pine Srednjeevropske pobude za promet in razvoj infrastruk- 
ture, delovne skupnosti Alpe-Jadran, pri delu TER (Trans- 
evropskih železnic), pri organizaciji in pripravi izhodišč Med- 
narodnega delovnega seminarja o financiranju prometne 
infrastrukture z G-24 v Ljubljani. Udeležili so se tudi sestankov 
delovne skupine za promet G-24 v Sofiji, sestanka Odbora za 
promet EU/RS, sestanka Regionalne koordinacije skupine 
PHARE v Pragi, sestankov delovnih skupin CEMT v Parizu ter 
sodelovali pri urejanju vprašanj glede gradnje in financiranja 
mejnega prehoda Dolga vas. Potekalo je sodelovanje z Gene- 
ralno direkcijo za promet Evropske unije, z delovnimi telesi 
Evropskega ekonomskega sveta ZN in delovnimi telesi Konfe- 
rence evropskih ministrov za promet. 

Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo strokovna izho- 
dišča za uvedbo geografskega informacijskega sistema 
v svoje delo in sodelovalo pri izvedbi javnega razpisa za 
nakup programske opreme. Vključeno je bilo v pripravo 
ciljno-razvojnega programa Promet, ki ga vodi Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo. 

DELO, DRUŽINA IN SOCIALNE ZADEVE 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v letu 1994 
nadaljevalo z uresničevanjem začrtanih ciljev vladne politike 
na področju zaposlovanja, prestrukturiranja, delovnih razme- 
rij, kolektivnih pogodb, plač, pokojninsko-invalidskega zava- 
rovanja, varstva pri delu, socialnega varstva, družine ter var- 
stva vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja, vojnih invalidov in 
vojnih grobišč. 

V skladu s programom uresničevanja ukrepov politike zapo- 
slovanja in ohranjanja produktivnih delovnih mest ter razreše- 
vanja vprašanj presežnih delavcev v državnih podjetjih in 
dejavnostih (Sklad RS za razvoj, železarne, gozdarji, TAM) je 
ministrstvo sodelovalo z več kot 270 podjetij ter s sofinancira- 
njem pripomoglo k ohranjanju ali odpiranju več kot sto tisoč 
delovnih mest. 

Vlada je tudi z drugimi ukrepi politike zaposlovanja pripomo- 
gla k zmanjševanju števila brezposelnih. Le-to se je v zadnjih 
mesecih leta ustalilo in je decembra znašalo 123.517, kar je 
približno šest tisoč brezposelnih manj, kot jih je bilo še 
spomladi tega leta. Pričakovati pa je, da se bo trend rahlega 
padanja števila brezposlenih še nadaljeval vse do konca maja 
1995. 

Na področju individualnih delovnih razmerij so bile v okviru 
projekta za pripravo novega zakona o delovnih razmerjih 
izdelane raziskave o statusu menedžerjev, razporejanju delav- 
cev, izvensodnem reševanju sporov, disciplinski odgovorno- 
sti delavcev in prenehanju delovnega razmerja glede na 
različne tipe pogodb o zaposlitvi. 

Ministrstvo je za drugo branje pripravilo tudi zakon o kolektiv- 
nih pogodbah ter sodelovalo pri sklepanju dodatkov h kolek- 
tivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in pri sklepanju 
novih kolektivnih pogodb za posamezna področja družbenih 
dejavnosti (zdravstvo in sociala, kultura, šolstvo) oziroma 
spremembi obstoječih (raziskovalna dejavnost). V letu 1994 je 
bilo pri ministrstvu registriranih 15 novih kolektivnih pogodb 
in devet dodatkov k že sprejetim pogodbam. 

V postopku ugotavljanja pogojev za pridobitev lastnosti 

reprezentativnosti sindikatov je bilo izdanih pet odločb, dve 
za poklicne sindikate in tri za sindikate dejavnosti, lastnost 
pravne osebe pa je pridobilo devet sindikatov. 

Na področju politike plač je ministrstvo v sodelovanju z dru- 
gimi resorji pripravilo zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, 
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti ter usklaje- 
valo delo pri pripravi predpisov o napredovanju na posamez- 
nih področjih kot tudi drugih izvedbenih aktov na podlagi 
tega zakona. 

Sodelovalo je tudi s predstavniki sindikatov in delodajalcev 
pri pripravi dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 
1994 in pripravilo azkon o izvajanju tega dogovora za leto 
1994. 

V letu 1994 je bilo pripravljenih tudi več zakonskih gradiv na 
področju pokojninsko-invalidskega zavarovanja, in sicer 
predlog sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, zakon o matični evidenci zavaro- 
vancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter predlog zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovnaju vojaških zavarovnacev. 

Na področju varstva pri delu je bil v juniju 1994 sprejet zakon 
o inšpekciji dela, ki je to pristojnost prenesel z občinskih na 
republiško raven. S tem se je dejansko začel postopek za 
reorganizacijo inšpekcije dela v enotno državno institucijo, 
pristojno za nadzor nad uresničevanjem predpisov o delu, 
hkrati pa so inšpektorji začeli tudi uporabljati nove ukrepe in 
pooblastila. 

Ministrstvo si je pri socialnem varstvu prizadevalo predvsem 
za dokončanje projekta vzpostavite nacionalnega sistema 
socialnega varstva, kot ga je opredelil zakon. V ta namen je 
pripravilo predlog socialno varstvenega programa države do 
leta 2000, ki določa razvojne usmeritve in prednosti na tem 
področju. Izdelalo je tudi osnovno mrežo javne službe na 
področju socialnega varstva, sprejelo več podzakonskih 
aktov ter začelo z vzpostavljanjem sistema načrtovanja, 
spremljanja in ovrednotenja raziskovalnih in razvojnih projek- 
tov ter računalniško podprtega informacijskega sistema 
v centrih za socialno delo. 

V letu 1993 imenovani 14-članski vladni Nacionalni komite za 
demografsko politiko je ob strokovni in administrativni 
pomoči ministrstva pripravil celovito nacionalno poročilo 
o demografski politiki v Sloveniji. 

Ministrstvo je začelo na ekonomsko-fiskalnem področju ures- 
ničevati tudi najpomembnejši ukrep Resolucije o temeljih 
oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, sprejete 
leta 1993 v Državnem zboru. Z uresničevanjem zakona o dru- 
žinskih prejemkih (decembra 1994 sprejete tudi spremembe 
in dopolnitve tega zakona) se z denarnim nadomestilom za 
čas porodniškega dopusta, starševskim dodatkom, otroškim 
dodatkom in pomočjo za opremo novorjenca povečuje soci- 
alna varnost družinam ob rojstvu otroka in družinam z otroki 
do dokončanja rednega šolanja. 

Za uresničevanje zakona so bile izdelane najnujnejše infor- 
macijske podpore, s čimer je omogočeno neposredno izpla- 
čevanje prejemkov upravičencem in s tem zagotovljeno izpla- 
čilo prejemkov tudi ob morebitnih denarnih težavah njihovih 
delodajalcev, obenem pa omogočen natančen pregled nad 
porabo proračunskih sredstev. 

Vlada Republike Slovenije je septembra 1993 za leto 1994 
- mednarodno leto družine - imenovala Nacionalni svet, ki je 
vodil in soorganiziral dejavnosti tega dogodka. Strokovno in 
tehnično podporo svetu ter potrebna finančna sredstva pa je 
zagotavljalo ministrstvo. 

Na področju varstva veteranov in žrtev vojn je ministrstvo 
pripravilo predlog zakona o vojnih invalidih in zakona o vojnih 
veteranih, ki naj bi preuredila osnovo za odmero veljavnih 
pravic in uveljavila sodobne pristope pri invalidskem varstvu, 
ter predlog zakona o žrtvah vojnega nasilia, ki naj bi na novo 
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uredil posebno varstvo za tiste kategorije žrtev, ki jim do zdaj 
ni bilo zagotovljeno varstvo. 

V sklepni fazi priprave je tudi zakon o urejanju vojnih grobišč, 
ki bo celovito in enotno uredil varstvo grobov borcev in 
drugih padlih vojakov tujih armad ter civilnih žrtev vojne do 
15. maja 1945. V letu 1994 so bila začeta tudi pogajanja z ZRN 
za podpis sporazuma med vladama RS in ZRN o urejanju 
vojnih grobišč na ozemlju obeh držav. 

Na področju mednarodnega sodelovanja so v letu 1994 pote- 
kale dejavnosti pri sklepanju dvostranskih sporazumov 
o socialni varnosti zlasti z Nemčijo, Italijo, Švico in Nizozem- 
sko, z Zvezno republiko Nemčijo pa tudi pogajanja za skleni- 
tev sporazuma o urejanju vojnih grobišč. 

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve je vodila sloven- 
sko delegacijo na Svetovni konferenci OZN o prebivalstvu 
septembra 1994 v Kairu. Junija 1994 se je udeležila 81. gene- 
ralne konference dela v Ženevi, predstavniki ministrstva pa so 
zastopali Slovenijo na sejah Odbora za socialno varnost, 
Odbora za socialno politiko in Odbora za zaposlovanje in delo 
Sveta Evrope. 

Na področju mednarodne tehnične pomoči je v letu 1994 
ministrstvo vzpostavilo stike s programom PHARE in prijavilo 
že štiri konkretne projekte, ki bodo vključeni v četrti indika- 
tivni program. Ti projekti so: aktivna politika zaposlovanja, 
reforma pokojninsko-invalidskega zavarovanja, pomoč dru- 
žini in razvoj socialne blaginje in delovna zakonodaja ter 
razvoj industrijskih razmerij. 

ZDRAVSTVO 
V letu 1994 je Ministrstvo za zdravstvo po programu in usmeri- 
tvah Vlade Republike Slovenije ter Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi nadaljevalo 
z uveljavljanjem reforme sistema zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja. Pri tem je bilo težišče dela na 
organizaciji mreže javne zdravstvene službe, določanju 
obsega pravic, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, na uvajanju zasebnega dela v zdravstvu, pripravi 
zakonov, ki nadomeščajo zakonodajo nekdanje Jugoslavije, 
kot tudi pripravi analize o izvajanju veljavnih predpisov. 

Po nacionalnem programu Zdravje za vse do leta 2000, ki je 
bil v prvi obravnavi sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, je ministrstvo v sodelovanju s strokovnimi ustano- 
vami in po posvetovanju z občinami pripravilo mrežo javne 
zdravstvene službe na primarni ravni, ki bo skupaj z dopolnje- 
nim predlogom nacionalnega programa predložena v drugo 
obravnavo Državnemu zboru. Hkrati s tem gradivom je bila 
pripravljena tudi podlaga za dolgoročni razvoj zdravstva 
v Sloveniji. 

Pri uvajanju zasebnega dela v zdravstvu, katerega temeljni cilj 
je ob ohranjanju dosedanjih dobrih dosežkov slovenskega 
zdravstva tudi preseganje monopola javnih zdravstvenih usta- 
nov, ustvarjanje možnosti za konkurenčnost med javnim in 
zasenim sektorjem, zagotavljanje večje izbire zavarovancem 
ter izboljšanje organiziranosti opravljanja zdravstvenih stori- 
tev, ministrstvo ugotavlja, da se število zasebnikov stalno 
povečuje. Pri uvajanju zasebnega dela ministrstvo izhaja iz 
načela enakosti javnih zdravstvenih zavodov in zasebnikov 
s koncesijo za opravljanje zdravstvenih storitev iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja ter načela omejenega števila kon- 
cesij, ohranitve zdravstvenega doma, postopnosti, obvladova- 
nja stroškov zdravstvenega varstva ter enotnosti informacij- 
skega sistema. 

Končan je bil projekt opredelitve enotnih elementov zdrav- 
stvenega informacijskega sistema kot strokovne podlage za 
zagotovitev učinkovitega, racionalnega in usklajenega delo- 
vanja informacijskih sistemov ter zadovoljevanje informacij- 
skih potreb v zdravstvu. 

Ministrstvo za zdravstvo je sodelovalo pri pripravi zakona 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih orgnaih in organih 
lokalnih skupnosti v delu, ki ureja plače zaposlenih v javnih 

zdravstvenih zavodih. Sprejet je bil pravilnik o napredovanju 
zaposlenih v zdravstvu kot podlaga za prvo razporeditev 
zaposlenih v zdravstvenih zavodih. 

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije so potekala 
pogajanja Ministrstva za zdravstvo z reprezentativnimi sindi- 
kati v zdravstvu, na podlagi katerih sta bili podpisani nova 
panožna kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in social- 
nega varstva in poklicna kolektivna pogodba za zdravnike in 
zobozdravnike. 

Z navedenimi zakonskimi in podzakonskimi akti ter pogod- 
bami za zdravstvo so bila izboljšana razmerja o vrednotenju 
dela zdravnikov in drugih zaposlenih v zdravstvu v primerjavi 
z dosedanjim stanjem. Uvedena je bila možnost napredovanja 
ter zagotovljena večja primerljivost vrednotenja istovrstnih in 
podobnih del oziroma funkcij z drugimi področji družbenih 
dejavnosti ter državne uprave. Kljub temu so se v letu 1994 
nadaljevale zahteve za izboljšanje ravni plač zdravnikov in 
drugih zdravstvenih delavcev glede na razmerja plač v zdrav- 
stvu in plač v gospodarstvu ter povprečno plačo v državi. 
S tem so povezane tudi kadrovske težave pri zaposlovanju 
medicinskih sester v bolnišnicah. 

Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1994 sprejelo podzakonske 
akte, povezane z določbami zakona o plačah. Tako je z ustrez- 
nimi določbami predpisalo merila za določitev plač direktor- 
jem zdravstvenih zavodov in merila za določitev povečanega 
dela delovne uspešnosti za zaposlene. 

Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1994 izvajalo tudi druge 
ustanoviteljske pristojnosti glede spremljanja poslovanja bol- 
nišnic in drugih zdravstvenih zavodov in oblikovanja predlo- 
gov, mnenj ter stališč za Vlado Republike Slovenije zaradi 
uresničevanja teh pristojnosti. 

Za naložbe v javne zdravstvene zavode je bil v skladu z določ- 
bami zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, kate- 
rih ustanoviteljica je Republika Slovenija, imenovan odbor, ki 
je pripravil letni program naložb, nadzoroval in spremljal 
uresničevanje programa. Sektor za investicije je skupaj 
z odborom opravljal strokovne, administrativne in tehnične 
naloge za uresničevanje zakona. V letu 1994 so bile uresni- 
čene naložbe v vrednosti 2.156,156.630.000 tolarjev. 

Zdravstveni svet kot najvišji strokovni organ v zdravstvenem 
varstvu je v sodelovanju z razširjenimi strokovnimi kolegiji ob 
sistemskih vprašanjih zdravstvene polike in usklajevanju dok- 
trinarnih vprašanj največ pozornosti namenil mreži zdrav- 
stvene službe, strokovnim podlagam za opredelitev obsega 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pripravi 
izvedbenih aktov strokovne narave na podlagi zakona 
o zdravstveni dejavnosti, varstvu osebnih podatkov ter vpra- 
šanjem v zvezi z medicinsko dokumentacijo. 

Pri razvojno-raziskovalnem delu je ministrstvo na podlagi 
javnih razpisov financiralo vrsto nalog in projektov za krepitev 
zdravja, zlasti opuščanja zdravju škodljivih razvad, v sodelo- 
vanju z drugimi ministrstvi pa tudi vrsto raziskav v medicin- 
skih vedah. 

Pri nadzoru nad strupenimi (nevarnimi) snovmi je ob obsež- 
nem delu pri izdaji dovoljenj za promet s temi snovmi pote- 
kalo pospešeno strokovno delo za pripravo nove zakonodaje 
na tem področju, ki bo nadomestila zakonodajo nekdanje 
SFR Jugoslavije, in sicer na podlagi smernic Evropske unije, 
ter bilo vzpostavljeno medresorsko sodelovanje. 

Z ustanovitvijo medresorskih komisij se je začela pospešena 
priprava nove zakonodaje o proizvodnji in prometu z mamili, 
psihotropnimi snovmi in osnovnimi kemikalijami za njihovo 
izdelavo ter o zatiranju nedovoljenega prometa z drogami. 
Pripravljeni so bili predlogi za ustanovitev stalnega delovnega 
telesa vlade za uskladitev boja proti zlorabi drog. Vzpostav- 
ljena je bila evidenca prometa z narkotiki in psihotropnimi 
snovmi, na podlagi katere se redno poroča mednarodnim 
ustanovam. 
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Za prvo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije je 
bil pripravljen zakon o zdravilih, hkrati pa se že pripravljajo 
tudi podzakonski akti, ki so nujni za izvedbo zakona. Med 
njimi je najpomembnejša Evropska farmakopeja (zbirka pred- 
pisov, ki ureja farmacevstsko-kemični del zdravil), ki jo bomo 
začeli postopoma uveljavljati v letu 1995. V letu 1994 je izšel 
prvi register zdravil, registriranih v Republiki Sloveniji. 

Na mednarodnem področju je ministrstvo v skladu z usmeri- 
tvami Vlade Republike Slovenije pripravilo sporazume o sode- 
lovanju v zdravstvu in medicinskih vedah s Slovaško, češko in 
Albanijo ter z vrsto drugih držav, katerih delegacije so v letu 
1994 obiskale našo državo. Z Republiko Hrvaško je bila dose- 
žena uskladitev pri pripravi sporazuma, ki ureja področje 
zdravil. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, 
so potekale priprave sporazumov o socialni varnosti s posa- 
meznimi državami Zahodne Evrope in nekdanje SFR Jugosla- 
vije. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo pri pripravah Slovenije na 
vključevanje v mednarodne organizacije, še zlasti pri uskladi- 
tvi naše zakonodaje. 

Ministrstvo se je aktivno vključilo v dejavnost Sveta Evrope na 
področju zdravstva že leta 1992, ko je bila Slovenija še opazo- 
valka. Od maja 1993 je polnopravna članica. Ministrstvo je 
sodelovalo pri delu Evropskega zdravstvenega odbora Sveta 
Evrope in Vodilnega odbora za bioetiko, pri delu Pompido- 
ujeve skupine ter Evropske farmakopeje. Prav tako pa 
dejavno sodeluje v programih PHARE. 

Na večstranski ravni je potekalo pospešeno sodelovanje 
s Svetovno zdravstveno organizacijo, in sicer z njeno gene- 
ralno direkcijo v Ženevi, uradom v Koebenhavnu in drugimi 
regionalnimi uradi ter njihovimi državami članicami. Navezani 
so bili stiki z drugimi agencijami OZN ter vladnimi in nevlad- 
nimi organizacijami. Organizirana je bila vrsta mednarodnih 
obiskov in strokovnih srečanj v Sloveniji. Naši predstavniki pa 
so se dejavno udeleževali strokovnih srečanj v tujini. Priprav- 
ljeni so bili načrti dejavnosti v okviru vseh programov Sve- 
tovne zdravstvene organizacije Zdravje za vse do leta 2000. 

Republiški sanitarni inšpektorat je pri svoji redni dejavnosti 
posebno pozornost namenil problemom onesnaževanja pod- 
talnice, nadzoru uvoza zdravil, poostritvi nadzora nad obrato- 
valnicami, ki pripravljajo živila za množično prehranjevanje, 
nadzoru nad emisijami, prometu s strupi oziroma nevarnimi 
snovmi, nadzoru nad potekom avtocestnih tras, uvozu odpad- 
kov, opravljanju inšpekcijskega nadzora v bolnišnicah, izpo- 
stavljenosti določenih kategorij zaposlenih radonu ter varstvu 
pred nalezljivimi boleznimi, ki so se pojavile v tujini. Ob koncu 
leta 1994 je bila na podlagi zakona o upravi in zakona o orga- 
nizaciji in delovnem področju ministrstev izpeljana obsežna 
reorganizacija Republiškega sanitarnega inšpektorata, ki je 
prevzel vse naloge in delavce, ki so te naloge opravljali na 
občinski ravni. 

LOKALNA SAMOUPRAVA 

S sprejetjem zakonodaje o lokalni samoupravi in ustavnega 
zakona o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave 
Republike Slovenije so bili dani temeljni normativni pogoji za 
prehod komunalnega sistema v sistem lokalne samouprave 
ter tudi ustanovitev in strokovno ter kadrovsko izpopolnitev 
Službe vlade za reformo lokalne samouprave. 

Izjemno veliko dela je opravila služba zlasti ob koncu leta 
1994 pri pripravi nove zakonodaje in predpisov o lokalni 

samoupravi ter spremljanju in uresničevanju projekta nove 
lokalne samouprave. 

V tem okviru je bila pri službi ustanovljena medresorska 
koordinacijska skupina za reformo lokalne samouprave in 
državne uprave, v kateri so zastopana ministrstva in vladne 
službe. Naloga medresorske skupine za reformo lokalne 
samouprave in državne uprave je tekoče usklajevanje obeh 
reform tako s teritorialnega, funkcionalnega in organizacij- 
skega vidika. Medresorska skupina usklajuje načrtovanje pri- 
stojnosti lokalnih skupnosti in državne uprave, sistem lokal- 
nih in državnih financ, razvoj informacijskih sistemov in spe- 
cializiranih baz podatkov državnih organov. 

V Službi vlade za reformo lokalne samouprave deluje tudi 
vrsta projektnih skupin, med katerimi kaže omeniti predvsem: 
strokovno skupino za lokalno samoupravo, projektno skupino 
za statute in druge normativne akte občin, projektno skupino 
za problematiko pokrajin in projektno skupino za problema- 
tiko financiranja občin. 

Služba je sodelovala tudi v postopku podpisa Evropske listine 
o lokalni samoupravi, ki jo je Republike Slovenija podpisala 
v Strasbourgu 11. oktobra 1994, kot tudi na neformalni konfe- 
renci ministrov držav članic Sveta Evrope (Varšava, 18. okto- 
bra 1994), odgovornih za lokalno samoupravo, ki je obravna- 
vala vprašanja, povezana s stanjem lokalne in regionalne 
demokracije v državah Srednje in Vzhodne Evrope. 

ZAKONODAJA 
Zakonodajna služba vlade je v letu 1994 tekoče opravljala vse 
naloge, ki jih ima po zakonu. Poleg tega je pripravljala tudi 
ustrezne zakonske projekte, za katere niso izrecno pristojna 
ministrstva, kot tudi nov predlog zakona o Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Glavne naloge službe so bile predvsem zagotavljanje pravno- 
sistemskih osnov za republiške zakone, skladnosti zakonov in 
drugih predpisov ter splošnih aktov z ustavo in pravnim siste- 
mom in njihove metodološke enotnosti kot tudi strokovna 
pomoč ministrstvom na pravnem področju in skrb za objavlja- 
nje predpisov vlade v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Dejavno je sodelovala pri določitvi zakonodajnega programa 
Vlade Republike Slovenije za leto 1994. 

Služba za zakonodajo je v letu 1994 prejela 2.268 zadev in jih 
v okviru svojega delovnega področja tekoče reševala v skladu 
s poslovnikom Vlade Republike Slovenije. 
Služba je veliko pozornost namenila vprašanju usklajevanja 
(harmonizacije) slovenske zakonodaje s pravom Evropske 
unije. Projekt usklajevanja slovenske zakonodaje s pravom 
Evropske unije je del celovitega programa usklajevanja repu- 
bliških zakonov. Tako je Državni zbor že opredelil prednostni 
vrstni red priprave in oblikovanja novih zakonov, ki so 
pomembni tudi za pripravo na pogajanje oziroma sklenitev 
sporazuma o pridruženem članstvu z Evropsko unijo. Med' 
prednostna področja zakonskega urejanja sodijo: carine, 
pravo družb, bančno poslovanje, davki, intelektualna lastnina, 
javna naročila oziroma dela, finančne storitve, varstvo konku- 
rence, varstvo zdravja, varstvo potrošnikov, tehnični predpisi 
in standardi, uporaba jedrske energije, okolje itd. 

Ker je Republike Slovenija v občutljivem obdobju hitrega 
prehoda iz dosedanjega gospodarskega v tržni gospodarski 
sistem, je služba namenila ustrezno skrb tudi zavarovanju 
interesov naših pravnih in fizičnih oseb oziroma slovenskih 
nacionalnih interesov pred hitrim in ne dovolj preverjenim 
odpiranjem slovenskega gospodarstva konkurenci in trgu 
Evropske unije. 
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ORGANIGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

STANJE: DECEMBER 1994 

MINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI 

URAD ZA OBRT 

DIREKCIJA ZA 
OSKRBO Z 
ENERGUO 

AGENCIJA ZA 
UČINKOVITO 

RABO ENERGIJE 

DIREKCIJA ZA 
POSLOVNO ORG. 

SISTEM 

DIREKCIJA ZA 
RUDNA BOGASTVA 

REPUBLIŠKI 
GRADBENI 

INSPEKTORAT 

REPUBLIŠKI 
ENERGETSKI 
INSPEKTORAT 

REPUBLIŠKI 
RUDARSKI 

INŠPEKTORAT 

MINISTRSTVO ZA 
EKON. ODNOSE 

IN RAZVOJ 

URAD ZA 
AKROEK. ANALIZE 

IN RAZVOJ 

URAD ZA VARSTVO 
POTROŠNIKOV 

URAD ZA VARSTVO 
KONKURENCE 

URAD ZA GOSP. 
PROMOCIJO IN 

TUJE INVEST. 

DIREKCIJA ZA 
BLAGOVNE 

REZERVE 

MINISTRSTVO ZA 
FINANCE 

MINISTRSTVO ZA 
PRAVOSODJE 

MINISTRSTVO ZA 
OBRAMBO 

URAD ZA 
ZAVAROVALNI 

NADZOR 

UPRAVA ZA 
IZVŠEVANJE KAZ. 

SANKCIJ 

URAD ZA 
PREPREČEVANJE 
PRANJA DENARJA 

- DAVČNA UPRAVA 

MINISTRSTVO ZA 
NOTRANJE 

ZADEVE 
ONISTRSTVO ZA 
&JNANJE ZADEVE 

MINISTRSTVO ZA 
KULTURO 

MINISTRSTVO ZA 
ŠOLSTVO IN 

SPORT 

MINISTRSTVO ZA 
ZNANOST IN 

TEHNOLOGIJO 

GENERALŠTAB 
SLOVENSKE 

VOJSKE 
PREHODNI DOM 

RS ZA TUJCE 
URAD ZA 

SLOVENCE V ZAM. 
IN PO SVETU 

REP. UPRAVA ZA 
ZAŠČITO IN 

REŠEVANJE 
URAD ZA 

EVROPSKE 
ZADEVE 

INŠPEKTORAT RS 
ZA OBRAMBO 

UPRAVA ZA 
KULTURNO 
DEDIŠČINO 

INŠPEKTORAT ZA 
PODROČJE KULT. 

DEDIŠČINE 

DEVIZNI 
INŠPEKTORAT 

INŠPEKTORAT RS 
ZA VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DR 

NESREČAMI 

URAD ZA 
ŠOLSTVO 

URAD ZA 
MLADINO 

INŠPEKTORAT ZA 
ŠOLSTVO IN 

ŠPORT 

URAD ZA 
STANDARDIZACIJO 

IN MEROSLOVJE 

URAD ZA 
INTELEKTUALNO 

LASTNINO 

URAD SLOVENSKE 
NAC.KOMISUE ZA 

UNESCO 

MINISTRSTVO ZA 
KMET., GOZD. IN 

PREHRANO 

MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN 

PROSTOR 

VETERINARSKA 
UPRAVA 

UPRAVA ZA 
POSPEŠEVANJE 

KMETIJSTVA 

INŠPEKTORAT ZA 
KMETIJSTVO, 

GOZD. IN 

URAD ZA 
PROSTORSKO 

PLANIRANJE 

UPRAVA ZA 
VARSTVO NARAVE 

UPRAVA ZA 
GEOFIZIKO 

GEODETSKA 
UPRAVA 

UPRAVA ZA 
JEDRSKO 
VARNOST 

HIDROMETEORO- 
LOŠKI ZAVOD 

INŠPEKTORAT ZA 
OKOLJE IN 

PROSTOR 

MINISTRSTVO ZA 
PROMET IN 

ZVEZE 

UPRAVA ZA 
POMORSTVO 

UPRAVA ZA 
ZRAČNO PLOVBO 

UPRAVA ZA 
TELEKOMINIKACIJ 

E 

DIREKCIJA ZA 
CESTE 

REPUBLIŠKI 
PROMETNI 

INŠPEKTORAT 

■A 

Pripravila: Služba za pravne in analitične zadeve v Uradu predsednika Vlade RS 
Center Vlade RS za informatiko 
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH 
V NJIHOVI SESTAVI 

zap. število 
št. Ministrstva in organi v sestavi zaposl. 

1. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 94 
Skupaj z organi v sestavi 114 

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 90 
Skupaj z organi v sestavi 246 

3. Ministrstvo za finance 239 
Skupaj z organi v sestavi 3.937 

4. Ministrstvo za pravosodje 61 
Skupaj z organi v sestavi 789 

5. Ministrstvo za obrambo 818 
Skupaj z organi v sestavi 5.045 

6. Ministrstvo za notranje zadeve 1.687 
Skupaj z organi v sestavi 7.965 

7. Ministrstvo za zunanje zadeve 147 
Skupaj z organi v sestavi 271 

8. Ministrstvo za kulturo 46 
Skupaj z organi v sestavi 135 

9. Ministrstvo za šolstvo in šport 116 
Skupaj z organi v sestavi 373 

10. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 86 
Skupaj z organi v sestavi 195 

11. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 68 
Skupaj z organi v sestavi 158 

12. Ministrstvo za okolje in prostor 76 
Skupaj z organi v sestavi 497 

13. Ministrstvo za promet in zveze 70 
Skupaj z organi v sestavi 322 

14. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 93 
Skupaj z organi v sestavi 168 

15. Ministrstvo za zdravstvo 43 
Skupaj z organi v sestavi 77 
SKUPAJ 20.292 

SEZNAM 
ZAKONOV, SPREJETIH ALI PRIPRAVLJENIH V LETU 1994 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1. Obrtni zakon 
2. Zakon o gostinstvu 
3. Zakon o oskrbi z energijo (v pripravi) 
4. Zakon o rudarstvu (v pripravi) 
5. Zakon o turistični dejavnosti (v pripravi) 
6. Zakon o energetski inšpekciji (v pripravi) 
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu 

Republike Slovenije za obveznosti podjetja Petrol Zemelj- 
ski plin 

8. Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elek- 
trarne Krško in za odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
NEK 

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

1. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
2. Zakon o začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja 

pravnih oseb, ki prirejajo posebne igre za srečo 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sloven- 

skem odškodninskem skladu 
4. Zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Repu- 

blike Slovenije za razvoj in obveznosti Agencije Republi- 
ke Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo 

5. Predlog zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij (v obravnavi) 

6. Predlog zakona o privatizaciji pravnih oseb in premože- 
nja v lasti Republike Slovenije (v obravnavi) 

7. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (z 
družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost 
in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglav- 
skega narodnega parka (v obravnavi) 

8. Predlog zakona o regionalnem razvoju (v obravnavi) 
9. Predlog zakona o prevzemih in združitvah podjetij (v 

pripravi) 
10. Predlog zakona o obdavčevanju, vezanem na postopke 

lastninskega preoblikovanja (v pripravi) 
11. Predlog zakona o tržni inšpekciji (v obravnavi) 
12. Predlog zakona o blagovnih rezervah (v obravnavi) 
13. Predlog zakona o varstvu potrošnikov (v obravnavi) 
14. Predlog zakona o kontroli cen (v obravnavi) 
15. Predlog zakona o carinski tarifi (v obravnavi) 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem 
davku na določene prejemke 

2. Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov 
3. Zak'on o spremembah in dopolnitvah zakona o poravna- 

vanju odloženih davkov in prispevkov za podjetja, ki so 
družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije 
za razvoj 

4. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih 
davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preobliko- 
vanja podjetij 

5. Sprememba in dopolnitev zakona o davku od dobička 
pravnih oseb 

6. Sprememba in dopolnitev zakona o posebnem davku na 
posebne igre na srečo 

7. Spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini 
8. Zakon o davčnem postopku 
9. Zakon o davčni službi 

10. Zakon o igrah na srečo 
11. Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije 
12. Zakon o lastninskem preoblikovanju igralnic 
13. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih 

deviznih vlog 
14. Zakon o zavarovalnicah 
15. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 
16. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu 
17. Zakon o trgu vrednostnih papirjev 
18. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 

pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica-Šentilj 

19. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski 
banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih 
magistralnih cest 

20. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najemu kredita pri Evropski investicijski banki 
za projekt Slovenske železnice II 

21. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najemu kredita Evropske investicijske banke 
za projekt gradnje slovenskih avtocest /A 

22. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj za 
projekt slovenskih železnic 

23. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe (Projekt sloven- 
skih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj 

24. Zakon o ratifikaciji kreditne pogodbe ( Projekt slovenskih 
avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj 

25. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za slovenski 
železniški projekt II 

26. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slo- 
venskih železnic /A 

27. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
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Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slo- 
venskih železnic /B 

28. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj za 
projekt slovenskih železnic 

29. Zakon o preprečevanju pranja denarja 
30. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 

leto 1994 
31. Zakon o financiranju občin 
32. Zakon o javnih naročilih (prva obravnava) 
33. Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Repu- 

blike Slovenije (v tretji obravnavi) 
34. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 

gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov 
35. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvih 

Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz 
poslov restrukturiranja dolgov 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1. Zakon o sodiščih 
2. Zakon o sodniški službi 
3. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
4. Zakon o notariatu 
5. Zakon o pravniškem in državnem izpitu 
6. Zakon o sodnem registru 
7. Kazenski zakonik Republike Slovenije 
8. Zakon o kazenskem postopku 
9. Zakon o državnem tožilstvu 

10. Zakon o političnih strankah 
11. Zakon o uporabi grba, zastave in himne 
12. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev . 
13. Zakon o upravi 
14. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o medsebojni pravni pomoči 

v civilnih in kazenskih zadevah z Republiko Hrvaško 
15. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o izročitvi med Republiko 

Slovenijo in Republiko Hrvaško 
16. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o medsebojnem reševanju 

sodnih odločb v kazenskih zadevah med Republiko Slo- 
venijo in Republiko Hrvaško 

17. Uvodni zakon h Kazenskemu zakoniku Republike Slove- 
nije (druga obravnava) 

18. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(druga obravnava) 

19. Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti 
občinskih sodnikov za prekrške (hitri postopek, predlo- 
žen vladi v obravnavo) 

20. Zakon o prekrških (prva obravnava) 
21. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu (delovno gra- 

divo) 
22. Zakon o obligacijskih razmerjih (delovno gradivo) 
23. Zakon o upravnih sporih (prva obravnava) 
24. Zakon o prekrških (prva obravnava) 
25. Zakon o državnem pravobranilstvu (delovno gradivo) 
26. Zakon o zemljiški knjigi (prva obravnava) 
27. Zakon o pravdnem postopku (delovno gradivo) 
28. Zakon o izvršilnem postopku (delovno gradivo) 
29. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 

taksah (druga obravnava) 
30. Zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah (delovno 

gradivo) 
31. Zakon o pomilostitvi (prva obravnava) 
32. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (delovno gradivo) 
33. Zakon o izvrševanju pripora (delovno gradivo) 
34. Zakon o razlastitvi (delovno gradivo) 
35. Zakon o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah 

(delovno gradivo) 
36. Zakon o odlikovanjih 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

1. Zakon o zagotavljanju sredstev za temeljne razvojne pro- 
grame obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994-2003 

2. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
3. Zakon o obrambi 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
dolžnosti (predložen v prvo obravnavo) 

5. Zakon o varstvu pred utopitvami (v pripravi) 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Zakon o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju 
službe varovanja 

2. Zakon o detektivski dejavnosti 
3. Zakon o društvih 
4. Zakon o javni varnosti (pripravljen za prvo obravnavo) 
5. Zakon o odpravi dvojnega državljanstva (pripravljen za 

prvo obravnavo, umaknjen iz zakonodajnega postopka) 
6. Zakon o varnosti cestnega prometa (pripravljen za obrav- 

navo na vladi) 
7. Zakon o osebni izkaznici (v pripravi za prvo obravnavo) 
8. Zakon o orožju (v pripravi za prvo obravnavo) 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE • 

1. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v boju 
proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organizi- 
ranemu kriminalu 

2. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izo- 
braževanju, kulturi in znanosti 

3. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Avstrije o mednarodnem prevo- 
zu potnikov v izvenlinijskem prometu 

4. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu 

5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prometu (v 
postopku) 

6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelo- 
vanju (v postopku) 

7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij 

8. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Češko republiko 

9. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nek- 
danjo Češko in Slovaško republiko, ki naj veljajo med 
Republiko Slovenijo in Češko republiko 

10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti 

11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Estonije o sodelovanju v izo- 
braževanju, kulturi in znanosti 

12. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj za 
projekt Slovenskih železnic 

13. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe (Projekt sloven- 
skih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj 

14. Zakon o ratifikaciji Kreditne pogodbe (Projekt slovenskih 
avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj 

15. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slo- 
venskih železnic /A 

16. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slo- 
venskih železnic /B 

17. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za slovenski 
železniški projekt II 

18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti 

19. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Republiko Grčijo o ukinitvi vizumov 

20. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na 
skupni državni meji in Protokola o uresničevanju pogod- 
be med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji 
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21. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v boju 
proti terorizmu, tihotapljanju in zlorabi mamil kot tudi 
proti organiziranemu kriminalu 

22 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu 

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospo- 
darskih odnosih 

24. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazen- 
skih zadevah 

25. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško o medsebojnem izvrševanju sodnih 
odločb v kazenskih zadevah 

26. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju 

27. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju v kulturi 
in izobraževanju 

28. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Republike Hrvaške o rednem zračnem 
prometu 

29. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško o izročitvi (v postopku) 

30. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem so- 
delovanju 

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti 

32. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o rednem zračnem pro- 
metu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael 

33. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ka- 
zahstan 

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Ljudske republike Kitajske o spodbujanju 
in vzajemni zaščiti investicij 

35. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnolo- 
škem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vla- 
do Ljudske republike Kitajske 

36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Ljudske republike Kitajske 

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko 

38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o reševanju vodnogospo- 
darskih vprašanj (v postopku) 

39. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slove- 
nije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju v boju 
proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili in organizi- 
ranemu kriminalu 

40. Zakon o ratifikaciji Dogovora o dopolnitvi sporazuma 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike 
Nemčije o finančni pomoči za ustvarjanje eksistence in 
poklicnem vključevanju kvalificiranih delavcev v Republi- 
ki Sloveniji 

41. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike 
Nemčije s protokolom 

42. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni 
zaščiti investicij s protokolom in izmenjanimi pismi 

43. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Kraljevino Nizozemsko o zračnem prometu med njuni- 
ma ozemljema in zunaj njunih ozemelj 

44. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobra- 
ževanju, kulturi in znanosti 

45. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelo- 
vanju (v postopku) 

46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Ruske federacije za dobave zemeljskega 
plina iz Ruske federacije v Slovenijo 

47. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Slovaško republiko o vzajemnem spodbujanju in zašči- 
ti investicij 

48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini 
in plačilih 

49. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med 
Republiko Slovenijo in Slovaško republiko 

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na 
področju zdravstva (v postopku) 

51. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in 
Kraljevino Španijo 

52. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venijo in Vlado Kraljevine Švedske o mednarodnem cest- 
nem prevozu potnikov in blaga in dodatnega protokola 
k sporazumu ter sporazuma o spremembah in dopolni- 
tvah dodatnega protokola 

53. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti 

54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in 
znanosti 

55. Zakon o ratifikaciji Fullbrightovega programa izmenjave 
Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Sloveni- 
je in Vlado Združenih držav Amerike 

56. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slo- 
venije in Vlado Združenih držav Amerike o spodbujanju 
investicij 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

1. Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kul- 
ture 

2. Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije 
3. Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne avdio in 

video dejavnosti 
4. Predlog zakona o javnem skladu za področje ljubiteljske 

kulture (prva obravnava) 
5. Predlog zakona o avtorski in sorodnih pravicah (druga 

obravnava) 
6. Predlog zakona o Škocjanskih jamah (druga obravnava) 
7. Predlog zakona o arhivskem gradivu in arhivih (druga 

obravnava) 
8. Predlog zakona o obveznem izvodu publikacij (prva 

obravnava) 
9. Predlog zakona o knjižnični informacijski dejavnosti 

(prva obravnava) 
10. Predlog zakona o kulturni dediščini (prva obravnava) 
11. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 

nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi 
(prva obravnava) 

12. Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev 
za pripravo nacionalnega kulturnega programa 

13. Strategija varovanja narave 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

1. Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šol- 
stva 

2. Zakon o Bloudkovih priznanjih 
3. Predlog zakona o šolski inšpekciji 
4. Predlog zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja 
5. Predlog zakona o vrtcih 
6. Predlog zakona o osnovni šoli 
7. Predlog zakona o gimnazijah 
8. Predlog zakona o poklicnem in strokovnem izobraže- 

vanju 
9. Predlog zakona o izobraževanju odraslih 

10. Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potre- 
bami (v pripravi) 

11. Predlog zakona o glasbenih šolah (v pripravi) 
12. Predlog zakona o maturi (v pripravi) 
13. Predlog zakona o športu (v pripravi) 
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MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

1. Zakon o pravicah Industrijske lastnine iz delovnih raz- 
merij 

2. Zakon o meroslovju 
3. Zakon o standardizaciji 
4. Zakon o varstvu topografije polvodniških vezij 
5. Zakon o ustanovah 
6. Zakon o varstvu osebnih podatkov 
7. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin 
8. Zakon o organizaciji in financiranju na področju znanosti 

in tehnologije 
9. Zakon o priznanju Republike Slovenije za kakovost 

.France Mlakar' 
10. Zakon o zagotavljanju sredstev za program tehnološkega 

razvoja do leta 2000 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

1. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
2. Zakon o veterinarstvu 
3. Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
4. Zakon o javnih službah na področju kmetijstva 
5. Zakon o kmetijsko-gozdarskih zbornicah 
6. Zakon o živinoreji 
7. Zakon o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini 
8. Zakon o sistemu obrambe pred točo 
9. Program trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

1. Zakon o lastninjenju stavbnih in drugih zemljišč v druž- 
beni lastnini 

2. Zakon o urejanju prostora in graditvi 
3. Geodetski zakon 
4. Nacionalni stanovanjski program 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega za- 

kona 
6. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
7. Zakon o ratifikaciji Alpske konvencije 
8. Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi podnebja 
9. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoroč- 

nega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slo- 
venije 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

1. Zakon o prevozih v cestnem prometu 
2. Zakon o Pošti Slovenije 
3. Zakon o javnih cestah 

(sprejet v Državnem zboru v prvi obravnavi) 
4. Zakon o varnosti v železniškem prometu 

(predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo) 
5. Zakon o zračnem prometu 

(pripravljen predlog zakona za prvo obravnavo) 
6. Pomorski zakonik Republike Slovenije 

(predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo) 
7. Zakon o plovbi po notranjih vodah 

(predložen Državnemu zboru v prvo obravnavo) 
8. Zakon o poštni dejavnosti 

(sprejet v Državnem zboru v orvi obravnavi) 

9. Zakon o telekomunikacijah 
(sprejet v Državnem zboru v prvi obravnavi) 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

1. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah (druga obrav- 
nava) 

2. Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih 
in organih lokalne skupnosti 

3. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu 
v letu 1994 

4. Predlog zakona o minimalni plači (prva obravnava) 
5. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (druga obravnava) 
6. Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uži- 

valcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja (druga obravnava) 

7. Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (prva 
obravnava) 

8. Zakon o inšpekciji dela 
9. Predlog zakona o varstvu pri delu (v pripravi) 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih 
prejemkih 

11. Predlog zakona o vojnih invalidih (druga obravnava) 
12. Predlog zakona o vojnih veteranih (druga obravnava) 
13. Predlog zakona o žrtvah vojnega nasilja 
14. Predlog zakona o urejanju vojnih grobišč (v pripravi) 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

1. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 

2. Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
3. Predlog zakona o zdravilih 
4. Predlog zakona o nalezljivih boleznih 
5. Predlog nacionalnega programa Zdravje v Sloveniji do 

leta 2000 

SLUŽBA ZA REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi 

2. Zakon o referendumu za ustanovitev občin 
3. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi 

občin ter o določitvi njihovih območij 
5. Sodelovanje pri pripravi zakona o financiranju občin 

SLUŽBA ZA ZAKONODAJO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Vladi Republike Slovenije 

2. Predlog zakona o Uradnem listu Republike Slovenije 
3. Predlog zakona o spremembi zakona o gospodarskih 

družbah 

Poročilo je pripravljeno v skladu z zakonom o Vladi Republike 
Slovenije in poslovnikom Državnega zbora Republike Slove- 
nije. 
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NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA 

VARSTVA DO LETA 2000 
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Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja Državnemu 
zboru novo besedilo nacionalnega programa socialnega 
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varstva do leta 2000, s katerim nadomešča besedilo, ki ga 
je poslala z dopisom št. 551-01/94-2/2/8 z dne 14/4-1995. 

7\j 
Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 54/92 in 42/94, odi in US) 168. člena svojega poslovnika 
je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 

NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA DO LETA 
2000 

I. UVOD 

Državni zbor Republike Slovenije s tem programom določa 
strategije razvoja in ukrepe, ki jih bo uveljavljala država 
v naslednjem obdobju na področju socialnega varstva, ter 
vrste in količine storitev, pa tudi dajatve, ki jih bo zagotavljala 
vsem prebivalcem pod enakimi pogoji, po načelih javne 
službe (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program). 

Nacionalni program upošteva doseženo raven socialnega var- 
stva prebivalstva, ocenjene gospodarske in razvojne možnosti 
države, že sprejete razvojne usmeritve na drugih področjih 
socialne politike ter načela, ki jih določajo mednarodnopravni 
akti in ratificirani sporazumi, zlasti Evropska socialna listina, 
Evropski kodeks o socialni varnosti ter Evropska listina 
o socialnem in zdravstvenem varstvu. 

Načine in dinamiko izvajanja tega programa bodo določali 
vsakoletni načrti države. 

II. NALOGE DRŽAVE NA PODROČJU SOCIALNEGA 
VARSTVA 

Z ustavo se je Republika Slovenija razglasila za pravno in 
socialno državo, ki zagotavlja državljanom pravico do soci- 
alne varnosti pod pogoji in na način kot ga določa zakon. Po 
zakonu o socialnem varstvu prevzema država skrb za posa- 
meznike in skupine, ki se znajdejo v socialnih stiskah ter jim 
zagotavlja strokovno pomoč, socialno oskrbo ter različne 
oblike pomoči pri reševanju gmotnih težav. V ta namen orga- 
nizira, vodi in financira sistem javne službe ter druge dejavno- 
sti pomembne za socialno varnost državljanov. 

Javna služba, ki jo na področju socialnega varstva zagotavlja 
država, obsega: 

/U-L$ 
- ukrepe in dejavnosti, s katerimi se preprečujejo socialne 
stiske in težave (socialna preventiva), 
- storitve prve socialne pomoči, 
- storitve osebne pomoči, 
- storitve pomoči družini za dom, 
- storitve pomoči družini na domu, 
- institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki, 
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 

Javno službo bodo izvajali: 
• 

- javni socialnovarstveni zavodi, ki jih ustanovi država, 
- druge pravne osebe in zasebniki, ki bodo pridobili konce- 
sijo za opravljanje javne službe, 
- dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in 
invalidske organizacije na podlagi koncesijskih pogodb. 

Poleg storitev javne službe organizira država tudi izvajanje 
javnih pooblastil, ki jih opravljajo javni socialnovarstveni 
zavodi, ter zagotavlja sredstva za socialnovarstvene dajatve, 
ki jih prejemajo upravičenci v skladu z zakonom. 

III. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA 

V razvojnem obdobju do leta 2000 bodo ukrepi države na 
področju socialnega varstva usmerjeni žTasti k tem ciljem: 

1. CILJ: 

Zagotoviti ugodne gmotne in druge možnosti, s katerimi se 
vzdržuje in razvija ugoden socialni položaj prebivalcev in ki 
prispevajo k višji kakovosti življenja; 

2. CILJ: 

Zagotoviti osnovno gmotno varnost vsem tistim posamezni- 
kom. ki si je ne morejo zagotoviti sami; 

3. CILJ: 

Zagotoviti tistim, ki zaradi različnih razlogov niso sposobni za 
samostojno življenje in delo ali ne morejo uspešno delovati 
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v svojem socialnem okolju, strokovno podporo in pomoč pri 
zadovoljevanju socialnih potreb; 

IV. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

Za doseganje zastavljenih ciljev se določajo tele strategije: 

1. CILJ: 

1.1. Možnosti za vzdrževanje in razvoj ugodnega socialnega 
položaja prebivalcev bo država zagotavljala zlasti tako, da bo 
skrbela za skladen razvoj vseh tistih razvojnih področij, ki 
pomembno vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Gre zla- 
sti za ukrepe na področju dela in zaposlovanja, dohodkovne 
in davčne politike, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, stano- 
vanjskega gospodarstva idr. 
1.2 Kakovost življenja bodo pomagali oblikovati in razvijati 
preverjeni in uveljavljeni razvojni programi, usmerjeni k uspo- 
sabljanju ljudi za dobre medsebojne odnose, s katerimi se 
razvijajo lastne sposobnosti in samopomoč. Posebna pozor- 
nost bo namenjena tudi drugim dejavnostim, ki zagotavljajo t. 
1. polno socialno vključenost ljudi in prispevajo k njihovemu 
boljšemu gmotnemu standardu. 
1.3. Raziskovati bo treba družbene vzroke, ki povzročajo 
socialne stiske in težave zlasti posebnim skupinam prebival- 
cev, ter izdelati programe za njihovo obvladovanje. Potenci- 
alno ogroženim skupinam bo treba zagotoviti dodatne usmer- 
jene programe, s katerimi bi bilo mogoče preprečevati vstopa- 
nje med socialno ogrožene. 
1.4. Dejavnosti socialnega varstva bo treba preoblikovati tako, 
da bo pomembnejši delež sredstev, programov in kadrov 
namenjen socialni preventivi. 

2. CILJ: 

2.1 Prebivalcem, ki si sami ne morejo zagotoviti osnovnih 
pogojev za življenje, bo država zagotavljala socialno in 
gmotno varnost s sistemom socialnovarstvenih dajatev. 
Posameznikom, ki so nesposobni za delo, so brez sredstev za 
preživljanje in brez premoženja, nimajo nikogar, ki bi jih bil 
dolžan in sposoben preživljati, ter živijo doma, bo država 
v skladu z zakonom zagotovila redno mesečno gmotno 
pomoč, ki zagotavlja plačilo bivanja, prehrane in najnujnejše 
oskrbe na domu upravičenca, skupaj z dodatkom za posebne 
potrebe, ki izhajajo iz invalidnosti ali bolezni. 
Drugim prebivalcem, ki se znajdejo v gmotni stiski, pa bo 
država zagotavljala denarne dodatke kot pomoč pri preživlja- 
nju pod pogoji, ki jih določi zakon. Poleg denarnih oblik bodo 
gmotno ogroženim posameznikom zagotovljene tudi druge 
oblike pomoči, s katerimi se omogoči upravičencem, da zago- 
tovijo preživljanje sebi in preživninskim upravičencem 
z delom in na druge dejavne načine. 

3. CILJ: 

3.1 Strokovno podporo in pomoč tistim, ki zaradi različnih 
vzrokov ne morejo skrbeti za zadovoljitev svojih socialnih 
potreb ali zaradi prizadetosti ali trajnih težav z duševnim 
zdravjem ne morejo normalno delovati v svojem okolju, bo 
zagotavljal sistem strokovnih služb za opravljanje socialno- 
varstvenih storitev. Zagotovljene socialnovarstvene storitve 
določi zakon, namenjene pa so svetovanju, obveščanju, vode- 
nju ter zlasti usposobljanju za čim samostojnejše oblike življe- 
nja ali podpori ob življenjskih stiskah, vsakokrat, ko upravi- 
čenci to želijo. 
3.2 Učinkovit sistem zagotovljenih socialnovarstvenih stori- 
tev bo država oblikovala tako, da bo: 

- vzpostavila pregledno in dostopno mrežo služb, 
- določila nosilce posameznih socialnovarstvenih dejavnosti 
po vsebinah in lokalnih ravneh, 
- vključevala in podpirala programe in izvajalce nedržav- 
nega sektorja ter civilnih združenj, 
- organizirala infrastrukturne možnosti za spremljanje, pro- 
učevanje, raziskovanje in načrtovanje dejavnosti. 
Pri tem bo država skrbela zlasti za postopno preoblikovanje 
obstoječih zavodskih oblik pomoči v druge, ljudem prijaz- 
nejše oblike ter za večji vpliv uporabnikov storitev. 

3.3 Država bo skrbela tudi za izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje izvajalcev, zlasti tako da bo spodbujala in 
financirala interdisciplinarne študijske programe, podpirala 
skupinsko delo strokovnjakov različnih poklicev ter vzposta- 
vila mrežo supervizorjev. Tako bo mogoče razvijati nove 
oblike dela in skrbeti za inovativnost področja. 

V. MERILA ZA DOLOČITEV MREŽ JAVNE SLUŽBE 

Ob upoštevanju gmotnih možnosti, regionalnih značilnosti in 
načela enakih pravic se za določitev mreže javne službe, ki jo 
zagotavlja država, uporabijo tale merila: 

1. Storitve v zvezi s preprečevanjem socialnih stisk in težav 
- 1 STROKOVNI DELAVEC NA VSAKIH 40.000 PREBI- 
VALCEV 

2. Storitev prve socialne pomoči: 
a. - 1 STROKOVNI DELAVEC NA VSAKIH 25.000 PREBI- 
VALCEV 
b. - 2 STROKOVNA DELAVCA NA VSAKIH 250.000 PREBI- 
VALCEV ZA NEPREKINJENO PRVO SOCIALNO POMOČ, ČE 
JE ORGANIZIRANA KOT KRIZNI CENTER 

3. Storitev osebne pomoči: 
- 1 STROKOVNI DELAVEC NA VSAKIH 30.000 PREBI- 
VALCEV 

4. Storitev pomoči za dom: 
- 1 STROKOVNA SKUPINA NA VSAKIH 10.000 DRUŽINSKIH 
SKUPNOSTI (STROKOVNO SKUPINO SESTAVLJATA DVA IZ- 
VAJALCA) 

5. Storitev pomoči na domu: 
- 1 STROKOVNA SKUPINA NA VSAKIH 60.000 PREBIVAL- 
CEV (STROKOVNO SKUPINO SESTAVLJAJO: 
- EN STROKOVNI DELAVEC, 
- DVAJSET LAIČNIH SODELAVCEV) 

6. Storitve institucionalnega varstva starih: 
- INSTITUCIONALNO VARSTVO ZA 4,5 ODSTOTKA VSEH 
PREBIVALCEV, STARIH 65 LET IN VEČ 

7. Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odra- 
slega prebivalstva: 
- POSEBNE OBLIKE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA ZA 
0 25 ODSTOTKA PREBIVALCEV, STARIH OD 18 do 65 LET, 
Z DOLGOTRAJNEJŠIMI TEŽAVAMI Z DUŠEVNIM ZDRAVJEM 

8. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov, 
prikrajšanih za normalno družinsko življenje: 
- INSTITUCIONALNO VARSTVO ZA 0,5 ODSTOTKA OTROK 
IN MLADOLETNIKOV, STARIH DO 18 LET 

9. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladoletnikov 
z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju: 
- INSTITUCIONALNO VARSTVO V ZAVODU ALI DRUGI 
ORGANIZIRANI OBLIKI ZA 85 ODSTOTKOV OTROK IN MLA- 
DOLETNIKOV Z ZMERNO, TEŽJO ALI TEŽKO MOTNJO 
V RAZVOJU 
- INDIVIDUALNO OBRAVNAVO NA DOMU (STORITVE 
MOBILNIH SLUŽB) ZA 20 ODSTOTKOV OBRAVNAVANE SKU- 
PINE 
10. Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi 
pogoji: 
- VARSTVO, VODENJE IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI 
POGOJI ZA: 
80 ODSTOTKOV VSEH ODRASLIH DUŠEVNO PRIZADETIH 
OSEB, 
60 ODSTOTKOV VSEH ODRASLIH TELESNO PRIZADETIH 
ODRASLIH OSEB, 
40 ODSTOTKOV VSEH ODRASLIH KOMBINIRANO PRIZA- 
DETIH 
- INDIVIDUALNO OBRAVNAVO NA DOMU (STORITVE 
MOBILNIH SLUŽB) ZA 20 ODSTOTKOV OBRAVNAVANIH 
SKUPIN 
Kakovost in obseg posamezne storitve določajo standardi in 
normativi, ki jih v skladu z zakonom in strokovnimi spoznanji 
določi minister, pristojen za socialno varstvo. 
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11. Poleg mreže javnih služb, določenih po navedenih meri- 
lih, bo država v skupnem programu, določenim v skladu 
z zakonom, skrbela tudi za vzpostavitev drugih socialnovar- 
stvenih dejavnosti, ki bodo v interesu države in posameznih 
skupin uporabnikov. Oblikovanje mreže dejavnosti skupnega 
programa bo temeljilo na javnih razpisih. 

VI. MERILA ZA OBLIKOVANJE MREŽE SLUŽB ZA JAVNA 
POOBLASTILA 

Javna pooblastila, ki jih posamezni zakoni nalagajo organom 
socialnega varstva, bodo za državo izvajali centri za socialno 
delo, ustanovljeni kot javni zavodi. 
Te dejavnosti bo država organizirala v vsaki upravni enoti po 
merilu: 

- 1 STROKOVNI DELAVEC NA VSAKIH 5.000 PREBIVALCEV 

VII. DODATNI UKREPI ZA MANJ RAZVITA OBMOČJA 

Država bo s posebnimi ukrepi spodbujala in usmerjala razvoj 
socialnovarstvenih dejavnosti, tako da bo omogočeno vsem 
občanom uveljavljanje socialnovarstvenih pravic pod pri- 
bližno enakimi pogoji in po enotnih izhodiščnih standardih. 
V ta namen bo: 

- sofinancirala dodatne programe, ki lahko prispevajo 
k ponovni oživitvi socialno in demografsko ogroženih ob- 
močij, 
- sofinancirala dejavnosti, ki jih po zakonu zagotavlja občina, 
- zagotavljala ugodnejše kadrovske normative za opravljanje 
posameznih socialnovarstvenih storitev, 
- priznavala morebitne dodatne stroške, ki so posledica 
posebnosti določenih območij. 

Pri uresničevanju navedenih ukrepov bo država upoštevala: 
- delež brezposelnega prebivalstva, 
- delež prebivalstva, starega nad 65 let, 
- delež posebej ogroženih skupin prebivalstva, 
- delež sredstev, ki jih namenja za socialne programe lokalna 
skupnost, 
- narodni dohodek na prebivalca, 
- delež površine ogroženega območja. 

VIII. KADROVSKE IN GMOTNE MOŽNOSTI ZA 
URESNIČITEV PROGRAMA 

1. Kadri in zaposlitve 

Za uresničevanje ciljev in za neposredno opravljanje nalog 
tega nacionalnega programa bo ob koncu načrtovanega 
obdobja skrbelo 7.000 zaposlenih ali 11,4 odstotka več kot ob 
koncu leta 1994. Preoblikovanje dejavnosti, zlasti razširitev 
socialne preventive in drugih razvojnih nalog (npr. programov 
za pomoč mladim družinam, zunajzavodskih oblik pomoči na 
domu, posebnih programov za iskalce prve zaposlitve itd.), 
bodo zagotavljali strokovni delavci in strokovni sodelavci 
različnih strok z visoko strokovno izobrazbo. Do konca 
obdobja bo tako delež teh delavcev višji za 40 odstotkov. 

Na povečanje skupnega števila zaposlenih bodo vplivale zlasti 
nove z zakonom določene naloge in povečane zmogljivosti za 
nekatere oblike institucionalnega varstva zlasti invalidov In 
ljudi s težavami v duševnem zdravju, približno 20-odstotni 
delež novih zaposlitev pa je namenjen izpopolnitvam obstoje- 
čih dejavnosti. Med nove naloge sodijo zlasti socialnovar- 
stveni storitvi prve socialne pomoči in pomoči družini za dom, 
ki bosta terjali do konca načrtovanega obdobja zaposlitev 190 
strokovnih delavcev, ter nove in dodatne oblike institucional- 
nega varstva, v katerih bo treba za oskrbo in varstvo 1500 
novih upravičencev, zaposliti še 410 delavcev. 

Med zaposlene v socialnem varstvu prvič nadzorovano vstopa 
skupina laičnih delavcev. Gre za stalne sodelavce, za katere 
izobrazba ni posebej predpisana, ki bodo opravljali posa- 
mezne naloge pod rednim strokovnim vodstvom. Izkušnje 

kažejo, da dejavnosti socialnega varstva lahko pomembno 
obogatijo ravno posamezniki, ki jih pri delu vodijo življenjske 
izkušnje in želja po delu z ljudmi v stiski. Analize kažejo, da je 
mogoče vsako leto vključiti v sistem po 20-25 laičnih de- 
lavcev. 

Z letnimi programi izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 
ki jih bo organizirala Socialna zbornica Slovenije, bo omogo- 
čeno vsem zaposlenim sprotno strokovno naporedovanje, kar 
je pogoj za učinkovito delo. 

2. Dograjevanje mreže javnih služb 

V večini dejavnosti je že vzpostavljena vsaj minimalna mreža, 
po kateri država skrbi za zagotovljene programe. V nekaterih 
primerih bodo potrebni le manjši popravki, ki v nacionalnem 
smislu ne pomenijo bistvenih posegov. 

Še najmanj je ta mreža razvita pri varstvu odraslih telesno in 
duševno prizadetih oseb, ki bi lahko vzdrževale in razvijale 
pridobljene sposobnosti v varstveno-delovnih centrih, centrih 
za samostojno življenje invalidov ali v drugih organiziranih 
oblikah. V ta namen bo treba do leta 2000 vzpostaviti 500 
mest, obenem pa razviti programe individualne pomoči na 
njihovem domu. Mrežo služb institucionalnega varstva starih 
bo treba dopolniti še s 1.000 novimi mesti, ob tem pa razviti 
nekatere že uveljavljene oblike zunajzavodske obravnave, ki 
jo potrebuje vsaj 15 odstotkov starih nad 65 let. 

Za skupino prebivalcev, ki imajo trajne težave z duševnim 
zdravjem, bo treba vzpostaviti mrežo dejavnosti v obliki bival- 
nih skupnosti, klubov, terapevtskih in zaposlitvenih delavnic 
itd. Centrom za socialno delo, ki opravljajo z zakonom dolo- 
čene naloge v imenu in na račun države, bo treba zagotoviti le 
boljše možnosti za delo, njihova mreža se ne bo širila, usta- 
novljeni so v vsaki upravni enoti. 

Država bo pomagala zagotoviti prostorske in druge mini- 
malne možnosti tudi za začetek delovanja različnih civilnih 
združenj in drugih nedržavnih izvajalcev, ki ne bodo opravljali 
storitev javne službe, pač pa bodo razvijali programe, za 
katere se poleg naročnikov in uporabnikov zanima tudi dr- 
žava. 

Posebna skrb pa bo namenjena vzpostavitvi infrastrukture 
socialnega varstva. Zlasti bodo zagotovljene možnosti za 
vzpostavitev nacionalnega informacijskega sistema, za usta- 
novitev samostojnega inštituta kot javnega državnega zavoda, 
za razvoj dejavnosti in strok, ki jo opravljajo, ter za prenos idej 
in modelov drugih držav, ki bi lahko prispevali k učinkovitej- 
šemu ukrepanju v naših razmerah. 

3. Gmotne možnosti za uresničitev programa 

Za vzpostavitev enovitega sistema nacionalnega socialnega 
varstva, za izpopolnitev mreže dejavnosti in za učinkovito 
opravljanje zakonsko določenih storitev iz mreže, ki jo zago- 
tavlja država, vključno z načrtom naložb, bo treba za uresni- 
čevanje tega programa namenjati letno od 0,80 do 0,85 bruto 
domačega proizvoda. Več kot tretjino sredstev obsegajo soci- 
alnovarstvene dajatve skupaj z nadomestili za invalidnost, več 
kot desetino pa naložbe. Tako razmerje se bo nadaljevalo vse 
do leta 1998, potem bo delež sredstev za naložbe rastel 
počasneje, zlasti na račun nekaterih novih programov, ki se 
že preverjajo v praksi in naj bi uspešno nadomestili zavodske 
oblike varstva. 

Delež sredstev, ki ga bodo prispevali upravičenci s plačilom 
storitev, bo obsegal 12 - 15% celotne porabe na področju 
socialnega varstva. 

Počasi se bo uveljavil tudi sistem sponzorstva in donatorstva, 
ki bosta ob koncu leta 2000 predstavljala 2-3% sredstev 
socialnega varstva. 

Država si bo prizadevala, da bodo do leta 2000 poleg financi- 
ranja dejavnosti s koncesijskimi pogodbami, uveljavljeni tudi 
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drugi načini financiranja socialnega varstva, zlasti še s siste- 
mom vavčerjev ali franšiz ter plačevanjem programov po 
načelih zdrave konkurence, kakovosti in spremljanih učinkov, 
naloge skupnega programa, izbrane z javnimi razpisi, bo 
država sofinancirala v začetnih fazah za določen čas od 
enega do največ treh let. 

Država bo postopoma nadzorovano spreminjala in dopolnje- 
vala sedanje oblike financiranja storitev, tako da bo omogo- 
čala uporabnikom izbor racionalnih in zanje še sprejemljivih 
oblik pomoči ali varstva. 

IX. NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA URESNIČITEV 
PROGRAMA 

1. DRŽAVNI ZBOR 

- sprejme socialnovarstveni program, 
- skrbi, da področni zakoni določijo ukrepe za preprečevanje 
socialnovarstvene problematike, 
- spremlja uresničevanje dogovorjenih ciljev programa, 
- določa letne prednostne naloge ob sprejemu načrtov in 
proračuna države. 

2. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

- skrbi za uresničevanje tega programa in sprejema ukrepe, 
potrebne za njegovo uresničevanje, 
- usklajuje dejavnosti za vzpostavitev mreže javnih služb in 
skrbi za njihovo organiziranost, 
- ustanavlja javne socialnovarstvene zavode in opravlja 
naloge ustanovitelja, 
- zagotavlja financiranje dejavnosti iz proračuna Republike 
Slovenije, 
- predpiše merila za oprostitev plačil storitev, 
- skrbi za usklajevanje ukrepov, ki sodijo v pristojnost različ- 
nih ministrstev, 
- enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju 
programa. 

3. MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA SOCIALNO VARSTVO 

- predpiše normative in standarde storitev po zakonu, 
- izdaja izvršilne predpise v skladu z zakonom, 
- razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa 
pogodbe o koncesijah za storitve iz pristojnosti republike, 

Nacionalni program socialnega varstva je prikaz nameravanih 
dejavnosti države na področjih in pri nalogah, ki jih določa 
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94). 
Pravna podlaga za dokument je drugi člen zakona, ki sicer ne 
določa obdobja, za katero se sprejema, vendar so dosedanje 
razprave pokazale, da ga je treba vendarle umestiti v okvire, ki 
jih upoštevajo pri načrtovanju razvoja tudi druga področja. 
Leto 2000 za socialno varstvo vsekakor ne bo pomenilo kake 
posebne prelomnice, pričakovati pa je, da bo do takrat uve- 
ljavljena nova pravna ureditev področja in ocenjeni njeni 
učinki. Zlasti bo vzpostavljena mreža javnih služb, razpisani 
bodo javni natečaji za izbor izvajalcev in programov, uveljavili 
se bodo nedržavni izvajalci, pričakovati pa je tudi večji vpliv t. 
i. civilne družbe, socialne zbornice in drugih združenj. 

Zgradba dokumenta sledi zakonsko določenim vsebinam, kar 
obenem pomeni, da se v njem ne ponavljajo vsebine, ki sodijo 
v pristojnost drugih področij ali so le podlaga za oblikovanje 
rešitev v tem programu. 

Vsebinsko in formalno dokument upošteva stališča in pripo- 
ročila, oblikovana v javni razpravi o PREDLOGU IZHODIŠČ ZA 
OBLIKOVANJE SOCIALNOVARSTVENEGA PROGRAMA 
REPUBLIKE SLOVENIJE (Poročevalec Skupščine Republike 
Slovenije, št. 14 z dne 14. julija 1992). V izhodiščih je bila 
predstavljena ocena stanja, posebej pa so bile pojasnjene in 
utemeljevane. posamezne rešitve, ki so tokrat vključene 

- spremlja uresničevanje programa, odgovarja za stanje in za 
delo izvajalcev, 
- organizira in opravlja redni upravni in strokovni nadzor. 

4. STROKOVNI SVET SOCIALNEGA VARSTVA 

- spremlja politiko in razvoj dejavnosti, daje pobude in mne- 
nja ter svetuje ministru, 
- spremlja potrebe na področju socialnega varstva in pred- 
laga ukrepe, 
- predlaga in spremlja programe znanstvenoraziskovalnih 
nalog. 

5. SOCIALNA ZBORNICA 

- skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialnovar- 
stvene dejavnosti, 
- izvaja javna pooblastila in druge naloge, določene z za- 
konom. 

6. INŠTITUT 

- opravlja informacijske, analitične, strokovno-dokumenta- 
cijske in programske naloge, 
- opravlja temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo 
na področju socialnega varstva, 
- spremlja razvoj dejavnosti in učinke sprejetih ukrepov ter 
pripravlja strokovne ocene in podlage za delovanje države na 
področju socialnega varstva. 

7. JAVNI ZAVODI IN DRUGI IZVAJALCI JAVNE SLUŽBE 

- opravljajo storitve, za katere so ustanovljeni, 
- skrbijo za kakovost storitev in za napredek dejavnosti. 

8. CIVILNA ZDRUŽENJA DRŽAVLJANOV 

- spremljajo uresničevanje programa in opozarjajo na učinke 
ter predlagajo dopolnitve ali spremembe, 
- sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter organizi- 
rajo razne skupnostne akcije. 

KONČNA DOLOČBA 

Ta nacionalni program začne veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

v nacionalni program. Posebna analiza učinkovitosti in orga- 
niziranosti področja je bila izdelana leta 1992 kot podlaga za 
pripravo zakona o socialnem varstvu, zato ta program podat- 
kov ne ponavlja. Kljub temu pa želi predlagatelj predstaviti 
nekaj ključnih kazalcev, pomembnih za oblikovanje ocen 
v zvezi s predlaganimi rešitvami. 

1. Ocena stanja in nekateri značilni kazalci 

Socialne stiske in težave posameznikov so posledica neugod- 
nega spleta osebnih okoliščin in številnih družbenih dejavni- 
kov, socialnovarstveni položaj prebivalstva pa je vedno odvi- 
sen od splošnih gospodarskih razmer, od ukrepov, ki jih 
sprejme država na posameznih področjih socialne politike, 
ter od načinov, s katerimi si posamezniki lahko zagotavljajo 
samopomoč. Obseg in problematika socialnega varstva sta 
zlasti odvisna od gibanj in ukrepov na področju dela in zapo- 
slovanja, zdravstvenega varstva, družinske politike, stano- 
vanjskega gospodarstva, davčne politike, pa tudi od demo- 
grafskih značilnosti in vrednostnega sistema prebivalcev Slo- 
venije. 

Za obvladovanje sistema socialnega varstva je posebej 
pomembno, da so ukrepi na navedenih področjih medse- 
bojno usklajeni in da je njihov skupni cilj ohranjanje in bogati- 
tev življenjskega in delovnega standarda ljudi ter skrb za 
kakovost življenja v urejenom ekosistemu. Vsa navedena 
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področja, čeprav v vlogi razvoja, morajo skrbeti za to, da 
posamezni ukrepi na njihovem področju ne bi poslabševali 
socialnovarstvenega položaja prebivalstva. Samo z dejavnim 
pristopom k ustvarjanju ugodnih razmer za razvoj vseh in 
vsakogar je mogoče načrtovati, usmerjati in izvajati ukrepe in 
storitve socialnega varstva. 

Analize preteklega obdobja kažejo, da je prejšnji t. i. sistem 
socialnega skrbstva deloval razmeroma uspešno, tudi raci- 
onalno in strokovno zadovoljivo, zato je bilo treba v novi 
zakonski ureditvi področja ohraniti vrsto dobrih rešitev, obe- 
nem pa vpeljati nove načine, s katerimi se zagotavlja plural- 
nost programov in izvajalcev. 

Zadnjih nekaj let potrebuje ali išče storitve in dajatve social- 
nega varstva od 18 do 20% vseh prebivalcev Slovenije. Med 
skupine, ki se največkrat znajdejo v t. i. rizičnih življenjskih 
situacijah, sodijo zlasti: 
- otroci in mladoletniki s težavami pri odraščanju in prikraj- 
šani za normalno družinsko življenje; 
- mladostniki po dokončanem šolanju do prve zaposlitve; 
- mladi pari, ki si ustvarjajo družino; 
- zakonci in partnerji s težavami pri medsebojnih odnosih ali 
vzgoji otrok, 
- osebe, ki imajo težave zaradi pojavov, ki spremljajo sta- 
ranje; 
- invalidi, ki se zaradi prikrajšanosti ali motenj v telesnem in 
duševnem razvoju ne morejo usposobiti za samostojno življe- 
nje in delo. 

Vedno pogosteje pa iščejo nasvete in pomoč tudi starši otrok 
z vzgojnimi težavami, ljudje, ki imajo težave zaradi različnih 
oblik zasvojenosti, in drugi, ki se enostavno ne znajdejo 
v življenju. 

Na socialne stiske in težave otrok in mladoletnikov, prikrajša- 
nih za normalno družinsko življenje, in na težave ostarelih 
prebivalcev, se država odziva s tradicionalno poznanimi pro- 
grami, ki jih izvajajo državne ustanove, dobrodelne organiza- 
cije in posamezniki preko sistema solidarnosti ali samopo- 
moči. Zlasti je primerno poskrbljeno za zavodsko varstvo 
starih in drugih posebnih skupin prebivalstva, saj jim je na 
voljo več kot 12.000 mest, primanjkuje pa programov zunajza- 
vodske obravnave. Organizirana pomoč na domu je namreč 
najprimernejša oblika pomoči za stare in jo posebej povdarja 
vsa evropska gerontološka znanost. 

Država in strokovne službe vsekakor niso bile dovolj priprav- 
ljene na reševanje problema več kot 125.000 brezposelnih. Pri 
premagovanju njihovih težav in stisk so pogosto v osredju le 
vprašanja gmotne varnosti, premalo pa je na voljo dejavnosti 
za obvladovanje njihovih osebnih stisk. Posebej zapletena je 

problematika iskalcev prve zaposlitve, ki se po uspešnem 
usposabljanju za poklic in za življenje znajdejo v dokaj brezi- 
zhodnem položaju, odvisni od družinske solidarnosti in osta- 
relih staršev. Gre tudi za življenjsko obdobje, ko mladi načrtu- 
jejo lastno družino in pri tem nujno potrebujejo podporo 
države. 

Invalidi, ki se kljub telesni ali duševni prikrajšanosti lahko še 
usposobijo za samostojno življenje in pridobitno delo, so 
vključeni v redne sisteme dela, zaposlitve, izobraževanja pod 
posebnimi pogoji in druge programe, ki upoštevajo njihove 
posebne potrebe. Država jim z ugodnostmi, olajšavami ali 
z drugimi ukrepi skuša zagotavljati enake možnosti, kot jih 
imajo drugi prebivalci. Invalidi, ki se zaradi hujše prizadetosti 
ne morejo vključiti v navedene dejavnosti niti pod posebnimi 
pogoji, so upravičeni do storitev in dajatev socialnega varstva. 
Po 18. letu prejemajo te osebe nadomestilo za invalidnost po 
posebnem zakonu. Gre za skoraj 6.000 invalidov, od katerih 
jih je že zdaj 1500 vključenih v organizirane oblike varstva. 
Vsebinsko bogate programe dejavnosti, namenjene invalidom 
razvijajo zlasti dobro organizirane invalidske organizacije in 
društva, zaradi česar so tudi v zakonu o socialnem varstvu 
opredeljeni kot enakopravni izvajalci posameznih socialno- 
varstvenih storitev. 

Število gmotno ogroženih, ki prejemajo denarne dajatve iz 
naslova socialnega varstva, ne presega 3 odstotke prebival- 
stva. Denarno pomoč kot edini vir preživljanja prejema 1600 
oseb, nesposobnih za delo ali starih nad 60 let, brez dohod- 
kov ali premoženja ter brez zavezancev, ki bi jih bili dolžni in 
sposobni preživljati, denarni dodatek za preživljanje pa pre- 
jema 20.000 upravičencev, ki nato preživljajo še približno 
30.000 družinskih članov. Največ upravičencev ima družino 
z dvema mladoletnima otrokoma. Nekaj podatkov o gibanjih 
in predvidevanjih na področju socialnega varstva prikazujejo 
tudi priložene tabele. 

2. Dosedanje dejavnosti predlagatelja gradiva 

Nacionalni program je zasnoval Strokovni svet socialnega 
varstva, pri njegovi pripravi pa je predlagatelj sodeloval zlasti 
z Zavodom za makroekonomske analize in razvoj, Inštitutom 
za varovanje zdravja, Socialno zbornico Slovenije, Svetom 
invalidskih organizacij, občinskimi sekretariati za družbene 
dejavnosti, posameznimi neprofitnimi organizacijami (Kari- 
tas, skupine za samopomoč), Visoko šolo za socilano delo, 
vsemi socialnovarstvenimi zavodi, strokovnimi društvi, neka- 
terimi sindikati ter posamezniki, ki se tudi teoretično ukvar- 
jajo z dejavnostmi socialnega varstva. 

PRILOGE: tabele 1, 2, 3 

Tabela 1: 
UPORABNIKI STORITEV IN POMOČI SOCIALNEGA VARSTVA 

OTROCI IN MLADOLETNIKI leto indeks leto indeks leto indeks leto indeks Ocena Ocena 
1990 1991 1991/90 1992 1992/90 1993 1993/90 1994 1995 

1. prikrajšani za normalno 
družinsko življenje 42144 
2. z motnjami v vedenju in osebnosti 7038 
3. z motnjami v duševnem razvoju 6245 
4. z motnjami v telesnem razvoju 1478 
5. drugi otroci in mladoletniki 
v družbenem varstvu 1734 

100 42222 
100 6787 

100.2 44719 106.1 53156 

100 
100 

5732 
1369 

96.4 
91.8 
92.6 

7554 107.3 
5697 91.2 
1239 83.8 

8373 
5833 
1245 

126.1 54800 55000 
119.0 9000 9000 
93.4 5700 5800 
84.2 1250 1250 

100 1890 109.0 1866 107.6 2315 133.5 2400 2400 
ODRASLI 
1. vedenjsko in osebnostno moteni 
2. invalidni 
3. materialno ogroženi 
4. stari 65 in već let 
5. drugi 

10020 
10994 
15704 
14998 
9647 

100 
100 
100 
100 
100 

9977 
10595 
19893 
15259 
10765 

99.6 
96.4 

126.7 
101.7 
111.6 

9942 
10713 
22135 
15859 
11242 

99.2 
97.4 

141.0 
105.7 
116.5 

9480 
10457 
37100 
15582 
11994 

94.6 
95.1 

236.2 
103.9 
124.3 

9500 
10300 
40000 
15500 
12000 

9500 
10100 
40000 
16000 
12000 
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Tabela 2: 
VRSTE STORITEV IN POMOČI SOCIALNEGA VARSTVA 

OTROCI IN MLADOLETNIKI leto indeks leto indeks leto indeks leto indeks Ocena Ocena 
1990 1991 1991/90 1992 1992/90 1993 1993/90 1994 1995 

1. Ukrepi po Zakonu o zakonski 
zvezi in druž. razmerjih 110528 100 91380 82.7 113044 102 3 71613 
2. Denarne dajatve 9222 100 11597 125.8 12879 139 7 13234 
3. Plačila in doplačila 4773 100 6195 129.8 7096 148 7 8703 
4. Drugi ukrepi 7434 100 7225 97.2 7555 101.6 7415 
5. Svetovalne dejavnosti in druge storitve 48711 100 54336 111.5 61844 127 0 69428 

64.8 80000 80000 
143.5 14000 10000 
182.3 8800 8000 
99.7 7500 7500 

142.5 72000 74000 
ODRASLI 
1. Ukrepi po Zakonu o zakonski 
zvezi in druž. razmerjih 11651 100 12267 105.3 11906 102.2 7208 61 9 
2. Denarne dajatve 19240 100 30174 156.8 33618 174 7 41133 2138 
3. Plačila in doplačila 10190 100 11993 117.7 13243 130 0 13737 1348 
4. Drugi ukrepi 4059 100 4224 104.1 3823 94 2 3901 96 1 
5. Svetovalne dejavnosti in druge storitve 56983 100 62629 109.9 61975 108 8 72963 128 0 

8000 8000 
44000 44000 
13800 13000 
4000 4000 

74000 75000 
Vir podatkov: 
- Zavod RS za statistiko, obrazec SOC-1 
- podatki plansko-analitske službe MDDSZ 

Tabela 3: 
SKUPNA PORABA SREDSTEV ZA SOCIALNO VARSTVO - v tekočih cenah 

REALIZACIJA REALIZACIJA INDEKS REALIZACIJA INDEKS 
1992 1993 93/92 1994 94/93 

OCENA INDEKS 
1995 95/94 

SOCIALNE DAJATVE 
NADOMESTILA 
ZA INVALIDNINO 
DEJAVNOST CSD 
OSKRBNINE V ZAVODIH 
OSTALO 
INVESTICIJE 

855.177.398 2.609.989.120 

635.441.201 
951.970.166 

2.752.676.945 
335.513.813 
864.601.000 

868.531.598 
1.625.403.816 
4.123.871.375 

756.277.283 
600.200.000 

305 3.824.653.500 

137 1.130.816.086 
171 2.319.141.429 
150 5.327.685.002 
225 714.137.983 

69 1.600.265.000 

147 4.558.986.972 119 

130 1.347.932.775 119 
143 2.764.416.583 119 
129 6.350.600.522 119 
94 851.252.476 119 

267 1.907.515.880 119 
SKUPAJ 
BRUTO DOMAČI PROIZVOD* 
DELEŽ SOCIALNEGA 
VARSTVA 
*V MIO SIT 
"OCENA 

6.395.380.523 10.584.273.193 165 14.916.699.000 141 17.780.705.207 119 
120 995.063 

0,64 

1323000** 

0,80 

133 

124 

1.790.000 

0,83 

135 

104 

2.141.000 

0,83 100 

POVZETEK 
PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA 

VARSTVA DO LETA 2000 

S tem programom država Slovenija določa naloge socialnega 
varstva ob načrtovanem gospodarskem, političnem, kultur- 
nem in socialnem razvoju v obdobju do leta 2000 ter pravila 
vedenja in ukrepe države na tem področju. Pri tem upošteva 
posebnosti dosedanjega socialnega razvoja, dosežke stroke 
in prakse, sprejeto zakonodajo, pa tudi smernice in pravne 
norme, za katere se zavzemajo napredne evropske države. 
Slovenija se zavzema za dostojno in pravično ureditev tega 
področja, z namenom da vsem svojim prebivalcem omogoči 
ugodne razmere za kakovostno življenje in osebno napredo- 
vanje. V programe socialnega varstva žele vključiti vse tiste, ki 
skrbijo za zdrav razvoj posameznikov in naroda kot celote. 
S pluralnostjo oblik in izvajalcev želi obogatiti ponudbe 
pomoči tistim, ki bi bili v tem razvoju lahko prikrajšani, ter jim 
omogočiti, da pri teh prizadevanjih dejavno sodelujejo. Repu- 
blika Slovenija s tem izraža tudi željo vključiti se v krog 
državljanom prijaznih držav. 

Nacionalni program obsega: 

- vrste in obseg storitev in dajatev, ki jih zagotavlja država 
vsem prebivalcem pod enakimi pogoji po načelih javne 
službe, 
- dejavnosti javne službe, vključno s socialnovarstvenimi 
storitvami in dajatvami, 
- cilje, ki jih želimo doseči kot država na področju socialnega 
varstva v naslednjem razvojnem obdobju, 
- strategije za uresničitev zastavljenih ciljev in možnosti za 
njihovo doseganje, 
- merila za določitev mreže javne službe, ki jo zagotavlja 
država po državnih izvajalcih in koncesionarjih, 
- izvajalce socialnovarstvenih storitev in razmerja med njimi, 
- ukrepe, s katerimi bodo zagotovljene razmeroma enake 
možnosti tudi za manj razvita območja države, 
- kadrovske in gmotne možnosti za uresničitev programa, 
- nosilce za uresničitev programa in njihove naloge. 

Nacionalni program socialnega varstva sprejme Državni zbor, 
za njegovo uresničevanje pa skrbijo različni nosilci 
z natančno določenimi nalogami. 

Na podlagi opredelitev nacionalnega programa bodo dina- 
miko ukrepov določali letni načrti države. 
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Predlog soglasja k 

PROSTORSKIM OREDITVENIM 

POGOJEM ZA SANACIJO 

DEGRADIRANEGA PROSTORA NA 

ORMOČJU TNP 

- EPA 1069 f Ttu Lo g je. t ; - - - 

Vlada Republike Slovenije je na 137. seji dne 6. aprila 1995 
obravnavala: 

- PREDLOG SOGLASJA K PROSTORSKIM UREDITVE- 
NIM POGOJEM ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA PRO- 
STORA NA OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA 
PARKA, 

ki ga pošilja na podlagi prvega odstavka 14. člena zakona 
o Triglavskem narodnem parku in 173. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Zavoda Republike Slovenije za 
prostorsko planiranje. 

Na podlagi prvega odstavka 14. člena zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81 in 42/86) in na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 40/93) Državni zbor Republike Slovenije sprejema 
naslednji 

SKLEP 
Državni zbor Republike Slovenije soglaša s prostorskimi ure- 
ditvenimi pogoji za sanacijo degradiranega prostora območja 
Triglavskega narodnega parka, v občinah Bled, Bohinj, Tol-' 
min in Bovec, ki sta jih izdelala UPI-Tolmin pod št. naloge 
231-5/93 in AREA - Cerknica pod št. naloge 94/VII - 232. 

OBRAZLOŽITEV 

S prvim odstavkom 14. člena zakona o TNP je določeno, da se 
graditev objektov ali drugi posegi v prostor, ki so prepovedani 
z 12. in 13. členom zakona o Triglavskem narodnem parku (v 
nadaljevanju: zakon o TNP), lahko izjemoma dovolijo 
s soglasjem Državnega zbora RS, s 16. členom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93, v nadalje- 
vanju: zakon o spr./dop. ZUNDPP) pa je določeno, da se za 
območja vseh nedovoljenih posegov v prostor (na območju 
Republike Slovenije), katerih investitorji so po 11. členu 
zakona o spr./dop. ZUNDPP vložili zahtevo za odlog prisilne 
izvršbe, izdelajo in sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 
sanacijo degradiranega prostora, na podlagi katerih bi lahko 
investitorji vložili zahteve za izdajo lokacijskih in drugih pred- 
pisanih dovoljenj za njihovo legalizacijo. 

Na celotnem območju TNP se nahajajo nedovoljeni posegi, ki 
so prepovedani po določbah 12. oz. 13. člena zakona o TNP. 
Nedovoljeni posegi v območju TNP so tako prepovedani dva- 
krat - po določbah zakona o TNP in ker so zgrajeni oziroma 
izvedeni brez predpisanih dovoljenj. 

Za območje nedovoljenih posegov v prostor na območju TNP 
so bili izdelani prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degra- 
diranega prostora, ki pa se ne morejo sprejeti brez soglasja 
Državnega zbora RS po prvem odstavku 14. člena zakona 
o TNP. 

Če Vlada RS ne bi predlagala Državnemu zboru RS, da se 
izjavi o njihovi legalizaciji, bi to pomenilo, da ti investitorji 
v primerjavi z drugimi investitorji, ki so prav tako izpolnili vse 
obveznosti iz 11. člena zakona o spr./dop. ZUNDPP, niso 
izenačeni oziroma za njih ne bi bila zagotovljena ustavna 
določba enakosti pred zakonom (14. člen Ustave RS). Sklep 
državnega zbora o soglasju k prostorskim ureditvenim pogo- 
jem za sanacijo degradiranega prostora v območju TNP pa 
seveda ne bi pomenil avtomatske legalizacije nedovoljenih 
posegov, ki se nahajajo na območju TNP. Navedeni prostorski 
ureditveni pogoji razvrščajo nedovoljene posege namreč na 
posege, ki jih ni možno legalizirati in na posege, ki jih je 
možno legalizirati s pogojem sanacije in na posege, ki jih je 
možno legalizirati brez pogojev sanacije. Investitorji nedovo- 
ljenih posegov v prostor, ki naj bi jih bilo možno legalizirati po 
pridobitvi soglasja državnega zbora RS, pa bodo morali 
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v postopkih pridobivanja predpisanih dovoljenj (lokacijsko, 
gradbeno in uporabno dovoljenje) izpolnili v prostorskih ure- 
ditvenih pogojih zahtevane projektne rešitve sanacije. 

Celotno območje TNP se nahaja na delu območja novousta- 
novljenih občin Bled, Bohinj, Bovec in občine Tolmin. Bivši 
občini Radovljica in Tolmin sta na podlagi uredbe Vlade RS 
o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih 
pogojev za sanacijo degradiranega prostora (Uradni list RS, 
št. 56/93 in 47/94, v nadaljevanju: uredba) pravočasno poskr- 
beli za predpisano evidenco nedovoljenih posegov, ki jo je 
v skladu z 2. členom uredbe potrdilo Ministrstvo za okolje in 
prostor. Obe občini sta tudi v predpisanem roku izvedli javno 
razgrnitev osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za sana- 
cijo degradiranega prostora na svojem območju. (3. člen). Ko 
pa sta obe občini predložili v predpisanem roku predlog 
svojih prostorskih ureditvenih pogojev v potrditev na Ministr- 
stvo za okolje in prostor (1. odstavek 5. člena uredbe), pa 
ministrstvo z obema predlogoma prostorskih ureditvenih 
pogojev za sanacijo degradiranega prostora zaradi določb 
zakona o TNP ni soglašalo, s predlogom občine Radovljica pa 
dodatno ni soglašalo iz razloga, ker predlog ni vseboval vseh 
predpisanih sestavin. Zato je na podlagi 3. odstavka 5. člena 
uredbe prevzel dokončanje prostorskih ureditvenih pogojev 
za sanacijo degradiranega prostora občin Radovljica in Tol- 
min Zavod RS za prostorsko planiranje. Za del območja 
občine Radovljica in občine Tolmin, ki se nahaja izven 
območja TNP, je Zavod RS za prostorsko planiranje pripravil 
uredbo, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 62/94 in 73/94). Za območje TNP v novoustanovljenih 
občinah Bled, Bohinj, Bovec in Tolmin, pa Vlada RS ne more 
sprejeti uredbe o njihovem sprejetju, ker bi bil takšen sklep 
v nasprotju z določbami zakona o TNP, čeprav so prostorski 
ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora na 
območju TNP izdelani v skladu z zakonom o spr./dop. 
ZUNDPP oziroma navodilom za pripravo prostorskih ureditve- 
nih pogojev za sanacijo degradiranega prostora. 

Predlaganemu soglasju Državnega zbora RS k predlogu pro- 
storskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega pro- 
stora območja TNP Vlada RS prilaga besedilo predloga uredb 
o sprejetju predmetnih prostorskih ureditvenih pogojev 
z obrazložitvijo za vse investitorje, ki so po 11. členu zakona 
spr./dop. ZUNDPP vložili zahtevo za odlog prisilne izvršbe. Za 
vsak nedovoljen poseg je izdelan projektni poskus, ki vse- 
buje: zaporedno številko, podatke o obstoječem stanju, 
namenu, legi, velikosti, zmogljivosti, komunalnih priključkih 
in funkcijah, številko parcele zemljišča in katastrske občine, 
kjer je poseg, razvrstitev med posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča brez sanacije, dopušča s pogoji sanacije in tiste, ki 
jih akt legalizacije ne dopušča. 

V primeru, da Državni zbor RS s predloženimi prostorskimi 
ureditvenimi pogoji ne bi soglašal, bi to seveda pomenilo, da 
tudi tisti nedovoljeni posegi, ki jih prostorski ureditveni pogoji 
za sanacijo degradiranega prostora območja TNP dopuščajo 
s pogojem sanacije, ne bodo imeli podlage za izdajo predpi- 
sanih dovoljenj za njihovo legalizacijo. 

PRILOGA K OBRAZLOŽITVI: 

1. Splošni podatki o prostorskih ureditvenih pogojih za sana- 
cijo degradiranega prostora, njihovem izdelovalcu ter vsebin- 
sko kazalo 
2. Besedilo uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za 
sanacijo degradiranega prostora v občinah Bled, Bohinj, 

Bovec in Tolmin za nedovoljene posege na območju TNP 
z obrazložitvijo 
3. Pregledna karta občin z označeno razvrstitvijo posegov 
4. Soglasja organov in organizacij, ki so dali pogoje k po- 
segom 
5. Projektne rešitve sanacij za vse nedovoljene posege 
6. Stroški komunalnega opremljanja. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in v zvezi s prvim 
odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejema- 
nja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradira- 
nega prostora (Uradni iist RS, št. 56/93 in 47/94) ter na podlagi 
prvega odstavka 26. člena zakona o vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

3. člen 

Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po 
naslednjih parcelah in sicer: 
k.o. Zgot-nje Gorje: 568/2, 507/20, 590/5; 
k.o. Bohinjska Bela: 905/3, 658/2; 
k.o. Spodnje Gorje: 883/4; 
k.o. Višelnica: 675/10; 

UREDBO 

O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA SANACIJO 
DEGRADIRANEGA PROSTORA OBČINE BLED 

na območju Triglavskega narodnega parka 

1.člen 

S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 
sanacijo degradiranega prostora občine Bled, za območje 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: akt legaliza- 
cije), ki jih je izdelala AREA d.o.o., Cerknica, št. projekta 94/ 
VII—232. 

2. člen 

Splošni podatki o aktu legalizacije, vsebinsko kazalo o vseh 
sestavinah akta legalizacije, skupna obrazložitev oz. utemelji- 
tev akta legalizacije, pregledna karta občine z označeno raz- 
vrstitvijo posegov, evidentiranih po 11. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, vsa potrebna soglasja organov in organi- 
zacij, ki so dali pogoje k tem posegom, projektne rešitve 
sanacij ter ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, so sestavni del te 
uredbe in so na vpogled pri upravni enoti Radovljica, oddelku 
pristojnem za urejanje prostora. 

4. člen 

Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali 
drugega posega v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekton- 
sko in krajinsko oblikovanje ter drugi pogoji pomembni za 
izvedbo akta legalizacije, so sestavni del te uredbe in so 
razvidni za vsak poseg ali skupine posegov posebej iz projekt- 
nih rešitev sanacije kot sestavni del akta legalizacije, ki je na 
vpogled na upravni enoti Radovljica, oddelku pristojnem za 
urejanje prostora. 

5. člen 

Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna pod pogoji sana- 
cije so: 
št. posega pare. št. k.o. poseg 
11 568/2 Zg. Gorje počit, hišica 
22 883/4 Sp. Gorje počit, hišica 
36 507/20 Zg. Gorje počit, hišica 
57 905/3 Boh. Bela počit, hišica 
81 658/2 Boh. Bela počit, hišica 
99 590/5 Zg. Gorje počit, hišica 
121 675/10 Višelnica počit, hišica 
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6. člen 7. člen 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
inšpekcije. Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je 
oddalo zahtevo za odlog prisilne izvršbe na območju Triglav- 
skega narodnega parka, ki se po določbah zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) nahajajo 
v občini Bled, sedem investitorjev nedovoljenih posegov, vsi 
pa se nahajajo v širšem območju TNP. 
Prostorski ureditveni pogoji (Akt legalizacije) v skladu z 8. 
členom navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev 
za sanacijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) 
vsebujejo sledeče elemente: 

1. splošni podatki o aktu legalizacije in njihovem izdelovalcu 
in vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije; 
2. besedilo uredbe; 
3. pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo iz 7. člena 
navodila; 
4. skupna obrazložitev in utemeljitev; 
5. soglasja organov in organizacij soglasje za vse posege, ki 
jih akt legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije; 
6. prikaz razvrstitve posegov iz 7. člena navodila s projektnimi 
rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča s pogojem sanacije, s priloženimi evidencami pose- 
gov za vsak poseg posebej; 
7. projektna rešitev sanacije, ki vsebuje za vsak primer pose- 
bej idejne rešitve sanacije; 
8. izračun stroškov opremljanja. 

Elementi iz predhodno navedene točke 7 in 8 so v aktu 
legalizacije, izdelanem za vsak nedovoljen poseg posebej in 
so sestavina te uredbe. 

Sestavina akta legalizacije je izdelana evidenca, kot jo opre- 
deljuje 2. člen navodila, ki je bila dopolnjena z naslednjimi 
elementi: velikost posega, etažnost, bruto etažna površina, 
razvrstitev posegov, vrsta namenske rabe, izraba prostora, 
vrsta in stopnja varovanja, vrsta posega, namen posega, 
podatki o objektu, skladnost posega z namensko rabo, sklad- 
nost posega z oblikovalskimi pogoji, minimalni komunalni 
standard. 

Na podlagi opravljenih projektnih preizkusov, ob upoštevanju 
posebnih strokovnih utemeljitev, so bili v skladu s 7. členom 
navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sana- 
cijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) vsi nedovo- 
ljeni posegi, katerih investitorji so oddali vlogo za odlog 
prisilne izvršbe razvrščeni med posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča s pogojem sanacije 

Po preliminarni razvrstivi posegov so bili izdelani za vse 
posege projektni preiskusi potrebnosti in možnosti sanacije 
z rešitvami sanacije, sklenjenosti, oblikovne pojavnosti zazi- 
dave ter z vidika izpolnjevanja lokacijskih pogojev. 

Lokacijski pogoji zazidave, kot jih opredeljuje 6. člen navodila 
so bili dopolnjeni z naslednjimi elementi: 

- oskrba s pitno vodo - stanje, možnosti priključitve in 
pogoji oskrbe; 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda ali 
odvoza komunalnih odpadkov - stanje, možnosti priključitve 
in pogoji sanacije; 
- oskrba z električno energijo - stanje, pogoji priključitve; 
- prometna dostopnost - stanje dovoza in dostopa ter mož- 
nosti ureditve; 
- požarna varnost; 
- odlaganje odpadkov - pogoji za urejeno ravnanje z od- 
padki; 
- varstvo voda - pogoji na območjih varovanja vodnih virov. 

V skladu z 5. členom navodila so bili določeni pogoji sklenje- 
nosti in oblikovne pojavnosti zazidave: 
- poseg je na zazidljivem območju znotraj obstoječe isto- 
vrstne pozidave; 
- poseg je na zemljišču, ki se stika z zazidljivim zemljiščem; 
- poseg je maksimalno 45 m od zazidljivega zemljišča; 
- poseg je zunaj zazidljivih zemljišč; 
- poseg (objekt) se oblikovno vklaplja v koncept okoliške 
pozidave; 
- poseg nadaljuje oblikovalski koncept stikajoče pozidave; 
- poseg se vklopi v okolico z zasaditvijo; 
- poseg se zlije v krajino z oblikovanjem gruče 2-8 stavb 
v ruralni podeželski zaselek; 
- poseg oblikuje gručo 9. ali več objektov preoblikovanih 
v urban zaselek; 
- namenska raba območja - odnos posega do ostale dejan- 
ske (ne samo planske) namenske rabe; 
- smotrna organizacija - vklaplanje posega v organizacijsko 
zasnovo okoliškega območja; 
- racionalna raba prostora - odnos posega do prostora 
glede zasedbe in vpliva parcele oziroma okolice; 
- urbanistična podoba - morfološka celota - odnos posega 
do okoliške pozidave in pojavnosti te pozidave do morfolo- 
ških zakonitosti, ki jo povezujejo; 
- krajinska slika - pojav posega v krajinski sliki območja; 
- zavarovano območje - plansko zavarovanje in zavarovanje, 
ki ogroža človekovo okolje in zdravje; 
- oblikovne motnje - motnje na samem objektu - arhitek- 
turno oblikovanje; 

Poleg lokacijskih pogojev so opredeljeni tudi pogoji varo- 
vanja: 
- kulturna in naravna dediščina - za obravnavane posege ni 
bilo podanih posebnih pogojev razen zahtev in pogojev, ki so 
zapisani v zakonu o TNP (Uradni list SRS, št. 17/81); 
- zrak - glede na razvrstitev krajev v R Sloveniji, opredelitev 
zgornje stopnje obremenitve zraka z emisijami; 
- hrup - opredelitev dovoljene stopnje hrupa v skladu z loka- 
cijo in namensko rabo posega. 

V skladu z uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadome- 
stila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njego- 
vega plačila (Ur. list RS, št. 52/93) je bila za vse nedovoljene 
posege v prostor izračunana višina nadomestila za degrada- 
cijo in uzurpacijo prostora. Višina je razvidna iz evidence 
vsakega posega posebej kot sestavnega dela akta legaliza- 
cije. 

Po opravljenih projektnih preizkusih so bili vsi nedovoljeni 
posegi dokončno razvrščeni v skupino posegov, ki jih akt 
legalizacije dopušča s pogojem sanacije. 

V aktu legalizacije ni nedovoljenih posegov, ki bi jih bilo 
možno legalizirati brez pogojev sanacije, ali ki bi jih bilo 
potrebno odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje. 

Nadaljnja obravnava posegov je sledila po planskih celotah in 
sicer: 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - POKLJUKA: 2 POSEGA 

Posega sta prostorska osamelca. S sanacijsko prenovo, ki je 
v prvi vrsti arhitekturna je potrebno urediti tudi v okolico. 

- nedovoljen poteg ne pate. it 568/2, k.o. Zgornje Gorje 
Poseg je počitniška hišica, ki jo je potrebno arhitekturno 
preoblikovati. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se 
z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se okolica. 
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- nedovoljen poseg na pare. it 590/5, k.o. Zgornje Gorje 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Lokacija na robu gozda ob poti, prostorsko ni moteč. 
Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - GORJUŠE: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it. 658/2, k.o. Bohinjska Bela 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija je na robu gozda, pro- 
storsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - ZATRNIK: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it. 507/20 k.o. Zgornje Gorje 
Poseg je počitniška hišica, na območju kjer je veljal zazidalni 
načrt, ki je bil v celoti realiziran, razen dveh objektov. Objekt 
je nemoteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - RADOVNA: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it 675/10, k.o. Vlielnlca 

Poseg je počitniška hišica. Lokacija je v gozdu v bližini 
Radovne. Objekt se legalizira v skladu s pogoji arhitekturne 
sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - MEŽAKUA: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it 883/4, k.o. Spodnje Gorje 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija na robu gozda, prostor- 
sko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije Uredi 
se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - REČIŠKA PLANINA: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it 905/3, k.o. Bohinjska Bela 
Poseg je v prvotni zasnovi gospodarski objekt, ki ga investitor 
koristi kot počitniški objekt. Objekt je osamelec na robu 
pašne površine na Rečiški planini, kjer je planšarstvo še zelo 
živo. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se oko- 
lica. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in v zvezi s prvim 
odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejema- 
nja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradira- 
nega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) ter na podlagi 
prvega odstavka 26. člena zakona o vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO 

O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA SANACIJO 
DEGRADIRANEGA PROSTORA OBČINE BOHINJ 

na območju Triglavskega narodnega parka 

k.o. Gorjuše: 
k.o. Savica: 

1065/3, 1065/2, 1065/4, 988/3, 477/3, 122, 248; 
1112/322, 1112/237, 1112/320, 1226/1, 1226/2; 

4. člen 

Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali 
drugega posega v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekton- 
sko in krajinsko oblikovanje ter drugi pogoji pomembni za 
izvedbo akta legalizacije, so sestavni del te uredbe in so 
razvidni za vsak poseg ali skupine posegov posebej iz projekt- 
nih rešitev sanacije kot sestavni del akta legalizacije, ki je na 
vpogled na upravni enoti Radovljica, oddelku pristojnem za 
urejanje prostora. 

1. člen 

S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 
sanacijo degradiranega prostora občine Bohinj, za območje 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: akt legaliza- 
cije), ki jih je izdelala AREA d.o.o., Cerknica, št. projekta 94/ 
VII—232. 

2. člen 

Splošni podatki o aktu legalizacije, vsebinsko kazalo o vseh 
sestavinah akta legalizacije, skupna obrazložitev oz. utemelji- 
tev akta legalizacije, pregledna karta občine z označeno raz- 
vrstitvijo posegov, evidentiranih po 11. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, vsa potrebna soglasja organov in organi- 
zacij, ki so dali pogoje k tem posegom, projektne rešitve 
sanacij ter ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, so sestavni del te 
uredbe in so na vpogled pri upravni enoti Radovljica, oddelku 
pristojnem za urejanje prostora. 

3. člen 

Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po 
naslednjih parcelah in sicer: 
k.o. Boh. Češnjica: 1773/7,1773/5,1759/9,1769/4,1773/11,1773/9, 

1774/6,1904/3, 1784/11,1817/4,1817/2,1817/3, 
1774/7, 1773/1, 1784/8, 1439/3, 1751/4, 1734/3, 

k.o. Studor: 1734/2,1726/2, 1957/10,1538/2; 
k.o. Studor: 1525,1610/2,1814/1,1510/1,944/4, 
1804/4, 
1830/2, 1830/3, 1830/5, 1807/4, 743, 1666/2, 
i cat,o 1fifi01? '-US 

k.o. Boh. Srednja vas: 1003/95, 894, 895/2, 1003/95,1049/3, 1031, 
1026, 1005/1,896; 

5. člen 

Posegi v prostor, ki jih ni možno legalizirati in je potrebno 
objekte ali dele objektov odstraniti in vzpostaviti prejšnje 
stanje, so: 

št. posega pare. št. k.o. poseg 
25 
49 
53 
79 
90 
93 
111 

1112/320 
1773/9 
1774/6 
1814/1 
122 
1510/1 
1112/322 

Savica 
Boh. Češnjica 
Boh. Češnjica 
Studor 
Gorjuše 
Studor 
Savica 

6. člen 

počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 

kuhinja in jedilnica 
pom. objekt 

počitniška hišica 
počit, hišica 

Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna pod pogoji sanacije: 
št. posega pare. št. k.o. poseg 
1 

2 
4 
6 
7 
8 
9 
13 
15 
17 
18 
19 
23 
24 

944/4 

1065/3 
1957/10 
1773/7 
1065/2 
1773/5 
1065/4 
1759/9 
1112/237 
1049/3 
1769/4 
1773/11 
1003/95 
894 

Studor 

Gorjuše 
Boh. Češnjica 
Boh. Češnjica 
Gorjuše 
Boh. Češnjica 
Gorjuše 
Boh. Češnjica 
Savica 
Boh. Sr. vas 
Boh. Češnjica 
Boh. Češnjica 
Boh. Sr. vas 
Boh. Sr. vas 

čolnarna z gostin. 
ponudbo 

počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
počit, hišica 
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26 895/2 Boh. Sr. vas počit, hišica 
29 477/3 Gorjuše počit, hišica 
33 1031 Boh. Sr. vas počit, hišica 
37 1804/4 Studor stan. prizidek 
39 1525 Studor počit, hišica 
43 988/3 Gorjuše počit, hišica 
44 1830/2 Studor počit, hišica 
54 1904/3 Boh. Češnjica počit, hišica 
58 896 Boh. Sred. vas počit, hišica 
59 1003/95 Boh. Sr. vas počit, hišica 
61 1784/11 Boh. Češnjica počit, hišica 
62 1817/4 Boh. Češnjica počit, hišica 
64 1610/2 Studor počit, hišica 
68 1026 Boh. Sr. vas počit, objekt 
72 1666/2 Studor počit, hišica 
73 1817/2, 1817/3 Boh. Češnjica počit, hišica 
75 1003/95 Boh. Sr. vas počit, hišica 
76 1830/3,1830/5 Studor počit, hišica 
77 1774/7 Boh. Češnjica počit, hišica 
80 1005/1 Boh. Sr. vas počit, hišica 
84 1773/1 Boh. Češnjica počit, hišica 
86 1807/4 Studor odprta veranda 
87 1226/1 Savica počit, hišica 
89 1003/95 Boh. Sr. vas počit, hišica 

94 1439/3 Boh. Češnjica DOČit. hišica 
100 1751/4 Boh. Češnjica počit, hišica 
104 248 Gorjuše počit, hišica 
105 1226/2 Savica počit, hišica 
108 1734/3,1734/2 Boh. Češnjica počit, hišica 
114 1726/2 Boh. Češnjica počit, hišica 
115 743 Studor počit, hišica 
116 1538/2 Boh. Češnjica počit, hišica 
122 1685/2 Studor počit, hišica 
123 345,346 Studor gospod.-stan. 

objekt 
128 1784/8 Boh. Češnjica počit, hišica 
133 1669/3 Studor počit, hišica 
134 1660/2 Studor počit, hišica 

7. člen 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične 
inšpekcije. 

8. člen 

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je 
oddalo zahtevo za odlog prisilne izvršbe na območju Triglav- 
skega narodnega parka, ki se po določbah zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) nahajajo 
v občini Bohinj, 58 investitorjev nedovoljenih posegov, od 
tega je v ožjem območju TNP šestnajst nedovoljenih posegov 
in v širšem območju TNP dvainštirideset nedovoljenih po- 
segov. 
Prostorski ureditveni pogoji (akt legalizacije) v skladu z 8. 
členom navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev 
za sanacijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) 
vsebujejo sledeče elemente: 

1. splošni podatki o aktu legalizacije in njihovem izdelovalcu 
in vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije; 
2. besedilo uredbe; 
3. pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo iz 7. člena 
navodila; 
4. skupno obrazložitev in utemeljitev; 
5. soglasja organov in organizacij ter sanitarno in požarnovar- 
stveno soglasje za vse posege, ki jih akt legalizacije dopušča 
brez ali s pogojem sanacije; 
6. prikaz razvrstitve posegov iz 7. člena navodila s projektnimi 
rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča s pogojem sanacije, s priloženimi evidencami pose- 
gov za vsak poseg posebej; 
7. projektna rešitev sanacije, ki vsebuje za vsak primer pose- 
bej idejne rešitve sanacije; 
8. izračun stroškov opremljanja. 

Elementi iz 7. in 8. točke so v aktu legalizacije, izdelanem za 
vsak nedovoljen poseg posebej in so sestavina te uredbe. 
Sestavina akta legalizacije je izdelana evidenca, kot jo opre- 
deljuje 2. člen navodila, ki je bila dopolnjena z naslednjimi 
elementi: velikost posega, etažnost, bruto etažna površina, 
razvrstitev posegov, vrsta namenske rabe, izraba prostora, 
vrsta in stopnja varovanja, vrsta posega, namen posega, 
podatki o objektu, skladnost posega z namensko rabo, sklad- 
nost posega z oblikovalskimi pogoji, minimalni komunalni 
standard. 

Na podlagi opravljenih projektnih preiskusov, ob upoštevanju 
posebnih strokovnih utemeljitev, so bili v skladu s 7. členom 
navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sana- 
cijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) vsi nedovo- 
ljeni posegi, katerih investitorji so oddali vlogo za odlog 
prisilne izvržbe razvrščeni v tri skupine: 

1. posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča; 
2. posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; 
3. posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije. 

Po preliminarni razvrstivi posegov so bili izdelani za posege 
razvrščene pod 1. in 2. točko projektni preiskusi potrebnosti 
in možnosti sanacije z rešitvami sanacije, sklenjenosti, obli- 
kovne pojavnosti zazidave ter z vidika izpolnjevanja lokacij- 
skih pogojev. 
Lokacijski pogoji zazidave, kot jih opredeljuje 6. člen navodila 
so bili dopolnjeni z naslednjimi elementi: 

- oskrba s pitno vodo - stanje, možnosti priključitve in 
pogoji oskrbe; 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda ali 
odvoza komunalnih odpadkov - stanje, možnosti priključitve 
in pogoji sanacije; 
- oskrba z električno energijo - stanje, pogoji priključitve; 
- prometna dostopnost - stanje dovoza in dostopa ter mož- 
nosti ureditve; 
- požarna varnost; 
- odlaganje odpadkov - pogoji za urejeno ravnanje z od- 
padki; 
- varstvo voda - pogoji na območjih varovanja vodnih virov. 
V skladu z 5. členom navodila so bili določeni pogoji sklenje- 
nosti in oblikovne pojavnosti zazidave: 
- poseg je na zazidljivem območju znotraj obstoječe isto- 
vrstne pozidave; 
- poseg je na zemljišču, ki se stika z zazidljivim zemljiščem; 
- poseg je maksimalno 45 m od zazidljivega zemljišča; 
- poseg je zunaj zazidljivih zemljišč; 
- poseg (objekt) se oblikovno vklaplja v koncept okoliške 
pozidave; 
- poseg nadaljuje oblikovalski koncept stikajoče pozidave; 
- poseg se vklopi v okolico z zasaditvijo; 
- poseg se zlije v krajino z oblikovanjem gruče 2-8 stavb 
v ruralni podeželski zaselek; 
- poseg oblikuje gručo 9 ali več objektov preoblikovanih 
v urban zaselek; 
- namenska raba območja - odnos posega do ostale dejan- 
ske (ne samo planske) namenske rabe; 
- smotrna organizacija - vklaplanje posega v organizacijsko 
zasnovo okoliškega območja; 
- racionalna raba prostora - odnos posega do prostora 
glade zasedbe in vpliva parcele oziroma okolice; 
- urbanistična podoba - morfološka celota - odnos posega 
do okoliške pozidave in pojavnosti te pozidave do morfolo- 
ških zakonitosti, ki jo povezujejo; 
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- krajinska slika - pojav posega v krajinski sliki območja; 
- zavarovano območje - plansko zavarovanje in zavarovanje, 
ki ogroža človekovo okolje in zdravje; 
- oblikovne motnje - motnje na samem objektu - arhitek- 
turno oblikovanje. 

Poleg lokacijskih pogojev so opredeljeni tudi pogoji varo- 
vanja: 
- kulturna in naravna dediščina - za obravnavane posege ni 
bilo podanih posebnih pogojev razen zahtev in pogojev, ki so 
zapisani v zakonu o TNP (Uradni list SRS, št. 17/81); 
- zrak - glede na razvrstitev krajev v Ft Sloveniji, opredelitev 
zgornje stopnje obremenitve zraka z emisijami; 
- hrup - opredelitev dovoljene stopnje hrupa v skladu z loka- 
cijo in namensko rabo posega. 

V skladu z uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadome- 
stila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njego- 
vega plačila (Ur. list RS, št. 52/93) je bila za vse nedovoljene 
posege v prostor izračunana višina nadomestila za degrada- 
cijo in uzurpacijo prostora. Višina je razvidna iz evidence 
vsakega posega posebej kot sestavnega dela akta legaliza- 
cije. 

Po opravljenih projektnih preiskusih so bili vsi nedovoljeni 
posegi dokončno razvrščeni v dve skupini: 
- sedem posegov akt legalizacije ne dopušča; 
- enainpetdeset posegov akt legalizacije dopušča z pogojem 
sanacije. 
V aktu legalizacije ni nedovoljenih posegov, ki bi jih bilo 
možno legalizirati brez pogojev sanacije. 

Nadaljna obravnava posegov je sledila po planskih celotah in 
sicer: 

OŽJE OBMOČJE TNP - BOHINJSKO JEZERO: 16 POSEGOV 

Območje Bohinjskega jezera je bilo razdeljeno v prostorske 
planske celote: VOJE, v kateri so trije nedovoljeni posegi, 
VOGAR, kjer so štirje nedovoljeni posegi, RIBČEV LAZ, kjer je 
en nedovoljen poseg in UKANC, kjer je osem nedovoljenih 
posegov. 

VOJE: 3 POSEGI 

V dolini Voje so trije posegi, ki so med seboj oddaljeni in so 
osamelci v tem prostoru. Dva sta močno vizualno izpostav- 
ljena. Vsi trije so na območjih varovanja vodnih virov. 

- nedovoljen poseg na pare. it. 1525, k.o. Studor 
Poseg je na stavblšču nekdanjega stanu in in leži na ožjem 
območju vodnega vira, zato je dovoljena minimalna poraba 
vode, ki jo v lokacijskem postopku določi zdravstveni inšpek- 
tor; obvezna uporaba suhega stranišča. Objekt ni vizualno 
izpostavljen. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na parc.it. 1610/2 k.o. Studor 
Poseg v prostor je prenova senika v počitniški objekt, ki leži 
na ožjem območju vodnega vira. Zato je dovoljena minimalna 
poraba vode. ki jo v lokacijskem postopku določi zdravstveni 
inšpektor. Obvezna uporaba suhega stranišča. Objekt je 
dokaj izpostavljen. Legalizira se s pogoji krajinskega in arhi- 
tekturnega preoblikovanja v skladu z elementi sanacije. 
- nedovoljen poseg na parc.it. 1510/1 k.o. Studor. 
Poseg v prostor je na najbolj izpostavljenem delu doline 
VOJE, na ožjem območju vodnega vira in je vizalno močno 
izpostavljen. Investitor je dograjeval objekt v času veljavnosti 
zakona. Zahtevana odstranitev objekta in vzpostavitev prvot- 
nega stanja. 

VOGAR: 4 POSEGI 

Obravnavani posegi so nastali kot prenova ali preureditev 
obstoječih kmečkih objektov (stanovi, ali hlevi). Minimalna 
opremljenost je definirana: 
- za vodooskrbo se koristi kapnica z vkopanim vodnim rezer- 
voarjem 
- ostale meteorne vode se odvajajo površinsko ali v poniko- 

valnico, suho stranišče, prepoved uporabe detergentov 
- kot edini možni vir energije se dovoljuje uporaba sončnih 
kolektorjev 
- možen samo peš dostop 
- prepoved kurjenje na odprtih prostorih 
- odpadke lastniki odnašajo na urejena mesta zbiranja izven 
območja TNP 
- dovoljena raven hrupa 45 dBA za dnevni čas in 40 dBA za 
nočni čas 

- nedovoljen poseg na pare. it. 1669/3 k.o. Studor 
Poseg v prostor je preureditev pastirskega stanu v počitniško 
hišico. Objekt ni vizualno izpostavljen. Poraba vode je ome- 
jena in je določena s sanitarnimi pogojimi v lokacijskiem 
postopku. Obvezna je uporaba suhega stranišča. Objekt se 
legalizira v skladu z izdelanimi elementi sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1660/2 k.o. Studor 
Poseg v prostor je preureditev pastirskega stanu v počitniško 
hišico. Poraba vode je omejena in je določena s sanitarnimi 
pogojimi v lokacijskiem postopku. Obvezna je uporaba 
suhega stranišča. Objekt se legalizira s pogoji arhitekturne in 
krajinske sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1666/2 k.o. Studor 
Poseg v prostor je preureditev hleva v objekt za občasno 
bivanje. Poseg v prostor ni moteč. Poraba vode je omejena in 
je določena s sanitarnimi pogoji v lokacijskem postopku. 
Obvezna je uporaba suhega stranišča. Objekt se legalizira 
s pogoji arhitekturne in krajinske sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1685/2 k.o. Studor 
Poseg je preurejen stan v objekt za občasno bivanje. Poseg 
v prostor ni moteč. Poraba vode je omejena in je določena 
s sanitarnimi pogojimi v lokacijskem postopku. Obvezna je 
uporaba suhega stranišča. Objekt se legalizira s pogoji arhi- 
tekturne in krajinske sanacije. Potrebna ureditev okolice. 

RIBČEV LAZ: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it. 1112/237 k.o. Savica 
Poseg v prostor je dozidava nekdanje čolnarne s spremembo 
namembnosti v gostinski objekt. Objekt je izjemno izpostav- 
ljen, namenjen je širši turistični ponudbi. Objekt je priključen 
na čistilno napravo. Možna je legalizacija objekta s pogoji 
sanacije in obvezna odstranitev pomožnih objektov ter rena- 
turacijo njihovih lokacij. 

UKANC: 8 POSEGOV 

Za obravnavano območje je bil pred sprejemom zakona o Tri- 
glavskem narodnem parku sprejel zazidalni načrt za gradnjo 
počitniških hišic. S sprejemom zakona o Triglavskem narod- 
nem parku gradnja počitniških hišic ni dovoljena. Območje 
Ukanca ni komunalno urejeno, zato je potrebno prioritetno 
zgraditi čistilno napravo in vse objekte priključiti na kanaliza- 
cijaki kolektor. Do izgradnje čistilne naprave je potrebno 
zgraditi triprekatne greznice in skleniti pogodbo z javnim 
podjetjem za odvoz fekalij. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1804/4, k.o. Studor 
Ivestitor je dozidal obstoječ objekt. Legalizacija s pogoji obli- 
kovne sanacije. 
- nedovoljen poseg na parceli it. 1830/2, k.o. Studor 
Objekt je počitniška hišica in je na robu jase. Arhitekturno ni 
izpostavljen. Objekt se legalizira ob upoštevanju pogojev sa- 
nacije. 
- nedovoljen poseg na parceli it. 1830/3 In 1830/5, fco. 
Studor 
Objekt je počitniška hišica in je na robu jase. Arhitekturno ni 
izpostavljen. Objekt se legalizira ob upoštevanju pogojev sa- 
nacije. 
- nedovoljen poseg na parceli it 1807/4 k.o. Studor 
Nedovoljen poseg je prizidek k vili. Poseg se legalizira ob 
upoštevanju arhitekturne sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1226/1 k.o. Savica 
Objekt je počitniška hišica in prostorsko ni moteč. Objekt se 
legalizira ob upoštevanju pogojev sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1226/2 k.o. Savica 
Objekt je počitniška hišica in prostorsko ni moteč. Objekt se 
legalizira ob upoštevanju pogojev sanacije. 
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— nedovoljen poseg na pare. št. 743 k.o. Studor 
Objekt je preurejen gospodarski objekt v počitniško hišico. 
Objekt se legalizira ob upoštevanju pogojev sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1814/1 k.o. Studor 
Nedovoljen poseg je začasni objekt za potrebe Roda skalnih 
tabornikov, ki obsega kuhinjo, umivalnico, sanitarije, tekalno 
jamo itd. Poseg pomeni prekomerno obremenitev prostora in 
okolja, zato legalizacija ni možna. Vzpostavitev prvotnega 
stanja. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - GORELJEK: 14 POSEGOV 

Posegi na Goreljku so večinoma znotraj obstoječe pozidave, 
ki je bila v sedemdesetih letih zastavljena z zazidalnim načr- 
tom. Posegi so oblikovno raznoliki, vendar imajo podobne 
lokacijske pogoje kot obstoječa pozidava. V nekaterih prime- 
rih gre za zapolnitev obstoječega počitniškega naselja. Pro- 
blem celotnega območja je komunalna neopremijenost tako 
oskrba s pitno vodo, še bolj pa odvajanje odpadnih voda. 
Območje Pokljuke je širše vodozbirno območje, zato je za 
legalizacijo nedovoljenih posegov absolutno prioriteten 
pogoj izgradnja čistilne naprave in obvezna priključitev vseh 
objektov nanjo. Do izgradnje čistilne naprave je potrebno 
zgraditi triprekatne greznice in skleniti pogodbo z javnim 
podjetjem za odvoz fekalij. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1773/7, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na robu jase. Objekt s6 
legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 

— nedovoljen poseg na pare. št. 1773/5, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1759/9, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1769/4, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1773/11, k.o. Bohinjska 
Češnjlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1773/9, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je pomožen objekt - baraka. Prostorsko je 
nesprejemljiv, zato se ga odstrani in vspostavi prvotno stanje. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1774/6, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je pomožen objekt - baraka. Prostorsko je 
nesprejemljiv, zato se ga odstrani in vspostavi prvotno stanje. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1904/3, k. o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na robu med pašnimi 
površinami in gozdom. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji 
sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št 1784/11, k.o. Bohinjska 
Češnjlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1817/4, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca * 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na robu jase, prostor- 
sko ni moteč. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1817/2 In 1817/3, k.o. Bohinj- 
ska Češnjlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na robu jase, prostor- 
sko ni moteč. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
— nedovoljen poseg na pare. št. 1774/7, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 

Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Lokacija ni izpostavljena. Objekt se legalizira z izdela- 
nimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1773/1, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Lokacija ni izpostavljena, Potrebna je ureditev okolice. 
Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1784/8, k.o. Bohinjska Češ- 
njlca 
Nedovoljen poseg je počitniška hišica na območju nekda- 
njega zazidalnega načrta namenjenega izgradnji počitniških 
hišic. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - PLANINA ZAJAMNIKI: 7 POSEGOV 

Planina Zajamniki predstavlja eno najlepših planšarskih nase- 
lij, kjer je pašništvo še zelo aktivno. V smislu ohranjanja 
takega naselja so tudi predlagane sanacije. Potrebne so večje 
prenove (obrnitev streh, prilagoditev tako tlorisnih kot tudi 
vertikalnih gabaritov, materialov in načina gradnje), ki sledijo 
usmeritvi - povrnitve v prvotno stanje. Dejavnost v objektih 
sprejema pogoje minimalne komunalne opremljenosti. Veli- 
kih obremenitev ta prostor ne prenese, zato je potrebno 
omejiti porabo vode, urediti suha stranišča ter onemogočiti 
avtomobilski dostop do objektov. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1003/93, k.o. Bohinjska 
Srednja vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizacija ob upošteva- 
nju izdelanih pogojev sanacije. 

- nedovoljen poseg na pare. št 894, k.o. Bohinjska Srednja 
vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 895/2, k.o. Bohinjska Sred- 
nja vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 896, k.o. Bohinjska Srednja 
vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1003/95, k.o. Bohinjska 
Srednja vas (poseg zap. št. 59) 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1003/95, k.o. Bohinjska 
Srednja vas (poseg zap. št. 75) 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1003/95, k.o. Bohinjska 
Srednja vas (poseg zap. št 89) 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - USKOVNICA: 3 POSEGI 

Vsi trije posegi so osamelci v krajini na različnih lokacijah. 
Tudi obremenitev okolja je zelo različna. Posegi se pojavljajo 
kot prenova gospodarskih objektov. Dva posega sta uzurpi- 
rala večje zemljišče, ker se z njuno dejavnostjo pojavljajo še 
drugi posegi: kot so manjša gospodarska poslopja, kozolci, 
deponije odpadkov, itd. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 1049/3, k.o. Bohinjska Sred- 
nja vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Objekt prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. Uredi se okolica. 
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- nedovoljen poseg na pare. it 1031, k.o. Bohinjska Sred- 
nja vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Lokacija ni izpostavljena. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. Uredi-se okolica. 
- nedovoljen poseg na pare. št 1026, k.o. Bohinjska Sred- 
nja vas 
Poseg je bivši gospodarski objekt prenovljen v mladinski 
počitniški dom. Objekt je sukcesivno dograjevan brez enot- 
nega funkcionalnega in arhitekturnega koncepta. Zaradi pre- 
velike kapacitete otrok, ki jih prostor ne prenese je predla- 
gana kompleksna sanacija v smeri bistveno zmanjšanega 
števila kapacitet, arhitekturnega preoblikovanja, krajinske pri- 
lagoditve in ekološke sanacije. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. Uredi se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - Planina KONJŠČICA: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. št. 1005/1, k.o. Bohinjska Sred- 
nja vas 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Lokacija ni izpostavljena. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. Uredi se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - JEUE: 3 POSEGI 

Posegi so prenovljeni gospodarski objekti, ki so v preteklosti 
služili kmetijski dejavnosti. Vsi objekti se stikajo s podobno 
okoliško pozidavo. Prenova sledi preoblikovanju v kvalitet- 
nejšo oblikovanost z minimalnimi vplivi v neposredno oko- 
lico. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1751/41, k.o. Bohinjska 
Češnjlca 
Poseg je počitniška hišica. Poseg je prostorsko sprejemljiv. 
Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se okolica. 

- nedovoljen poseg na pare. it 1734/3, k.o. Bohinjska Čei- 
njtca 
Poseg je nekdanji gospodarski objekt prenovljen v počitniško 
hišico. Lokacija na robu gozda, prostorsko ni moteč. Legali- 
zira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se okolica. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1726/2, k.o. Bohinjska Čei- 
njica 
Poseg je počitniška hišica na robu jase. Lokacija ni izpostav- 
ljena. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi se 
okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - GORJUŠE: 4 POSEGI 

Trije posegi so skupaj na robu pašnih površin ob dovozni poti. 
Kot skupina tvorijo zaselek, ki je po lokacijskih usmeritvah 
skladen, pri arhitekturno oblikovni zasnovi pa je potrebno 
posamezne dele uskladiti. Potrebno je urediti tudi nepo- 
sredno okolico. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1065/3, k.o. Gorjuše 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija na robu gozda ob poti, 
prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sana- 
cije. Uredi se okolica. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1065/2, k.o. Gorjuie 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija na robu gozda ob poti, 
prostorsko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sana- 
cije. Uredi se okolica. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1065/4, k.o. Gorjuie 
Poseg je počitniška hišica, ki je v arhitekturnem smislu 
nesprejemljiv. Lokacija na robu gozda ob poti. Legalizira se 
z izdelanimi pogoji sanacije. Objekt je potreben temeljite 
arhitekturne prenove. Uredi se okolica in odstani deponiran 
material. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 988/3, k.o. Gorjuie 
Poseg je počitniška hišica. Lokaciia na robu gozda, prostor- 

sko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. Uredi 
se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - KOPRIVNIK: 5 POSEGOV 

- nedovoljen poseg na pare. it 477/3, k.o. Gorjuie 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija na robu gozda, prostor- 
sko ni moteč. Potrebna je temeljita arhitekturna sanacija 
v skladu z identiteto prostora. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. Uredi se okolica. 
- nedovoljen poseg na pare. it 122, k.o. Gorjuie 
Poseg je pomožen objekt - brunarica ob cesti, ki je prostor- 
sko nesprejemljiv. Objekt se odstrani in vzpostavi prvotno 
stanje. 
- nedovoljen poseg na pare. it 258, k.o. Gorjuie 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija na robu gozda, prostor- 
sko ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1439/3, k.o. Bohinjska Čai- 
njica 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija je prislonjena na padajoč 
teren, prostorsko ni moteča. Legalizira se z izdelanimi pogoji 
sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it 1538/2, k.o. Bohinjska Čei- 
njlca 
Poseg je počitniška hišica. Lokacija je dokaj izpostavljena. 
Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - RIBČEV LAZ: 3 POSEGI 

Prva dva posega sta pomožna objekta - brunarice v redkej- 
šem gozdu, kjer na novo načenjata kompleks počitniških hišic 
na popolnoma razparceliranem zemljišču. Z vidika sktenjeno- 
sti in oblikovanosti pojava ne izpolnjujeta pogojev. Objekta 
sta arhitekturno neprimerno oblikovana in tudi nevarna 
z vidika požarnovarstvenih pogojev. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 1112/320, k.o. Savica 
Poseg je arhitekturno manj vreden objekt, ki službi občas- 
nemu bivanju. Poseg je prostorsko nesprejemljiv, saj načenja 
popolnoma nov kompleks gozdnega zemljišča. Objekt se 
odstrani, vzpostavi se prvotno stanje. 

- nedovoljen poseg na pare. it 1112/322, k.o. Savica 
Poseg je arhitekturno manj vreden objekt, ki službi občas- 
nemu bivanju. Poseg je prostorsko nesprejemljiv, saj načenja 
popolnoma nov kompleks gozdnega zemljišča. Objekt se 
odstrani, vzpostavi se prvotno stanje. 

- nedovoljen poseg na pare. it 1112/237, k.o. Savica 
Poseg je počitniška hišica tik ob obstoječem objektu. Objekt 
je arhitekturno neprimeren, leži znotraj naselja tik ob potoku 
in je prilepljen na obstoječ objekt. Objekt se legalizira s teme- 
ljito arhitekturno sanacijo, v skladu z izdelanimi pogoji. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - STUDOR: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it 345, 346, k.o. Studor 
Poseg je v prvotni zasnovi gospodarski objekt, ki gaje investi- 
tor razširil v turistični objekt z apartmaji. Objekt se legalizira 
za potrebe bivanja in gospodarske dejavnosti v skladu z izde- 
lanimi pogoji sanacije. Uredi se okolica. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP - Planina PEČI: 1 POSEG 

- nedovoljen poseg na pare. it. 1957/10, k.o. Bohinjska 
Čeinjica 

SS 
poseg ni moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije. 
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Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in v zvezi s prvim 
odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejema- 
nju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradira- 
nega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) ter na podlagi 
prvega odstavka 26. člena zakona o vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO 

O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA SANACIJO 
DEGRADIRANEGA PROSTORA 

OBČINE BOVEC 
za območje Triglavskega narodnega parka 

1. člen 

S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 
sanacijo degradiranega prostora občine Bovec, za območje 
Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: akt legaliza- 
cije), ki jih je izdelal UPI d.o.o., Tolmin, št. projekta 231-5/93. 

2. člen 

Splošni podatki o aktu legalizacije, vsebinsko kazalo o vseh 
sestavinah akta legalizacije, skupna obrazložitev oz. utemelji- 
tev akta legalizacije, pregledna karta občine z označeno raz- 
vrstitvijo posegov, evidentiranih po 11. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, vsa potrebna soglasja organov in organi- 
zacij, ki so dali pogoje k tem posegom, projektne rešitve 
sanacij ter ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, so sestavni del te 
uredbe in so na vpogled na upravni enoti Tolmin, oddelku, 
pristojnem za urejanje prostora. 

3. člen 

4. člen 

Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali 
drugega posega v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekton- 
sko in krajinsko oblikovanje ter drugi pogoji, pomembni za 
izvedbo akta legalizacije, so sestavni del te uredbe in so 
razvidni za vsak poseg ali skupine posegov posebej iz projekt- 
nih rešitev sanacije kot sestavni del akta legalizacije, ki je na 
vpogled pri upravni enoti Tolmin, na oddelku pristojnem za 
urejanje prostora. 

5. člen 

Posegi v prostor, ki jih je možno legalizirati s pogojem sana- 
cije, so:   
št. posega pare. št. k.o. poseg 
4(63) 
12(71) 
34(93) 

39(98) 
46(105) 

107/5, 107/6 
549/31, 549/8 
642/1, 642/2 

157/8, 549/6 
22 

Soča-desna pastir, stan 
Soča-leva bivalna hišica 
Log pod Mangartom počit, hišica 

z gospod, po- 
slop. 

Soča-leva lesen senik 
Soča-desna počit, hišica 

6. člen 

Posegi v prostor, kjer je legalizacija možna brez pogojev 
sanacije, so: 

št. posega pare. št. k.o. poseg 
38(97) 
41(100) 

482/1 
25/6 

Trenta-desna 
Strmec 

7. člen 

počit, hišica 
gospod, lopa 

Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po 
naslednjih parcelah in sicer: 
k.o. Soča - leva: 549/31, 549/8, 157/8, 549/6; 
k.o. Soča - desna: 107/5, 107/6, 22; 
k.o. Trenta - desna: 482/1; 
k.o. Strmec: 25/6; 
k.o. Log pod Mangartom: 642/1,642/2; 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične 
inšpekcije. 

8. člen 

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je 
oddalo zahtevo za odlog prisilne izvršbe na območju Triglav- 
skega narodnega parka v občini Bovec, ki se po določbah 
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 
14/95), nahaja v občini Bovec, sedem investitorjev nedovolje- 
nih posegov, od tega so v ožjem območju TNP štirje in 
v širšem območju TNP trije nedovoljeni posegi. Prostorski 
ureditveni pogoji (Akt legalizacije) v skladu z 8. členom navo- 
dila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo 
degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) vsebujejo sle- 
deče elemente: 

1. splošni podatki o aktu legalizacije in njihovem izdelovalcu 
ter vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije; 
2. besedilo uredbe; 
3. pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo iz 7. člena 
navodila; 
4. skupna obrazložitev in utemeljitev; 
5. soglasja organov in organizacij za vse posege, ki jih akt 
legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije; 
6. prikaz razvrstitve posegov iz 7. člena navodila s projektnimi 
rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča s pogojem sanacije, s priloženimi evidencami pose- 
gov za vsak poseg posebej; 
7. projektna rešitev sanacije, ki vsebuje za vsak primer pose- 
bej idejne rešitve sanacije; 
8. izračun stroškov opremljanja. 

Elementi iz 7. in 8. točke so v aktu legalizacije, izdelanem za 
vsak nedovoljen poseg posebej in so sestavina te uredbe. 
Sestavina akta legalizacije je izdelana evidenca, kot jo opre- 
deljuje 2. člen navodila, ki je bila dopolnjena z naslednjimi 
elementi: velikost posega, etažnost, bruto etažna površina, 
razvrstitev posega, vrsta namenske rabe, izraba prostora, 
vrsta in stopnja varovanja, vrsta posega, namen posega, 
podatki o objektu, skladnost posega z namensko rabo, sklad- 
nost posega z oblikovalskimi pogoji, minimalni komunalni 
standard. 
Na podlagi opravljenih projektnih preiskusov, ob upoštevanju 
posebnih strokovnih utemeljitev, so bili v skladu s 7. členom 
navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sana- 
cijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) vsi nedovo- 
ljeni posegi, katerih investitorji so oddali vlogo za odlog 
prisilne izvržbe, razvrščeni v tri skupine: 

1. posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča; 
2. posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; 
3. posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije. 

Po preliminarni razvrstivi posegov so bili izdelani za posege 
razvrščene pod 1. in 2. točko projektni preiskusi potrebnosti 
in možnosti sanacije z rešitvami sanacije, sklenjenosti, obli- 
kovne pojavnosti zazidave ter z vidika izpolnjevanja lokacij- 
skih pogojev. 
Lokacijski pogoji zazidave, kot jih opredeljuje 6. člen navodila 
so bili dopolnjeni z naslednjiimi elementi: 

TI 



- oskrba s pitno vodo - stanje, možnosti priključitve in 
pogoji oskrbe; 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda ali 
odvoza komunalnih odpadkov - stanje, možnosti priključitve 
in pogoji sanacije; 
- oskrba z električno energijo - stanje, pogoji priključitve; 
- prometna dostopnost - stanje dovoza in dostopa ter mož- 
nosti ureditve; 
- požarna varnost; 
- odlaganje odpadkov - pogoji za urejeno ravnanje z od- 
padki; 
- varstvo voda - pogoji na območjih varovanja vodnih virov. 
V skladu z 5. členom navodila so bili določeni pogoji sklenje- 
nosti in oblikovne pojavnosti zazidave; 
- poseg je na zazidljivem območju znotraj obstoječe isto- 
vrstne pozidave; 
- poseg je na zemljišču, ki se stika z zazidljivim zemljiščem; 
- poseg je maksimalno 45 m od zazidljivega zemljišča; 
- poseg je zunaj zazidljivih zemljišč; 
- poseg (objekt) se oblikovno vklaplja v koncept okoliške 
pozidave; 
- poseg nadaljuje oblikovalski koncept stikajoče pozidave; 
- poseg se vklopi v okolico z zasaditvijo; 
- poseg se zlije v krajino z oblikovanjem gruče 2-8 stavb 
v ruralni podeželski zaselek; 
- poseg oblikuje gručo 9. ali več objektov preoblikovanih 
v urban zaselek; 
- namenska raba območja - odnos posega do ostale dejan- 
ske (ne samo planske) namenske rabe 
- smotrna organizacija - vklaplanje posega v organizacijsko 
zasnovo okoliškega območja; 
- racionalna raba prostora - odnos posega do prostora 
glede zasedbe in vpliva parcele oziroma okolice; 
- urbanistična podoba - morfološka celota - odnos posega 
do okoliške pozidave in pojavnosti te pozidave do morfolo- 
ških zakonitosti, ki jo povezujejo; 
- krajinska slika - pojav posega v krajinski sliki območja; 
- zavarovano območje - plansko zavarovanje in zavarovanje, 
ki ogroža človekovo okolje in zdravje; 
- oblikovne motnje - motnje na samem objektu - arhitek- 
turno oblikovanje. 
Poleg lokacijskih pogojev so opredeljeni tudi pogoji varo- 
vanja: 
- kulturna in naravna dediščina - za obravnavane posege ni 
bilo podanih posebnih pogojev razen zahtev in pogojev, ki so 
zapisani v zakonu o TNP (Uradni list SRS, št. 17/81); 
- zrak - glede na razvrstitev krajev v R Sloveniji, opredelitev 
zgornje stopnje obremenitve zraka z emisijami; 
- hrup - opredelitev dovoljene stopnje hrupa v skladu z loka- 
cijo in namensko rabo posega. 

V skladu z uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadome- 
stila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njego- 
vega plačila (Ur. list RS, št. 52/93) je bila za vse nedovoljene 
posege v prostor izračunana višina nadomestila za degrada- 

cijo in uzurpacijo prostora. Višina je razvidna iz evidence 
vsakega posega posebej kot sestavnega dela akta legaliza- 
cije. 

Po opravljenih projektnih preiskusih so bili vsi nedovoljeni 
posegi dokončno razvrščeni v dve skupini: 
- pet posegov akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; 
- dva posega akt legalizacije dopušča brez pogojev sanaciije. 
V aktu legalizacije ni nedovoljenih posegov, ki bi jih bilo 
potrebno odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje. 

OŽJE OBMOČJE TNP: 4 POSEGI 

- nedovoljen poseg na pare. št. 107/5,107/6, k.o. Soča 
- desna 
Nedovoljen poseg je preureditev pastirskega stanu v počitni- 
ško hišico na planini Lemovje. Objekt je na izredno izpostav- 
ljeni lokaciji, vendar ohranja arhitekturno identiteto pastirske 
arhitekture. Objekt se legalizira z izdelanimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št. 549/31 In 549/8/5, k.o. Soča 
- leva 
Nedovoljen poseg je preurejen senik v objekt za občasno 
bivanje in je lociran ob gozdni poti na planini Krbulnik. Loka- 
cija prostorsko ni moteča. Legalizira se z izdelanimi pogoji 
sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št 482/1, k.o. Trenta - desna 
Nedovoljen poseg je bivši kmetijski objekt preurejen v objekt 
za občasno bivanje v Zadnji Trenti. Objekt je avtohtono pre- 
novljen in ne moti značilne slike tega prostora. Legalizira se 
brez pogojev sanacije. 

- nedovoljen poseg na pare. št 25/6, k.o. Strmec 
Nedovoljen poseg je gospodarsko poslopje - senik. Legali- 
zira se kot senik brez pogojev sanacije. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP: 3 POSEGI 

- nedovoljen poseg na pare. št. 642/1 In 642/2, k.o. Log pod 
Mangartom 
Nedovoljen poseg je na robnem območju TNP -ja, na robu 
travnika, stisnjen na gozdni rob nad reko Možnico. Objekt je 
prvotno služil kmetijskim potrebam. Arhitekturno objekt ni 
moteč. Legalizira se z izdelanimi pogoji sanacije in ureditvijo 
okolice. 
- nedovoljen poseg na pare. št 175/8 In 549/6, k.o. Soča 
- leva 
Nedovoljen poseg je na robu kmetijskih površin, kjer se 
opušča kmetijska proizvodnja. Objekt je bivši senik, ki se 
preureja v počitniško hišico. Legalizira se z izdelanimi pogoji 
sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. št 22, k.o. Soča - desna 
Nedovoljen poseg je v ureditvenem območju naselja Soča. 
Lokacija ni varna pred snežnimi plazovi. Objekt oblikovno ni 
moteč, potrebno ga je zasaditi z avtohtonim zelenjem. Legali- 
zira se z izdelanimi pogoji sanacije. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor (Uradni list RS, št. 18/93 in 47/93) in v zvezi s prvim 
odstavkom 6. člena uredbe o postopku priprave in sprejema- 
nju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradira- 
nega prostora (Uradni list RS, št. 56/93 in 47/94) ter na podlagi 
prvega odstavka 26. člena zakona o vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije 

UREDBO 

O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA SANACIJO 
DEGRADIRANEGA PROSTORA 

OBČINE TOLMIN 
na območju Triglavskega narodnega parka 

1. člen 

S to uredbo se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za 
sanacijo degradiranega prostora nove občine Tolmin, za 

območje Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: akt 
legalizacije), ki jih je izdelal UPI d.o.o., Tolmin, št. projekta 
231-5/93. 

2. člen 

Splošni podatki o aktu legalizacije, vsebinsko kazalo o vseh 
sestavinah akta legalizacije, skupna obrazložitev oz. utemelji- 
tev akta legalizacije, pregledna karta občine z označeno raz- 
vrstitvijo posegov, evidentiranih po 11. členu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor, vsa potrebna soglasja organov in organi- 
zacij, ki so dali pogoje k tem posegom, projektne rešitve 
sanacij ter ocene prispevkov vsakega posega k stroškom za 
pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč, so sestavni del te 
uredbe in so na vpogled na upravni enoti Tolmin, oddelku, 
pristojnem za urejanje prostora. 

3. člen 

Meja območja, ki ga obravnava akt legalizacije, se določi po 
naslednjih parcelah in sicer: 
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k.o. Perbla: 682/3 del, 684/2 del, 690/1 del, 600/ del; 
k.o. Žabče: 476/4; 
k.o. Zatolmin: 468/2; 
k.o. Čadrg: 272/2; 

4. člen 

Funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali 
drugega posega v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekton- 
sko in krajinsko oblikovanje ter drugi pogoji, pomembni za 
izvedbo akta legalizacije, so sestavni del te uredbe in so 
razvidni za vsak poseg ali skupine posegov posebej iz projekt- 
nih rešitev sanacije kot sestavni del akta legalizacije, ki je na 
vpogled pri upravni enoti Tolmin, na oddelku pristojnem za 
urejanje prostora. 

5. člen 

Posegi v prostor, ki jih je možno legalizirati s pogojem sana- 
cije, so: 

št. posega pare. št. k.o. poseg 
16(75) 

29(88) 

272/2 

476/4 

Čadrg 

Žabče 

stan.-počit. ob- 
jekt 

počit, hišica 

'30(89) 682/3 del, 684/2 Perbla dovozna pot 
del, 690/1 del, 
600/4 del 

468/2 Zatolmin 

6. člen 

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja organ urbanistične 
inšpekcije. 

7. člen 

Ta uredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu z 11. členom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor so 
oddali zahtevo za odlog prisilne izvršbe na območju Triglav- 
skega narodnega parka, ki se po določbah zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), nahaja 
v občini Tolmin, štirje investitorji nedovoljenih posegov, vsi 
pa so v širšem območju TNP. Prostorski ureditveni pogoji (akt 
legalizacije) v skladu z 8. členom navodila za pripravo prostor- 
skih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora 
(Ur. list RS, št. 56/93) vsebujejo sledeče elemente: 

1. splošni podatki o aktu legalizacije in njihovem izdelovalcu 
in vsebinsko kazalo o vseh sestavinah akta legalizacije; 
2. besedilo uredbe; 
3. pregledna karta občine z označeno razvrstitvijo iz 7. člena 
navodila; 
4. skupna obrazložitev in utemeljitev; 
5. soglasja organov in organizacij za vse posege, ki jih akt 
legalizacije dopušča brez ali s pogojem sanacije; 
6. prikaz razvrstitve posegov iz 7. člena navodila s projektnimi 
rešitvami sanacij za tiste posege, ki jih akt legalizacije 
dopušča s pogojem sanacije, s priloženimi evidencami pose- 
gov za vsak poseg posebej; 
7. projektna rešitev sanacije vsebuje za vsak primer posebej 
idejne rešitve sanacije; 
8. izračun stroškov opremljanja. 

Elementi iz 7. in 8. točke so razdeiani v aktu legalizacije za 
vsak nedovoljen poseg posebej in so sestavina te uredbe. 
Sestavina akta legalizacije je izdelana evidenca, kot jo opre- 
deljuje 2. člen navodila, ki je bila dopolnjena z naslednjimi 
elementi: velikost posega, etažnost, bruto etažna površina, 
razvrstitev posega, vrsta namenske rabe, izraba prostora, 
vrsta in stopnja varovanja, vrsta posega, namen posega, 
podatki o objektu, skladnost posega z namensko rabo, sklad- 
nost posega z oblikovalskimi pogoji, minimalni komunalni 
standard. 
Na podlagi opravljenih projektnih preizkusov, ob upoštevanju 
posebnih strokovnih utemeljitev, so bili v skladu s 7. členom 
navodila za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sana- 
cijo degradiranega prostora (Ur. list RS, št. 56/93) vsi nedovo- 
ljeni posegi, katerih investitorji so oddali vlogo za odlog 
prisilne izvržbe, razvrščeni v tri skupine: 

1. posege, ki jih akt legalizacije ne dopušča; 
2. posege, ki jih akt legalizacije dopušča s pogojem sanacije; 
3. posege, ki jih akt legalizacije dopušča brez sanacije. 
Po preliminarni razvrstivi posegov so bili izdelani za posege 
razvrščene pod 1. in 2. točko projektni preiskusi potrebnosti 
in možnosti sanacije z rešitvami sanacije, sklenjenosti, obli- 
kovne pojavnosti zazidave ter z vidika izpolnjevanja lokacij- 
skih pogojev. 

Lokacijski pogoji zazidave, kot jih opredeljuje 6. člen navodila 
so bili dopolnjeni z naslednjimi elementi: 

- oskrba s pitno vodo - stanje, možnosti priključitve in 
pogoji oskrbe; 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda ali 
odvoza komunalnih odpadkov - stanje, možnosti priključitve 
in pogoji sanacije; 
- oskrba z električno energijo - stanje, pogoji priključitve; 
- prometna dostopnost - stanje dovoza in dostopa ter mož- 
nosti ureditve; 
- požarna varnost; 
- odlaganje odpadkov - pogoji za urejeno ravnanje z od- 
padki; 
- varstvo voda - pogoji na območjih varovanja vodnih virov. 
V skladu s 5. členom navodila so bili določeni pogoji sklenje- 
nosti in oblikovne pojavnosti zazidave: 
- poseg je na zazidljivem območju znotraj obstoječe isto- 
vrstne pozidave; 
- poseg je na zemljišču, ki se stika z zazidljivim zemljiščem; 
- poseg je maksimalno 45 m od zazidljivega zemljišča; 
- poseg je zunaj zazidljivih zemljišč; 
- poseg (objekt) se oblikovno vklaplja v koncept okoliške 
pozidave; 
- poseg nadaljuje oblikovalski koncept stikajoče pozidave; 
- poseg se vklopi v okolico z zasaditvijo; 
- poseg se zlije v krajino z oblikovanjem gruče 2-8 stavb 
v ruralni podeželski zaselek; 
- poseg oblikuje gručo 9 ali več objektov preoblikovanih 
v urban zaselek; 
- namenska raba območja - odnos posega do ostale dejan- 
ske (ne samo planske) namenske rabe; 
- smotrna organizacija - vklapianje posega v organizacijsko 
zasnovo okoliškega območja; 
- racionalna raba prostora - odnos posega do prostora 
glede zasedbe in vpliva parcele oziroma okolice; 
- urbanistična podoba - morfološka celota - odnos posega 
do okoliške pozidave in pojavnosti te pozidave do morfolo- 
ških zakonitosti, ki jo povezujejo; 
- krajinska slika - pojav posega v krajinski sliki območja; 
- zavarovano območje - plansko zavarovanje in zavarovanje, 
ki ogroža človekovo okolje in zdravje; 
- oblikovne motnje - motnje na samem objektu - arhitek- 
turno oblikovanje. 
Poleg lokacijskih pogojev so opredeljeni tudi pogoji varo- 
vanja: 
- Kulturna in naravna dediščina - za obravnavane posege ni 
bilo podanih posebnih pogojev razen zahtev in pogojev, ki so 
zapisani v zakonu o TNP (Uradni list SRS, št. 17/81); 
- zrak - glede na razvrstitev krajev v R Sloveniji, opredelitev 
zgornje stopnje obremenitve zraka z emisijami; 
- hrup - opredelitev dovoljene stopnje hrupa v skladu z loka- 
cijo in namensko rabo posega. 
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V skladu z uredbo o kriterijih za izračunavanje višine nadome- 
stila za degradacijo in uzurpacijo prostora in načinu njego- 
vega plačila (Ur. list RS, št. 52/93) je bila za vse nedovoljene 
posege v prostor izračunana višina nadomestila za degrada- 
cijo in uzurpacijo prostora. Višina je razvidna iz evidence 
vsakega posega posebej kot sestavnega dela akta legaliza- 
cije. 

Po opravljenih projektnih preizusih so bili vsi nedovoljeni 
posegi dokončno razvrščeni v skupino posegov, katere akt 
legalizacije dopušča s pogojem sanacije. 

V občini Tolmin na območju TNP ni nedovoljenih poegov 
v prostor, ki bi jih akt legalizacije dopuščal brez sanacije in 
tistih, ki jih ne bi bilo možno legalizirati. 

ŠIRŠE OBMOČJE TNP: 4 POSEGI 

- nedovoljen poseg na pare. št. 272/2, k.o. Čadrg 
Poseg je počitniško stanovanjska hiša v naselju Čadrg znotraj 
ureditvenega območja. Investitor je domačin. Legalizira se 

BELEŽKE: 

z izdelanimi pogoji sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 468/2, k.o. Zatolmln 
Nedovoljen poseg je v naravni zajedi na sredi pašnih površin 
v Pologu in je turistično oskrbovalni center planincev, ki 
hodijo k izviru Tolminke. Objekt krajinsko ni moteč. Arhitek- 
turno je potrebna sanacija. Legalizira se z izdelanimi pogoji 
sanacije. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 476/4, k.o. Žabče 
Nedovoljen poseg je preurejena staja za živino, na planini 
Plazje pod planino Razor. Objekt je namenjen začasnemu 
bivanju. Leži v varovalnem pasu vodnega zajetja Zadlaščice, 
zato je dovoljena minimalna poraba vode, ki jo v lokacijskem 
postopku določ zdravstveni inšpektor. Obvezna je uporaba 
suhega stranišča. Objekt je deloma skrit v gozdu in krajinsko 
ni moteč. Legalizira se z izdelanimi poaoii sanaciie. 
- nedovoljen poseg na pare. it. 682/3 del, 684/2 del, 690/1 
del In 600/4 del, k.o. Perbla 
Nedovoljen poseg so zemeljska dela za dovozno pot do opuš- 
čenega zaselka Perbla. Poseg je grob poseg v krajino, vendar 
sanacija v prvotno stanje ni možna. Legalizira se z izdelanimi 
pogoji sanacije. 
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Obrazložitev k 

PREDLOGU ODLOKA 0 POVRAČILU 

STROŠKOV IN NAGRADAH SODNIKOM 

POROTNIKOM 

- EPA 1055 

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru poslala obrazložitev, ki jo je poslala z dopisom št. 113-03/95-4/1-8 
novo obrazložitev k predlogu odloka o povračilu stroškov z dne 24. marca 1995. 
in nagradah sodnine porotnikom, s katero nadomešča 

V 50. členu zakona o sodiščih je določeno, da sodnikom 
porotnikom (po 52. členu pa tudi porotnikom) pripada za 
sodelovanje pri sojenju nagrada in povračilo stroškov po 
predpisih, ki jih na predlog ministra za pravosodje, sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije. V skladu z navedenim pred- 
loženi odlok določa, da imajo sodniki porotniki za opravljanje 
funkcije sodnika porotnika pravico do povračila dejanskih 
stroškov, to je potnih stroškov in stroškov za prehrano in 
prenočišče, nadomestilo plače ter do nagrade. Nadalje odlok 
določa, kakšne vrste prevoza in kakšni stroški se v posamez- 
nih primerih priznavajo in kriterije oziroma merila za obračun 
ter način dnevnic, nadomestil plač in nagrad sodnikom porot- 
nikom. 

S sprejetjem tega odloka pa bosta prenehala veljati odlok 
o povračilu in nagradah sodnikov porotnikov rednih sodišč, in 
odlok o povračilu stroškov in nagrad sodnikom sodišč zdru- 
ženega dela SR Slovenije ter splošnih sodišč združenega 
dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča, 
ki sta doslej urejala ta vprašanja. 
S predloženim odlokom se ne predpisujejo nove ali dodatne 
obveznosti, ki bi dodatno bremenile proračun Republike Slo- 
venije. Sodniki porotniki imajo pravico do povračila dejanskih 
stroškov, nadomestila za izgubljeno plačo oziroma zaslužek 

BELEŽKE: 

in nagrade že po doslej veljavnih predpisih. Sredstva za te 
stroške, nagrade in nadomestila so predvidena in se sodiš- 
čem zagotavljajo iz proračuna, in sicer iz postavke - materi- 
alni stroški. V letu 1993 je bilo za ta namen porabljenih 40 
milijonov SIT, po oceni za leto 1994 milijonov SIT. Nihanje 
zgoraj navedenih stroškov in nadomestil bo v naslednjih letih 
predvsem odvisno od gibanja plač v gospodarstvu, ki služijo 
kot osnova za izračun večine teh stroškov. 
Ob tem pa pripominjamo, da bo v bodoče zaradi nove zakono- 
daje s področja organizacije in pristojnosti sodišč in kazenske 
zakonodaje, zadev v katerih sodišča odločajo v senatih, 
v katerih sodelujejo sodniki porotniki, bistveno manj kot 
doslej. Tako je bilo do konca leta 1994 sistemiziranih cca 
6.600 sodnikov porotnikov rednih sodišč. Z aktom o določitvi 
sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Slove- 
niji, ki je začel veljati s 1. januarjem 1995 pa le 4.240 sodnikov 
porotnikov. Poleg tega pa je bil, na podlagi zakona o delovnih 
in socialnih sodiščih, ki je pričel veljati v maju 1994, izdan akt 
o določitvi števila mest sodnikov in sodnikov porotnikov na 
delovnih in socialnih sodiščih, s katerim je od junija tega leta 
sistemiziranih 1.440 mest sodnikov porotnikov. Tako, da bo 
odslej v Republiki Sloveniji sodelovalo pri izvajanju sodne 
oblasti 5.680 sodnikov porotnikov, to je približno 1.000 manj 
kot prej. 
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