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UVOD 

Ob predložitvi proračuna Republike Slovenije za leto 1998 vlada 
pošilja Državnemu zboru poročilo o svojem delu v prvih devetih 
mesecih tega leta v skladu s svojim ustavnopravnim položajem 
in poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije, ki v 270. 
členu določa, da mora vlada ob predlogu državnega proračuna 
predložiti Državnemu zboru celovito poročilo o svojem delu. 

Glede na to, da mora vlada predložiti poročilo o svojem delu 
Državnemu zboru skupaj s predlogom državnega proračuna, ki 
ga vlada vsako leto predloži do 1. oktobra tekočega leta, je v 
poročilu o delu vlade v letu 1997 zajeto le devetmesečno obdobje, 
ker mora biti poročilo, kot je razvidno, pripravljeno in predloženo 
skupaj s predlogom proračuna še pred iztekom tekočega leta. 

V poročilu so prikazani temeljne usmeritve ter politika in ukrepi 
vlade oziroma ministrstev, ki so v okviru vladne politike in programa 
predlagala in izvajala politiko in ukrepe v devetmesečnem obdobju 
tega leta. 

Po izpeljanih parlamentarnih volitvah jeseni leta 1996 in imenovanju 
nove vlade februarja letos so bile njene najpomembnejše naloge 
utrjevanje notranjega in mednarodnopolitičnega ter gospodarskega 
položaja Slovenije, s tega vidika še posebej prizadevanja za 
tesnejše sodelovanje in vključevanje Slovenije v evropske 
integracijske inštitucije s poudarkom na uresničevanju ključnih 
nalog vladne gospodarske in zunanje politike zlasti družbenogo- 
spodarskih in socialnih reform ter usklajevanje naše zakonodaje 
s pravom Evropske unije. 

Upoštevajoč dolgoročne razvojne cilje in spremembe političnega, 
še zlasti gospodarskega sistema, ter zapletene notranje in 
mednarodnopolitične in gospodarske razmere kot tudi mnoge 
probleme, s katerimi se je srečevala koalicijska vlada v tem 
obdobju, pa je ta kljub temu dosegla pomembne rezultate in 
zagotovila nadaljevanje pozitivnih trendov zlasti na področju 
utrjevanja našega notranjega in mednarodnega položaja, 
približevanja EU in uresničevanja reformskih ciljev ter nadaljnjega 
uspešnega gospodarskega razvoja. 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN 
SOCIALNE ZADEVE 

V skladu sprejeto politiko Vlade Republike Slovenije in začrtanim 
delovnim programom ter s pristojnostmi ministrstva je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve nadaljevalo z aktivnostmi iz 
leta 1996 in v letošnjem letu začelo z novim uresničevanjem 
dolgoročnih ciljev, usmeritev in ukrepov s svojega delovnega 
področja. 

Področje zaposlovanja, štipendiranja in 
subvencioniranja 

Na področju zaposlovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti 
in štipendiranja ter poklicnega izobraževanja je ministrstvo opravilo 
naslednje naloge: 

Ministrstvo je v aprilu letošnjega leta začelo z pospešenimi 
pripravami na spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, na nujnost katerih so 
opozarjale študije in analize Svetovne banke, OECD, PHARE in 
domačih strokovnjakov. Z zakonom naj bi bili izpolnjeni naslednji 
cilji: učinkovitejše zaposlovanje brezposelnih oseb; zagotavljanje 
socialne varnosti brezposelnim osebam in njihovo spodbujanje, 
da se čim prej zaposlijo; pospeševanje legalnega zaposlovanja in 

zmanjševanje dela na črno; uvajanje sodobnih evropskih 
instrumentov zaposlovalne politike; ustreznejša obravnava in 
zaščita težje zaposljivih kategorij brezposelnih oseb; širitev 
možnosti opravljanja nalog na področju zaposlovanja na 
gospodarske in druge subjekte ter s tem odpiranje konkurence 
na področju zaposlovanja, izrazito povečanje in izboljšanje vseh 
oblik aktivne politike zaposlovanja, še zlasti javnih del in 
izobraževanja odraslih; dopolnitev sistema štipendiranja; 
povečanje odgovornosti zavoda za zaposlovanje pri izvajanju 
nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb in 
povečanje nadzora nad delom zavoda. Rešitve v zakonski noveli 
pomenijo instrumentalizacijo doseganja teh ciljev. Predlog zakona, 
ki je bil v poletnih mesecih in v septembru tega leta predmet 
številnih intenzivnih usklajevanj s socialnimi partnerji, je bil 
obravnavan na Vladi Republike Slovenije in je bil predložen v 
zakonodajni postopek v Državni zbor. 

Na področju zaposlovanja so bile sočasno s spremembami 
zakonodaje pripravljene spremembe in dopolnitve pravilnika o 
kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila 
oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo, s katerimi se 
urejajo pogoji za izgubo navedenih pravic. 

Ministrstvo je v drugem četrtletju začelo pripravljati podlage za 
spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju tujcev, ki bo 
temeljil na spremenljivejši ureditvi zaposlovanja tujcev. Z izdajo 
novega navodila o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev pa je 
uredilo najbolj perečo problematiko in zajezilo nekatere 
nepravilnosti, ki so se pri izvajanju tega zakona pojavljale v praksi. 

V istem obdobju so se začele priprave za nov zakon o certifikatnem 
sistemu. 

Ministrstvo je s spremembami in dopolnitvami pravilnika o 
štipendiranju izenačilo redne in izredne študente pri pridobitvi 
republiške štipendije, določilo prednost invalidnih študentov in 
dijakov pri pridobitvi štipendije, odpravilo cenzusni premoženjski 
pogoj za pridobitev Zoisove štipendije, ki jo lahko od zdaj 
upravičenci pridobijo tudi za študij v tujini, poleg tega je bila 
odpravljena izjema pri pridobitvi republiških štipendij, določena za 
primere, ko so upravičenci presegali premoženjski cenzus. 

Ministrstvo je na podlagi določb zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti pripravilo Program ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja, ki se nanaša na letošnje 
proračunsko obdobje, pripravlja pa se tudi program teh ukrepov 
za leto 1998. Program je usmerjen v tri osnovne smeri, in sicer v: 

1. programe ohranjanja zaposlenosti (nadomestitev dela stroškov 
za ohranitev delovnih mest, s posebnim poudarkom na izvoznikih, 
preusposabljanje zaposlenih, razreševanje presežkov v državnih 
podjetjih, na izvajanje sanacij in prestrukturiranje podjetij ter na 
aktivnosti v vladni projektni skupini); 
2. programe spodbujanja novega zaposlovanja (priprava brez- 
poselnih na zaposlitev, pomoč pri samozaposlovanju, prispevki 
delodajalcem za novozaposlene, javna dela, pospeševanje 
zaposlovanja pripravnikov ter sofinanciranje regijskih projektov) 
in 
3. programe zaposlovanja invalidov. 

V navedene ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo v letu 1997 
predvidoma vključenih 94.400 udeležencev. Programe in ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja bo izvajal Republiški zavod za 
zaposlovanje in ministrstvo, v določenih primerih tudi v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi. Prednostne ciljne skupine, ki 
se v letošnjem letu vključujejo v programe aktivne politike 
zaposlovanja in jih izvaja zavod, so dolgotrajno brezposelne osebe 
in invalidi, prejemniki denarnih nadomestil, denarnih pomoči in 
denarnih dodatkov pri centrih za socialno delo. 
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Programe ohranjanja delovnih mest izvaja ministrstvo v okviru 
javnih razpisov za neposredno subvencioniranje stroškov, 
subvencioniranje dela obrestne mere ter v okviru javnih razpisov 
za pridobivanje poroštev države. 

Ministrstvo je v juliju letos objavilo javni razpis za dodelitev sredstev 
za neposredno subvencioniranje stroškov v okviru izvajanja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja v razpisanem znesku 
400,000.000 SIT, kar je v primerjavi s preteklimi leti sorazmerno 
nizek znesek, ki pa je bil kasneje, po sprejetih proračunskih 
izhodiščih, povečan za 400,000.000 SIT. Javni razpis, ki še traja, 
je namenjen odpiranju delovnih mest, ohranitvi delovnih mest 
delavcev, ki so bili zaposleni za določen čas in se jim delovno 
razmerje v letošnjem letu spremeni iz določenega v nedoločen 
čas, nadomestitvi dela stroškov za prekvalifikacije in dokvalifikacije 
ter za nadomestitev dela stroškov za programe tehnološkega 
razvoja, programe sprememb v organizaciji dela ali programe 
razvoja novih proizvodov ali storitev, ki pomenijo odpiranje novih 
ali ohranitev delovnih mest. Poleg osnovnih kriterijev, ki so določeni 
v pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, so 
v letošnjem letu kot prednostni kriteriji določene panoge 
predelovalne dejavnosti ter gostinstvo in turizem. 

V letošnjem letu se je nadaljeval Projekt pomoči pri kadrovski 
prenovi podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v 
odkrito brezposelnost (t.i. Projekt 11). Ta projekt, ki se je v 
vmesnem času razširil na več gospodarskih družb, je v letošnjem 
letu vključeval aktivnosti in financiranje 18 družb, ki so izpolnjevale 
kriterije in pogoje za njihovo vključitev v ta projekt. Z ustanovitvijo 
in začetkom delovanja Slovenske razvojne družbe je predvidena 
možnost, da bodo gospodarske družbe, ki so vključene v ta 
projekt, vključene v ukrepe in aktivnosti Slovenske razvojne 
družbe. 

Ministrstvo je nadaljevalo s sofinanciranjem kadrovskega 
prestrukturiranja in sanacije podjetij, ki so v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj oziroma v državni lasti. Število teh podjetij in 
obseg njihovega sofinanciranja se je v letošnjem letu močno skrčil 
zaradi dokončanih sistemskih sprememb na področju lastninjenja 
in sprejetih ukrepov ter aktivnosti v okviru Sklada za razvoj, 
zmanjšanja proračunskih sredstev in bistvenega zmanjševanja 
teh programov že v preteklem letu. 

Predmet javnega razpisa je izbira programov in izvajalcev 
aktiviranja brezposelnih oseb in spodbujanja lokalnih zaposlitvenih 
iniciativ ter programov odpiranja novih delovnih mest za obdobje 
1997/98 s področij: 

1. lokalnih, razvojnih in eksperimentalnih zaposlitvenih programov 
s področja alternativnih oblik zaposlovanja brezposelnih oseb 
in trajnih presežkov, kot so: zaposlovanje - skrajšani delovni 
čas, delo na domu, samozaposlovanje in zaposlovanje v 
dopolnilnih dejavnosti, štiristopenjski pristop k aktiviranju 
brezposelnih oseb in trajnih presežkov z namenom ustvarjanja 
novih delovnih mest, 

2. ustanovitev in vzpostavitev skladov dela, 
3. eksperimentalne izvedbe povratnega sistema financiranja 

podjetnikov začetnikov in odpiranja novih delovnih mest na 
področju malega gospodarstva za 400 delovnih mest, pri čemer 
bosta naročnika zagotovila 300.000 SIT za posamezno delovno 
mesto. 

Ministrstvo je v prvih devetih mesecih tega leta tudi opravilo nadzor 
nad porabo sredstev dodeljenih kot subvencije, ki so bile dodeljene 
s pogodbo leta 1996 215 podjetjem, v skupni vrednosti 
1.704.880.576,00 SIT na dva načina: 
1. z neposrednim nadzorom v podjetju, ki so ga opravili pooblaščeni 
delavci ministrstva (25 podjetij), 
2. s pregledom listinske dokumentacije, ki jo je dostavilo podjetje 
na podlagi 5. člena pogodbe o dodelitvi sredstev (190 podjetij). 

Ministrstvo je nadaljevalo z eno najpomembnejših retorln sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga je začelo izvajati 
že lanski s pripravo Izhodišč za reformo sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Tako se na tem področju končuje 
delo v zvezi z belo knjigo za reformo sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki je nadaljevanje izhodišč za reformo, 
katere cilj je zagotoviti finančno vzdržljivost prihodnega sistema 
pokojninskega zavarovanja, odprava nepravičnosti, ki jih poraja 
sedanji sistem ter spodbujanje gospodarske rasti. Zaradi zahteve 
Ustavnega sodišča pa je bil pripravljen tudi predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, po katerem bi se uredila pokojninska doba, ki je bila 
po prejšnjih predpisih odvzeta mobilizirancem v tujo vojsko, ki je 
bil poslan Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po 
skrajšanem postopku. Vlada Republike Slovenije pa je naknadno 
sprejela sklep o umiku predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- skrajšani postopek, ki je objavljen v Poročevalcu Državnega 
zbora, št. 49 z dne 21.10.1997, ker je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji 30.10.1997 sprejel zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja. S slednjim je bila 
odpravljena neskladnost z ustavo, ker je zakon uredil posebno 
varstvo tistim prisilnim mobilizirancem, ki jim je bil s prej veljavno 
zakonodajo odvzeta dejansko opravljena delovna doba v času 
med leti 1941 in 1945, pa se do konca vojne niso priključili 
partizanskim enotam. 

Uredba o določitvi minimalnih zavarovalnih osnov za zavarovance 
iz 11. in 12. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero 
pokojnine upravičencu, ki po 1.1.1996 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne 
osnove za izračun pokojninske osnove ter Odredba o določitvi 
najnižjega katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na 
kmetiji, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, pa so pripravljeni ter so v postopku 
medresorskega usklajevanja. 

Socialno varstvo 

Na področju socialnega varstva so bile na ministrstvu opravljene 
naslednje glavne naloge: 

1. Z zakonom o socialnem varstvu iz leta 1992 so bile določene 
pravne podlage za vzpostavitev sodobnega nacionalnega sistema 
socialnega varstva, katerega temeljna značilnost naj bi bila 
pluralizacija izvajalcev, programov in storitev. Da bi ocenili dosežke 
in ugotovili možnosti za nadaljnje aktivnosti, je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve pripravilo osnutek poročila o 
uresničevanju zakona za štiriletno obdobje. Dokument kaže na 
potrebo po nekaterih spremembah in dopolnitvah zakona, saj so 
nekatere določbe ovira za učinkovitejše delo in bo osnova za 
poglobljeno razpravo o pripravi novih rešitev. 

Proces pluralizacije področja je ministrstvo spodbujalo z javnimi 
razpisi za sofinanciranje preventivnih in razvojnih programov, ki 
jih zlasti razvijajo društva, invalidske organizacije, dobrodelne 
organizacije, skupine za samopomoč in zasebniki. Na ta način je 
bilo sofinanciranih več kot 100 programov v skupni višini skoraj 
175 mio SIT. V zadnji fazi pa je tudi poseben pravilnik o koncesijah 
na področju socialnega varstva, ki natančneje ureja nekatera 
vsebinska in postopkovna vprašanja v zvezi z javnim razpisom 
in podeljevanjem koncesij za izvajanje storitev iz okvira javne 
službe. 

Na drugih področjih socialnega varstva pa je bila posebna 
pozornost namenjena ukrepom za pospeševanje in razvijanje 
aktivnejših pristopov pri premagovanju socialnih stisk in težav 
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upravičencev. Posebej je treba omeniti prizadevanja za razvoj 
pomoči na domu ter večjo koordinacijo centrov za socialno delo 
in služb za zaposlovanje pri obravnavi gmotno ogroženih za delo 
sposobnih oseb. 

2. Dograditev enovitega sistema socialnega varstva bo možna 
po sprejemu Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 
2000. Predlog dokumenta čaka na obravnavo v Državnem zboru, 
ministrstvo pa pripravlja dopolnitve, ki bi v večji meri upoštevale 
novejše evropske usmeritve na tem področju in bi bile naravnane 
bolj razvojno. V tem smislu potekajo dodatne strokovne razprave, 
v katere so posebej vključeni še Socialna zbornica Slovenije, 
Inštitut RS za socialno varstvo in Strokovni svet socialnega 
varstva ter izvajalci socialnovarstvenih storitev. 

3. Z delom je začel novoustanovljeni Inštitut Republike Slovenije 
za socialno varstvo, ki bo opravljal informacijske, analitične, 
raziskovalne in druge programske naloge, določene z zakonom, 
ter bo pomembno prispeval k vzpostavitvi in funkcioniranju 
socialnega monitoringa kot podlage za načrtovanje in spremljanje 
ukrepov države na področju socialnega varstva. Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve je v letu 1997 zagotovilo formalne 
in finančne razmere za začetek delovanja inštituta kot javnega 
zavoda. 

4. Delež prebivalcev, starih 65 in več let, ter napovedi o večanju 
tega deleža do leta 2020 terjajo od vseh nosilcev skrbi za stare, 
da se organizirano in pravočasno lotijo ukrepov in programov, s 
katerimi bi omogočali ljudem v tretjem življenjskem obdobju, 
prijazno starost. V ta namen je ministrstvo pripravilo Program 
razvoja varstva starejših, ki določa strategijo doseganja 
zastavljenih ciljev ter konkretne ukrepe za njihovo uresničitev. 
Program sledi sodobnim usmeritvam, zavzema pa se za razvoj 
različnih oblik pomoči, zlasti tistih, ki ponujajo možnosti za življenje 
v dotedanjem okolju starostnika. 

5. Pospešeno poteka ta razčlenitev in operacionalizacija strategije 
invalidskega varstva v Sloveniji, pri kateri aktivno sodelujejo 
invalidske organizacije in društva. V sodelovanju z njimi je 
ministrstvo pripravilo tudi poseben zakon o invalidskih 
organizacijah ter zakon o pravici gluhih do tolmača. Ministrstvo 
sodeluje tudi pri ustanavljanju Fundacije za financiranje invalidskih 
In humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter pri razreševanju 
stanovanjskih težav najtežje funkcionalno oviranih. 

6. Pripravljena je celovita analiza socialnih transferjev s področij 
dela in pristojnosti ministrstva skupaj z ukrepi, ki naj bi prispevali 
k večji učinkovitosti sistema. Zlasti je poudarek na večjem 
povezovanju služb socialnega varstva in zaposlovanja ter na 
iskanju rešitev in oblik pomoči, ki omogočajo vsakomur, da poskrbi 
za svojo socialno varnost zlasti z delom in na druge aktivne 
načine. 

7. Minister je v skladu z zakonom o društvih izdal Pravilnik o 
kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju socialnega varstva. 

8. Ministrstvo je aktivno vključeno v številne projekte, ki potekajo 
preko programa PHARE in drugih programov pomoči državam 
članicam SE, v njih sodeluje kot prejemnik, a tudi kot "dajalec" 
strokovne pomoči. Med večje projekte, ki potekajo v letu 1997, 
sodi vsekakor projekt vzpostavitve informacijskega sistema 
centrov za socialno delo. Ob pomoči angleškega konzultantskega 
podjetja so strokovnjaki iz naše države opravili zahtevno delo 
opisa in analiz vseh postopkov, ki jih vodijo centri za socialno 
delo. 

Posebnega pomena pa je tudi projekt z naslovom Izvajanje 
socialnega varstva in pomoči družini v okviru nevladnih organizacij 

in zasebnikov, ki bo predvidoma končan v začetku prihodnjega 
leta. 

9. Ministrstvo je v letošnjem letu sodelovalo tudi pri programih 
preprečevanja različnih oblik zasvojenosti in med drugim izdalo v 
prevodu knjigo Jamesa G. Barberja z naslovom Socialno delo na 
področju zasvojenosti. 

10. V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo v okviru 
začasnega financiranja kljub oteženim finančnim razmeram lahko 
izvajali vse zakonsko opredeljene naloge. Prednost je bila 
namenjena financiranju socialnih transferjev, ki pomenijo 85,6% 
vseh sredstev ministrstva v obdobju začasnega financiranja. 
Poleg tega je imelo prednost tudi zagotavljanje sredstev izvajalskim 
organizacijam - javnim zavodom: RZZ, CSD, VDC in zavodom za 
usposabljanje kakor tudi financiranje sprejetih obveznosti iz 
preteklih let. 

V skladu s programom investicijskega vzdrževanja objektov 
socialnega varstva ter dolgoročnimi cilji zagotavljanja ustreznih 
poslovnih prostorov za delovanje RZZ in CSD so bila v obdobju 
od 1.1. do 30.9.1997 izvedena in dokončana dela, začeta v letu 
1996. 

V letu 1997 je nadaljevana tudi gradnja Doma starejših občanov v 
Šentjurju pri Celju in Trebnjem. V skladu z navodilom o pripravi 
investicijske dokumentacije in spremljanju investicij pa je 
ministrstvo obravnavalo 6 investicijskih programov. 

Delo in pravice iz dela 

Na področju dela in pravic iz dela so bili v tem letu sprejeti trije 
zakoni ter vrsta izvršilnih predpisov, pripravljeno pa je bilo tudi 
gradivo za nove zakonske projekte. 

Maja je bil sprejet Zakon o Jamstvenem skladu Republike 
Slovenije, junija pa sta bila pripravljena Statut Jamstvenega sklada 
RS in sklep o imenovanju osebe, pooblaščene za zastopanje, ki 
opravlja dela do imenovanja direktorja sklada. Statut ureja 
dejavnost sklada, organizacijo in način poslovanja sklada, 
pristojnosti in način odločanja organov sklada, pooblastila za 
zastopanje in druga vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada. Za 
pooblaščenca je bil imenovan Janez URBAS, ki je v skladu s 
sklepom Vlade RS o imenovanju izvedel registracijo sklada v 
sodni register, izvedel postopek za konstituiranje upravnega 
odbora ter zahteval od pristojnih sodišč dostavo podatkov o 
stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave s finančno 
reorganizacijo, ki so se začeli ali so se končali v obdobju od 
2.1.1994 dalje. Ministrstvo in pooblaščenec za zastopanje sta 
tesno sodelovala, zato da bi Jamstveni sklad RS čim prej začel z 
izvajanjem nalog po obravnavanem zakonu. Izdan pa je bil tudi 
Pravilnik o postopku za uveljavljanje pravic iz zakona o 
Jamstvenem skladu Republike Slovenije, ki predpisuje vsebino 
obrazca ter dokumentacijo, ki jo je treba priložiti obrazcu. 

Potem, koje ministrstvo sicer intenzivno sodelovalo pri pogajanjih 
za nov socialni sporazum, do katerega žal še ni prišlo, je pripravilo 
Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač, 
ki ga je Državni zbor sprejel junija. Na podlagi tega zakona je 
minister izdal Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah. V 
zvezi s plačami zaposlenih v javnih zavodih, skladih in agencijah 
je bil pripravljen poseben sklep Vlade RS, s katerim smo želeli 
usmerjati politiko plač tudi na teh področjih. Na področju plač pa je 
bil pripravljen in objavljen tudi sklep, na podlagi katerega lahko 
podjetja pri odkupu delnic v okviru programa notranjega lastninjenja 
uveljavljajo oprostitev davka od dobička. 

V mesecu maju je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o inšpekciji dela, ki ga je pripravilo naše ministrstvo za 
sprejem po hitrem postopku in katerega cilj je bil izboljšati nadzor 
ter poostriti ukrepe inšpektorjev za delo zlasti v zvezi s 
preprečevanjem zaposlovanja na črno. Uveljavitev zakona v 
mesecu juniju je inšpekciji omogočil uporabo represivnejših 
ukrepov zoper kršilce, kot so ustreznejše pravne podlage za 
uvedbo postopka pred sodišči in tožilstvi ter izrekanje denarnih 
kazni na kraju prekrška s področja delovnih razmerij. Pri tem je 
pomembno opozoriti, da je bilo samo v juliju in avgustu izrečenih 
zoper kršilce delovnopravne zakonodaje 99 mandatnih kazni v 
skupni višini 3.203.125,00 tolarjev, od tega so samo v avgustu 
poravnali že 2.540.625,00 tolarjev. 

Posebej naj navedemo, da je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v mesecu juliju pripravilo Prcgrain odkrivanja in 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, ki ga ja Vlada RS 
dne 17.7.1997 sprejela skupaj s sklepi o izvajanju tega programa 
ter sklepoma o imenovanju posebne vladne komisije za izvajanje 
tega programa in komisije za pripravo zakona s tega področja. 
Ministrstvo ugotavlja, da je bilo kljub poletnim mesecem že pri 
dosedanjem delu opaziti številne pozitivne premike na tem 
področju. 

Okrepila sta se medsebojna vez in pretok informacij med 
inšpekcijskimi službami, ki sodelujejo pri skupnih akcijah 
poostrenega nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno. Poleg 
izvajanja rednih akcij nadzora po programih posameznih služb je 
bilo od sprejema programa izvedenih 13 skupnih inšpekcijskih 
pregledov in v okviru teh pregledanih 189 subjektov. Akcije so bile 
izpeljane v posebnih dejavnostih (npr. prometa, trgovinske in 
sejemske dejavnosti) ali pa pri posebej izbranih subjektih nadzora, 
ki zaposlujejo delovno silo v nasprotju z delovnopravno 
zakonodajo. Praktično v vseh primerih so bile ugotovljene kršitve 
in nespoštovanje zakonodaje, s področja dela in zaposlovanja na 
črno pa so kršitve v pribl. 50% pregledanih primerih. Inšpektorji 
so v vseh primerih ukrepali v skladu s svojimi pooblastili. Ob tem 
obstaja, upoštevajoč povečano število, veliko vprašanje 
sprotnega reševanja prijav pri sodnikih za prekrške, kjer že zdaj 
zastara skoraj 70 % prijav. 

Od sprejema programa se je močno povečalo število prijav s 
strani občanov tako v pisni kot telefonski obliki. Kot koristen se je 
izkazal tudi telefonski odzivnik, ki ga je uvedla inšpekcija dela 
(nanj je bilo 51 prijav). 

Inšpektorji za delo so v devetih mesecih letošnjega leta opravili 
skupno 8570 inšpekcijskih pregledov (redni, kontrolni, akcije 
itd.), izdali 2645 ureditvenih odločb, 1050 prijav sodniku za 
prekrške, 67 kazenskih ovadb zaradi suma kaznivega dejanja, 
raziskali 253 poškodb pri delu, izdali 233 mandatnih kazni, 
predlaganih je bilo 150 upravnih izvršb ter 238 pravnih mnenj in 
stališč. V skladu s 4. členom Zakona o inšpekciji dela je bila 
strankam ponuđena pravna pomoč, zelo uspešno pa je bilo 
sodelovanje z drugimi inšpekcijami, upravnimi organi ter 
ministrstvi. 

Ministrstvo je prav tako nadaljevalo z delom na izhodiščih za 
spremembo obstoječega sistema na področju delovnih razmerij. 
Na področju delovnih razmerij je tako pripravljen predlog novega 
zakona o delovnih razmerjih, ki smo ga v več krogih usklajevali s 
posameznimi socialnimi partnerji, obravnaval pa ga je tudi 
Ekonomsko-socialni svet. Novi zakon bo zagotovil konsistentnost 
na področju individualnih delovnih razmerij z novim načinom 
kapitalskega oziroma lastniškega upravljanja na eni strani ter 
vlogo države kot socialne države na drugi strani. Predlog zakona 
je Vlada Republike Slovenije že poslala Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem. V povezavi z 
zakonom o delovnih razmerjih so pripravljeni tudi uskladitveni 
amandmaji k predlogu zakona o kolektivnih pogodbah, saj 

računamo, da bo predlog tega zakona, ki čaka na drugo 
obravnavo v Državnem zboru, uvrščen na dnevni red DZ skupaj 
s predlogom zakona o delovnih razmerjih. 

Sicer pa je ministrstvo intenzivno sodelovalo tudi pri pogajanjih za 
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti ter daje pomoč 
resornim organom pri pripravi panožnih kolektivnih pogodb. 

Na področju varstva pri delu je ministrstvo skupaj z Uradom 
Republike Slovenije za varstvo in zdravje pri delu ter Inšpektoratom 
Republike Slovenije za delo pripravilo predloge pravilnikov o 
varstvu pri delu z rakotvornimi snovmi, o varnosti delavcev pri 
proizvodnji jekla, o varnosti pri delu v livarnah ter o osebni varovalni 
opremi, o kakovosti zraka na delovnem mestu, meritvah in 
vrednotenju rezultatov. Začelo je pripravljati še naslednje pravilnike: 
pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri nakladanju in razkladanju 
motornih vozil, pravilnik o varnosti in zdravju pri obdelovanju 
kovin, obdelavi lesa in podobnih materialov, pravilnik o varovanju 
delavcev, ki so pri delu izpostavljeni hrupu, pravilnik o varnostnih 
znakih, pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, 
pravilnik o varnosti in zdravju na delovnih mestih. 

Vsi omenjeni akti pomenijo prvo stopnjo harmonizacije s predpisi 
EU na področju varnosti in zdravja pri delu. Glede na nove pristope 
organiziranosti varstva pri delu ter na delno privatizacijo tega 
sektorja je bilo na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge 
s področja varstva pri delu, opravljenih okoli 55 ogledov in izdanih 
74 pooblastil za opravljanje nalog s področja varstva pri delu. 

Na področju delovnih razmerij in varstva pri delu so projektne 
organizacije organizirale tudi več obiskov v okviru programa 
PHARE. V okviru tega programa smo se dogovorili za 
institucionalno podporo pri pripravi novih zakonov ter tehnične 
zakonodaje ter usposabljanja in izobraževanja. 

Delo na področju varstva otrok in družine je bilo intenzivno 
predvsem pri pripravi novih zakonov s tega področja vključno z 
zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ministrstvo 
pripravlja novo zakonsko ureditev v zvezi s posebnim varstvom 
pravic starševstva, ki je za zdaj urejeno v zakonu o delovnih 
razmerjih, po novem pa bo to vprašanje urejal poseben zakon. 

Pripravljajo pa se tudi spremembe na področju družinskih 
prejemkov, ki bo uredil pravico do denarnega nadomestila za čas 
starševskega dopusta oziroma morebitno drugo pravico iz tega 
naslova. Predvidene so tudi spremembe na področju otroških 
dodatkov, ki bodo uveljavljane postopoma, ker so določene novosti 
vezane na spremembe in dopolnitve zakona o dohodnini. 

Izpolnjevanje nalog na področju varstva vojnih invalidov, vojnih 
veteranov in žrtev vojnega nasilja je v tem letu temeljilo na osnovni 
usmeritvi dela, ki je vse od sprejema tako imenovanih "vojnih 
zakonov" prednostno: revizija odločb, izdanih na prvi stopnji za 
žrtve vojnega nasilja in vojne invalide, priprava novel zakonov ali 
amandmajev k vloženim dopolnitvam zakonov o vojnih invalidih, 
vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja, uresničitev pogojev za 
centralno izplačevanje denarnih prejemkov upravičencev ter 
centralno vodenje evidenc upravičencev. 

Skupno smo prejeli 18.254 upravnih zadev, od tega samo za 
žrtve vojnega nasilja 16.883 odločb v revizijo. V postopku je bilo 
rešenih 9.478 zadev, kar pomeni v postopku revizije izdane 
odločbe na drugi stopnji, rešitev pritožb, odgovori na tožbe in 
drugo. Redno so bila izdajana tudi mnenja, pojasnitve in okrožnice 
za delo na obravnavanem področju upravnim enotam ter številna, 
vsakotedenska pojasnjevanja strankam. 

S trinajstimi naravnimi zdravilišči so bile podpisane pogodbe za 
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zdraviliško klimatsko zdravljenje upravičencev, na katero je bilo 
poslanih več kot 1000 vojnih veteranov in invalidov 

Za žrtve vojnega nasilja, vojne invalide in veterane je bilo z 
zavarovalnicami urejeno dodatno po zakonu pripadajoče 
zdravstveno zavarovanje in z 21 bankami so bile podpisane 
pogodbe in urejen način izplačevanja denarnih prejemkov 
upravičencem. 

Revizijske in druge upravne postopke opravlja za vsa tri področja 
sedem strokovnih delavcev, kar je odločno premalo. To število 
zaposlenih je enako kot leta 1995, torej še pred sprejemom "vojnih 
zakonov". 

Vojni veterani 

Vpis v evidenco več kot štirideset tisoč vojnih veteranov. Izdane 
so bile statusne izkaznice vojnih veteranov in izkaznice nekaterim 
upravičencem za brezplačno vožnjo. Za vojne veterane, ki so bili 
že vpisani v uradno evidenco, je bilo urejeno tudi plačilo 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Urejeno je plačevanje 
denarnih prejemkov vojnim veteranom na Avstrijskem Koroškem 
in v Furlaniji Julijski krajini. Na področju zakonodaje je v postopku 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih 
veteranih. Ustavnemu sodišču je bilo poslano mnenje na pobudo 
o oceni ustavnosti dela zakona o vojnih veteranih. 

Vojni invalidi 

Za 11.534 vojaških vojnih invalidov, vojaških mirnodobnih invalidov 
in civilnih invalidov vojn ter njihovih družinskih članov so bili speljani 
letni prevedbeni postopki. Zaradi sklepa ustavnega sodišča, ki je 
začel veljati v začetku leta, je vlada sprejela in poslala v 
parlamentarni postopek spremembe in dopolnitve zakona o vojnih 
invalidih. V mesecu aprilu pa je že začela veljati novela zakona o 
vojnih invalidih, ki je uskladila valorizacijo invalidnin na način, kot 
se usklajujejo pokojnine. Na drugi stopnji invalidske komisije je 
bilo obravnavanih 840 zahtev za novo ali višjo oceno invalidnosti. 

Žrtve vojnega nasilja 

Vloženih je bilo več kot 53.000 zahtevkov za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja, od tega je bila na drugi stopnji rešena petina 
vlog. 
V obravnavi so tri pobude za spremembo zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (dva v Državnem zboru, ena na Vladi RS). Vlada je uveljavila 
amandmaje na zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za 
Slovenijo 1991, ki se nanaša tudi na zakon o žrtvah vojnega 
nasilja. 
Pri ustavnem sodišču je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti 
dela zakona o žrtvah vojnega nasilja, o čemer je vlada dala mnenje. 

Vojna grobišča 

V obravnavi je nov zakon o vojnih grobiščih, ki bo uredil stanje, 
statuse in način urejanja več kot 4800 vojnih grobišč v Sloveniji in 
slovenskih v tujini. Za urejanje teh grobišč je bilo v letu 1997 
podpisanih 45 pogodb z vzdrževalci. Zaradi sklepa Ustavnega 
sodišča je neurejeno vzdrževanje grobov in grobišč borcev NOB 
v Sloveniji, ki jih je 4408 (grobišča, grobovi, grobnice, kemotofi). 
Pri nas je 359 grobišč tujih armad in še 108 naših grobišč v tujini. 
V letu 1997 je bila začeta gradnja spominskega parka naTeharjih, 
in sicer Kostnica z več kot 18 metrov visokim spomenikom, 
medtem ko se gradnja spominske kapele v Kočevskem Rogu 
zaradi neurejenega zemljiščnega lastništva še ne more začeti. 
Ministrstvo preko zunanjega izvajalca vodi Projekt ureditve vojnih 
grobišč. Gre za aplikativni projekt, študijo o evidentiranju, ureditvi 

lastništva, kategorizaciji, kriterijih za ureditev in vzdrževanje vojnih 
grobišč doma in v tujini. Projekt bo podlaga za letni in srednjeročni 
program ureditve ter vzdrževanja vojnih grobišč in bo končan 
konec leta 1998. 

Mednarodna dejavnost 

Na področju mednarodne dejavnosti Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve je bil v okviru dvostranskega sodelovanja dan 
poudarek dokončevanju odprtih pogajanj za sklenitev sporazu- 
mov o socialni varnosti oziroma socialnem zavarovanju s 
posameznimi državami. Izjemno pozorno je bilo obravnavano 
stanje z Avstrijo po avstrijski odpovedi prej veljavnega sporazuma 
o socialni varnosti med obema državama, ki je ze i ladomeščen z 
novim veljavnim sporazumom, ki je bil podpisan v začetku leta in 
že ratificiran v Državnem zboru. Poleg tega je bil letos ratificiran in 
uveljavljen tudi nov sporazum na tem področju s Švico, podpisana 
pa sta bila še sporazuma z Nemčijo in Italijo ter parafiran s Kanado 
in Veliko Britanijo. 

V okviru sodelovanja na mnogostranskem področju je bila 
dosežena kakovostno nova stopnja pri sodelovanju z OECD. V 
februarju letos je v Ljubljani zasedal njihov odbor za izobraževanje, 
zaposlovanje, delo in socialne zadeve (EELSA). Obravnaval je 
študijo o politiki trga delovne sile v Sloveniji, ki je izšla ravnokar v 
angleškem in francoskem jeziku, pripravlja pa se tudi slovenska 
izdaja. 

V okviru sodelovanja s Svetom Evrope je bil dan poudarek 
pripravam na podpis Evropske socialne listine ter Evropskega 
kodeksa socialne varnosti. Pobuda za podpis Evropske socialne 
listine je že pred pristojnim odborom Državnega zbora v potrditvi. 
Minister se je udeležil letošnje konference ministrov Sveta Evrope, 
pristojnih za družino na temo: mladostništvo kot izziv za družino, 
kjer je bil izvoljen za podpredsednika konference in je sodeloval s 
prispevkom o problemu brezposelnosti mladih. Konferenci je bil 
poslan daljši slovenski prispevek o položaju mladostnikov v 
Sloveniji. V okviru utrjevanja mehanizmov za zaščitov otrokovih 
pravic je bil opravljen postopek v zvezi s pobudo za pristop 
Slovenije h haaški konvenciji o varstvu otrok in sodelovanju na 
področju meddržavne posvojitve. 

Dejavnosti v zvezi z Mednarodno organizacijo dela so bile letos 
poleg običajne udeležbe na vsakoletni konferenci ter poročanja o 
uresničevanju ratificiranih konvencij usmerjene na pripravo 
ratifikacij določenih dodatnih konvencij. Tako je bila v Državnem 
zboru že ratificirana konvencija MOD št. 105 o odpravi prisilnega 
dela, v postopku pa so obravane pobude o ratifikaciji konvencij o 
skrajšanem delovnem času, o minimalnih standardih v trgovski 
mornarici, o varstvu zahtevkov delavcev ob nesolventnosti 
delodajalca ter o zaposlitvi in delovnih življenjskih razmerjah 
negovalnega osebja. 

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE 
ODNOSE IN RAZVOJ 

Področje trga 

Kontrola cen 

V obravnavanem obdobju je Vlada Republike Slovenije z ukrepi 
kontrole cen na predlog Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj zmanjševala cenovna neskladja na področju energetike 
(pri cenah električne energije in naftnih derivatov) in telekomuni- 
kacijskih storitev (telefonski pogovori v notranjem in mednarodnem 
prometu). Rast tečaja dolarja in kotacij nabavnih cen na svetovnih 
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borzah sta vplivali na to, da je Vlada Republike Slovenije dala 
soglasje k višjim cenam zemeljskega plina in naftnih derivatov. 

Vlada je tudi določala cene učbenikov, obveznega zavarovanja 
avtomobilske odgovornosti pri osebnih vozilih, osnovnih 
komunalnih storitev, cen plina iz omrežja in daljinskega ogrevanja, 
zdravil, odkupnih in drobnoprodajnih cen mleka ter svežega 
svinjskega mesa. 

Z navedenimi ukrepi je bila izvajana omejevalna cenovna politika, 
obenem pa se je zmanjšal obseg cen, ki jih nadzira država, in 
sicer glede nekaterih komunalnih storitev (parkiranje in varovanje 
vozil, pogrebnih in dimnikarskih storitev in storitev tržnic) in 
prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu. Predvidena je 
tudi opustitev ukrepov kontrole cen na področju zdravil in 
medicinskih pripomočkov, saj je v zadnji fazi usklajevanja pravilnik 
o merilih za oblikovanje in načinu obveščanja o cenah zdravil, ki 
ga pripravlja Urad Republike Slovenije za zdravila. 

Nekateri drugi ukrepi s področja kontrole cen so bili sprejemani v 
okviru vodenja politike zaščite na notranjem trgu. 

Ukrepi na domačem trgu 

V začetku leta 1997 je bilo treba zaradi razmer na domačem trgu 
kmetijskih proizvodov: 

- uvesti posebne dajatve pri uvozu jagnječjih trupov in polovic 
zaradi zaščite domačih rejcev, 

- maksimizirati posebne dajatve pri uvozu belega sladkorja zaradi 
zagotovitve izvajanja tržnega reda za sladkor in 

- odpraviti posebne dajatve pri uvozu laktoze in laktoznega sirupa, 
saj se doma tudi v bodoče ne kažejo možnosti proizvodnje le- 
tega, zaradi zagotovitve tiste živilske in farmacevtske 
proizvodnje, ki kot surovino pri proizvodnji uporablja laktozo in 
laktozni sirup. 

Glede na to, da je tržni red za sladkor prenehal veljati 30.9.1996, 
je bil v aprilu 1997 sprejet nov tržni red za sladkor letine 96/97, 
hkrati pa je bila sprejeta tudi uredba o določitvi cene belega 
kristalnega sladkorja. Njena veljavnost je bila podaljšana v avgustu, 
tako da je bila ohranjena nespremenjena cena belega kristalnega 
sladkorja. 

Podaljšana je bila veljavnost uredbe o načinu oblikovanja cen 
svežega svinjskega mesa, hkrati pa so bile, za ohranjanje 
ravnovesja na trgu prašičev in svinjskega mesa spremenjene 
posebne dajatve, ki se plačujejo ob uvozu kmetijskih in živilskih 
proizvodov, tako da se je za prašiče in svinjsko meso znižala za 
48 %. Takrat so se začele tudi priprave za sprejetje tržnega reda 
za sladkor letine 1997/98. 

V juniju je bil sprejet tržni red za pšenico in rž 1997, s katerim je 
bila določena cena pšenice in rži letine 1997. Odkupljeno je bilo 
86.474.493 kg doma pridelane pšenice in 1.877.520 kg doma 
pridelane rži. 

Razen tega so bili v razmerah liberalizirane zunanje trgovine 
sprejeti še drugi zaščitni ukrepi v okviru obstoječe zakonodaje, ki 
so tako v korist potrošnikov kot tudi domače proizvodnje (odkup 
pridelka koruze, posebne dajatve....). 

V okviru priprav na izvajanje predpristopne strategije in na 
pogajanja za članstvo RS v EU je Svet za notranji trg opredelil 
naloge, kot so: 
- koordinacija sprejemanja »acquis« na področju notranjega trga 

s poudarkom na izpolnjevanju obveznosti iz Agende 2000, 
- sodelovanje in usklajevanje z resornimi ministrstvi pri vseh 

zahtevah v okviru: WTO, GATS, CEFTE, EFTE, OECD in vseh 
FTA in 

- spremljanje razvoja integracije EU na področju notranjega trga. 

Na podlagi vsebine Agende 2000 so bile identificirane zahteve 
Komisije v zvezi s splošnimi okviri na notranjem trgu (brez meja), 
prostega pretoka blaga, kapitala, storitev in oseb in nosilce 
zahtevanih sprememb. 

Nadaljeval se je strukturirani dialog v okviru Sveta za notranji trg 
EU (Luksemburg v začetku oktobra 1997). 

Pri svojem delu poizkušamo dobiti čim več informacij o izkušnjah 
držav članic EU na področju notranjega trga in rešitve prilagoditi 
slovenskemu prostoru. 

Izvedene so bile tudi delavnice v okviru TAIEX na temo notranjega 
trga in cen v monopolnih sektorjih, pripravljene pa so še delavnice 
na temo skupne kmetijske politike in monitoringa cen. 

Blagovni promet in trgovina 

V pripravi in v usklajevanju med različnimi interesi je nov pravilnik 
o obratovalnem času prodajaln. 

Za pospeševanje razvoja so bile sprejemane tako aktivnosti na 
področju izobraževanja - v pripravi je tudi analiza stanja na 
področju izobraževanja za trgovinsko dejavnost v državah 
članicah EU za ustanovitev višje strokovne šole za potrebe 
trgovine - kot glede vlaganj v trgovino zaradi razvoja za večjo 
konkurenčnost, racionalizacijo in prilagajanje evropskim 
normativom). 

Preskrba in blagovne rezerve 

Izdelan je bil srednjeročni program državnih blagovnih rezerv za 
obdobje 1997-2002, s katerim sta določena prestrukturiranje 
obstoječih blagovnih rezerv in njihova prilagoditev novemu 
konceptu in namenu v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in 
direktivami EU, ki predpisujejo minimalne zaloge naftnih derivatov 
v višini 90-dnevne porabe v preteklem letu. 

V skladu z mednarodnimi trgovinskimi sporazumi z državami 
CEFTE, EFTE in Evropske skupnosti, ter z Republiko Bolgarijo, 
Republiko Makedonijo in Republiko Latvijo in po sporazumu o 
carinah in trgovini - GATT, so bile razdeljene carinske kvote za 
uvoz kmetijskih pridelkov in živil po znižani carinski stopnji ter z 
znižano oziroma ukinjeno posebno uvozno dajatvijo. 

Področje ekonomskih odnosov s tujino 

CEFTA 

- Slovenija je s 1.1.1997 prevzela predsedstvo Cefte. S tem je 
prevzela organizacijo najpomembnejših dogodkov, ki se glede na 
pravila Cefte vsako leto odvijajo v predsedujoči državi. 

Na ravni izvedenskih skupin je bilo več srečanj delovnih skupin 
držav pogodbenic Cefte. Na teh srečanjih so potekala pogajanja 
o pristopu Romunije k Cefti, nadaljnji liberalizaciji trgovine s 
kmetijskimi izdelki oziroma zamenjavi Protokolov 11, 12 in 13 k 
Sporazumu o pristopu Slovenije k Cefti, reševanju sporov v okviru 
sporazuma Cefta, obravnavani so bili številni ukrepi, ki so jih 
posamezne države Cefte uvedle za zaščito svojega gospo- 
darstva. 
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Med predsedovanjem Slovenije Cefti je k sporazumu Cefta 
pristopila Romunija, organizirano je bilo izredno zasedanje 
Skupnega odbora Cefte, redno zasedanje Skupnega odbora Cefte 
ter srečanje predsednikov vlad držav Cefte. Začeli so se pogovori 
z Bolgarijo za pristop k Cefti, usklajena so izhodišča za prilagoditev 
koncesij, ki jih Slovenija daje drugim državam Cefte na kmetijskem 
področju, pravilom, ki že veljajo med prvotnimi članicami Cefte. 

Evropska unija 

Glede na velik obseg zunanjetrgovinske menjave ter sklenjeni 
Začasni sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med 
Republiko Slovenijo na eni strani in ES, ESPJ in EURATOM na 
drugi strani, posvečamo veliko pozornost sodelovanju z Evropsko 
unijo, prilagajanju Slovenije na gospodarskem področju, 
spremljanju trendov v EU, izdelavi analiz ipd. 

Sprejeta je bila uredba za izvajanje začasnega sporazuma v letu 
1997. Probleme in odprta vprašanja, ki so se pojavili pri izvajanju 
trgovinskega dela začasnega sporazuma predvsem zaradi 
nedoslednosti EU, smo predstavili predstavnikom Evropske unije 
na prvem zasedanju Skupnega odbora/odbora za sodelovanje in 
jih reševali v okviru specializiranih multidisciplinarnih pododborov. 
Predstavniki področja so se udeležili seminarjev v organizaciji 
TAIEX. Z rednim obveščanjem GZS in posameznih ministrstev o 
vseh spremembah v zvezi s trgovinskim režimom med Republiko 
Slovenijo in EU je ministrstvo skrbelo za čim učinkovitejšo 
obveščenost uporabnikov začasnega sporazuma. Skrbelo je tudi 
za stalno spremljanje izvajanja sporazuma in njegovih posledic 
na slovensko gospodarstvo. 

V drugi polovici leta je ministrstvo začelo s pripravami za 
formuliranje izvedbenega predpisa, ki bo omogočal izvajanje 
sporazuma v letu 1998. Pripravili smo tudi preliminarni terminski 
plan aktivnosti v okviru sodelovanja z EU za leto 1998 glede na 
obveznosti, ki izhajajo iz Bele knjige, Mnenja o pripravljenosti 
Slovenije, Predpristopne strategije, Začasnega sporazuma in v 
okviru harmonizacije zakonodaje. 

Sodelovanje v predpristopni strategiji za vključitev v EU pomeni 
pomemben del aktivnosti, predvsem na področju prilagajanja 
zakonodaje pravnim predpisom EU in spremljanju uporabe 
ukrepov trgovinske politike. 

Drugi dvostranski sporazumi o svobodni trgovini 

- V letu 1997 so potekali razgovori s Hrvaško za sklenitev 
dvostranskega sporazuma o prosti trgovini, pogajanja se že bližajo 
koncu in verjetno je, da bo sporazum do konca leta 1997 podpisan, 
s čimer se bo cona proste trgovine med državama vzpostavila s 
1.1.1998. 

- Tudi s Turčijo so se začeli razgovori za sklenitev prostotrgo- 
vinskega sporazuma, ki naj bi bil podpisan proti konca leta 1997, 
še bolj verjetneje pa v prvem četrtletju leta 1998. 

- Nadaljevala so se pogajanja za podpis sporazuma o prosti 
trgovini z Izraelom, sporazum naj bi bil v kratkem v celoti usklajen. 

S pristopom Romunije k Cefti je Slovenija sklenila krog 
prostotrgovinskih sporazumov z vsemi 29 državami, ki so v 
sistemu diagonalne kumulacije porekla blaga, kar je uspelo le še 
Češki in Slovaški republiki. 

Dvostranski ekonomski odnosi 

Glede krepitve dvostranskega gospodarskega sodelovanja z 
drugimi državami je treba omeniti obiske predsednika Vlade 
Republike Italije Prodija, turškega predsednika Demirela ter 
estonskega predsednika Merija v Sloveniji, ki so jih spremljale 
močne gospodarske delegacije. V letu 1997 smo pripravili tudi 
obiske slovenske vladnogospodarske delegacije v Grčiji in Braziliji, 
medtem ko smo v Sloveniiji gostili vladnogospodarske delegacije 
iz Brazilije ter Norveške. Z namenom krepitve gospodarskega 
sodelovanja smo v letu 1997 podpisali sporazume o gospodar- 
skem sodelovanju z Egiptom in Brazilijo, parafirali pa sporazume 
z gospodarskega področja z Egiptom (Sporazum o gospodar- 
skem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem sodelovanju) 
in Južno Korejo. Nekateri sporazumi kot npr. z Bosno in 
Hercegovino, Tajsko, Indonezijo in Filipini se še usklajujejo. V letu 
1997 sta potekali dve pomembni mešani komisiji, in sicer je februarja 
potekalo 2. zasedanje medvladne slovensko-indijske komisije za 
trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, v maju pa 3. zasedanje 
medvladne slovensko-ruske komisije za trgovinsko-ekonomsko 
in znanstveno-tehnično sodelovanje. V obeh primerih je bilo v 
ospredju reševanje odprtih gospodarskih vprašanj ter iskanje 
možnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja s tema 
državama. 
V pripravi je program pomoči Bosni in Hercegovini, ki smo ga tudi 
predstavili na tretji donatorski konferenci za gospodarsko obnovo 
Bosne in Hercegovine v Bruslju julija 1997. 

Promocija in zaščita investicij 

V letu 1997 so potekala tudi številna pogajanja o vzpostavitvi 
sporazumov o promociji in zaščiti investicij, kjer smo dajali prednost 
pogajanjem s članicami Evropske unije. Tako smo letos podpisali 
navedene sporazume z Grčijo in Portugalsko; parafirali pa z 
Dansko, Egiptom, Hrvaško, Španijo, Švedsko, Singapurjem ter 
Bosno in Hercegovino. 

Trgovinska politika 

Kot že iz navedenega izhaja, je bila trgovinska politika usmerjena 
v omogočanje lažjega nastopa slovenskega gospodarstva na 
tujih trgih in sproščanju konkurence doma. V ta namen so bili 
spremenjeni in sprejeti ustrezni podzakonski akti na področju 
carinske tarife in carinskih kontingentov. Spremljane so bile 
spremembe carinske tarife EU in pripravili smo novo carinsko 
tarifo (CT) za leto 1998. Začeti so projekti nadaljnjega razvoja in 
razširitve funkcij CT predvsem s produktno kodo, poenostavljenim 
razvrščanjem in materialom dvojne uporabe ter z informatizacijo 
ie te, pri čemer je od junija 1997 veljavna CT z vsemi 
preferencialnimi sporazumi že dosegljiva na notranjem 
informacijskem omrežju državne uprave. 

V letu 1997 je Slovenija tekoče izpolnjevala redne in občasne 
notifikacijske obveznosti, ki izhajajo iz posameznih sporazumov 
WTO. Notifikacije RS so bile obravnavane v različnih odborih 
WTO. Slovenija je bila aktivna v delovni skupini za vstop Hrvaške 
v WTO in tudi v dvostranskih pogajanjih s Hrvaško. Sodelovala je 
tudi v delovni skupini za vstop Rusije in Ukrajine v WTO ter 
spremljala delo posameznih odborov in drugih delovnih skupin v 
WTO ter se v okviru možnosti tudi vključevala v njihovo delo. 

26.6. 1997 je bil ratificiran Sporazum med državami EFTE in 
Republiko Slovenijo. V aprilu so se sestali izvedenci obeh strani 

poročevalec, št. 60/111 10 15. december 1997 



v Ženevi, v zvezi s problematiko neenake obravnave uvoza 
industrijskih izdelkov po poreklu iz držav EFTE v primerjavi z 
izdelki po poreklu iz držav EU. Na podlagi tega tekoče pripravlja 
MEOR v sodelovanju z Inštitutom za ekonomska raziskovanja, 
analizo primerjave blagovnih list (uvoznih carinskih stopenj) za 
industrijske izdelke v Evropskem sporazumu med EU in Slovenijo 
in Sporazumu med državami EFTE in Slovenijo. 

Operativno so bile izvajane naloge razpisovanja in razdeljevanja 
uvoznih kvot na podlagi prostotrgovinskih sporazumov z vsemi 
državami, spremljana realizacija uvoza po dodeljenih kvotah in 
pripravljana poročila in Informacije. Zaradi velikega obsega dela s 
pripravo razpisov in dodeljevanjem kvot je bil začet projekt priprave 
informacijske podpore za vodenje politike uvoznih kvot, ki bo 
dokončan še pred koncem leta 1997. 

Začeta je bila realizacija projekta aktivnosti RS na področju 
urejanja in spremljanja zunanjetrgovinske menjave na podlagi 
tako imenovanih necarinskih ukrepov. 

Področje privatizacije in regionalnega razvoja 

Lastninsko preoblikovanje 

Lastninsko preoblikovanje podjetij je tudi v letu 1997 potekalo v 
skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij ter 
spremljajočimi predpisi. Do 19. 9 1997 je Agencija RS za 
prestrukturiranje in privatizacijo odobrila 1416 programov 
lastninjenja, v 70 primerih je odredila prenos na Sklad RS za 
razvoj oziroma Slovensko razvojno družbo, v 59 primerih je 
sprožila likvidacijo oziroma stečaj, v obdelavi pa ima še 54 
programov. Skupaj je do zdaj obravavala torej 1599 primerov in 
ne pričakuje novih. Skupna vrednost družbenega kapitala po 
otvoritveni bilanci podjetij, ki so zavezana lastninskemu 
preoblikovanju, je ocenjena nekaj nad 800 milijardami SIT. 

V istem obdobju, to je do 19. 9.1997, je lastninsko preoblikovanje 
dokončalo 1098 podjetij. Ta so dobila od agencije A drugo soglasje, 
kar je pogoj za vpis v sodni register gospodarskih družb. 

Uporaba lastninskih certifikatov državljanov je bila končana 30. 6. 
1997. Po tem lahko državljani uporabljajo certifikate le še za interno 
delitev in notranji odkup v podjetjih, ki lastninjenja še niso končala, 
ter v okviru predpisov, ki urejajo lastninjenje kapitala v Triglavskem 
narodnem parku. 

Pooblaščene investicijske družbe so končale zbiranje certifikatov 
30. 6. 1997, vendar so v zadnjih dneh pred potekom roka zbrale 
od prebivalstva nekaj več certifikatov, kot je to v skladu s predpisi 
odobrila Agencija za trg vrednostnih papirjev. Vlada je pripravila 
ukrepe, po katerih bo tudi tem vpisnikom omogočen vpis v 
pooblaščene investicijske družbe. 

V letu 1997 je bilo 78 novih pritožb zoper odločbe Agencije za 
prestrukturiranje in privatizacijo, odločeno bilo 47. Trenutno je v 
postopku 31 zadev. Zoper drugostopenjske odločbe je bilo 
sproženih 6 upravnih sporov. 

Na področju zakonodaje je potekalo delo v zvezi s tremi zakoni. 
Sprejet je bil zakon o prevzemih in tečejo so priprave za sprejem 
podzakonskih predpisov. 

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) je Državni zbor sprejel v 
hitri postopek ter pri tem v juliju že opravil prvo obravnavo. Druga 
in tretja obravnava bosta predvidoma v prvi polovici oktobra. 
Zakon bo med drugim urejal tudi delno privatizacijo državnega 
premoženja za kritje certifikatskega primanjkljaja v pooblaščenih 

investicijskih družbah in bo tako tudi pomemben element 
pospeševanja te privatizacije. 

Zakon o privatizaciji državnega premoženja je vlada umaknila iz 
nadaljnega parlamentarnega postopka, čeprav je že bil v drugi 
obravnavi. Razlogi so bili postopkovne narave, ker je ta zakon 
obravnaval podobno tematiko kot Zakon o zaključku lastninjenja 
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe,, 
Ministrstvo je pripravilo novo besedilo Zakona o privatizaciji 
državnega premoženja in ga bo predložilo v parlamentarni 
postopek brž, ko bo sprejet ZZLPPO. 

Na področju mednarodnega sodelovanja se domača zakonodaja 
usklajuje z evropskimi smernicami in normami. Obenem se 
izvajajo tudi ustrezne predstavitve poteka lastninjenja in 
privatizacije tuji zainteresirani javnosti. 

Vzporedno z nalogami pri lastninjenju in privatizaciji se opravljajo 
tudi priprave na sklenitev premoženjskih sporazumov z drugimi 
državami na območju nekdanje Jugoslavije. Pogajanja z Bosno in 
Hercegovino ter Makedonijo so pred dokončanjem neformalnega 
postopka, medtem ko z ZRJ še ni stikov na tem področju. Z 
Republiko Hrvaško se pogajanja nadaljujejo. 

Dejavnost organov v sestavi 

Regionalni razvoj 

Aktivnosti na področju regionalnega razvoja so bile usmerjene v 
izvajanje nalog, ki izhajajo iz pristojnosti na področju oblikovanja 
regionalne politike in Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ki zagotavljajo del sredstev za operacionalizacijo 
specifičnih instrumentov regionalne politike. 

Prvo področje aktivnosti je vezano na pripravo predloga zakona 
o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja. Državni zbor 
je opravil prvo obravnavo predloga zakona na 37. seji 21.2.1996. 
Stališča, ki jih je sprejel Državni zbor so narekovala določene 
konceptualne spremembe. Zato je bila oblikovana posebna 
delovna skupina , ki so jo poleg predstavnikov resorjev sestavjali 
tudi strokovnjaki iz različnih institucij. Skupina je pripravila delovni 
osnutek predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja za drugo obravnavo, ki upošteva sklepe in stališča 
Državnega zbora in poudarja decentraliziran pristop pri vodenju 
regionalne politike. Predlog zakona bo posredovan v vladno 
proceduro do konca decembra 1997. 

Oblikovanje sprememb regionalne politike sodi na področje 
predpristopne strategije, zato je delo vključeno tudi v program 
Phare, v okviru katerega je stekla priprava »bele knjige« - Strategije 
regionalnega razvoja Slovenije. S tem bo realizirana tudi zahteva 
Državenga zbora po pripravi tovrstne strategije. 

V okviru izvajanja zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij je bil izveden natečaj za sofinanciranje izgradnje 
objektov lokalne komunalne infrastrukture in izdelavo inlcialnih 
razvojnih programov v višini celotne proračunske postavke, in 
sicer 1,163.588.000 SIT. 

Na podlagi določil Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz 
naslova kupnne na podlagi zakona o lastnnskem preoblikovanju 
podjetij, je bila izvedena dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj 
In ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, in sicer v višini 
11,5 % sredstev kupnine oziroma 1,782.361.740 SIT v obdobju 
od 1.1. do 3.10.1997. Isti zakona določa 2 % sredstev kupnine za 
zagotavljanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti 
je bila sprejeta Uredba o merilih, pogojih In postopku za dodelitev 
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za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/97) in izveden javni razpis za 
dodelitev sredstev v višini 322 mio SIT. 

V okviru regionalnega razvoja se od 1.1.1997 izvaja tudi program 
Phare Cross-Border Cooperation. Ustanovljena je bila Enota za 
izvajanje tega programa. S tem je omogočena pospešitev 
realizacije programov iz leta 1994, 1995 in 1996 ter priprava 
programov čezmejnega sodelovanja za elto 1997. Programi so 
vezani na obmejno območje ob slovensko-avstrijski državni meji, 
kot tudi ob slovensko-italijanski državni meji, ter poseben trilateralni 
projekt Phare med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. 

Urad za varstvo konkurence 

Urad je v okviru operativnih nalog opravljal operativne, preventivne 
in normativne naloge na področju varstva konkurence. 

V okviru operativnih nalog je urad izdal odločbe glede sporazuma 
o skupni ponudbi pooblaščenih investicijskih družb, sporazuma 
o določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer in prepovedi 
zlorabe monopolnega položaja Telekoma Slovenije. 

Navedeni primeri pomenijo izvajanje politike Vlade RS v smeri 
pospeševanja konkurenčnosti, končane privatizacije ter 
preprečevanja monopolnih zlorab. 

Opravljene so bile tudi predhodne preprečitve omejevanja 
konkurence (in nelojalne konkurence) z izdajo predhodnih odločb 
in konzultacijami. 

Urad je preventivno deloval predvsem s sooblikovanjem kodeksa 
dobrih poslovnih običajev, pripravo ukrepov necarinske zaščite 
in s sodelovanjem pri projektu liberalizacije letalskega prometa. 

Med normativnimi nalogami je bila najpomembnejša priprava 
sistema monitoringa subvencij, začet pa je bil tudi projekt dopolnitve 
zakona o varstvu konkurence. 

Mednarodno sodelovanje urada se je nanašalo na organizacijo in 
aktivno udeležbo (z referati) na mednarodnih konferencah (Bled, 
Sofija, Stockholm), na sodelovanje v izvedenskih skupinah 
UNCTAD in WTO, na izvedbo strokovnega usposabljanja v 
sodelovanju s Federal Trade Commission (ZDA) in na pridobitev 
projekta dodatnega usposabljanja v okviru US AID. 

Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije v 
Sloveniji 

Cilj urada je, da se vzpostavi kot nacionalna institucija za 
spodbujanje izvoza in za spodbujanje neposrednih tujih investicij, 
ki bo sposobna enakovredno konkurirati institucijam, ki delujejo v 
Sloveniji primerljivih državah EU. Zakonska podlaga za delo urada 
je zakon o organizaciji ministrstev, strateška podlaga pa 
zunanjeekonomska strategija Slovenije. V okviru proračunskih 
možnosti v letu 1997 je urad razvil tri mednarodno primerljive 
oblike delovanja: 

• sistem sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov - sejmi 
v tujini, tržne raziskave, promocijsko gradivo (SSMA); 

• razvijanje novih trgov; 
• pridobivanje neposrednih tujih investicij z neposrednim 

marketingom. 
Urad je v funkciji informacijske pisarne v letu 1997 izdal veliko 
število informativnega tematskega gradiva za tuje gospodar- 
stvenike. Urad je tovrstno gradivo v želenih količinah pošiljal na 
vsa diplomatsko-konzularna predstavništva (DKP) v tujini, nadalje 

vsem uradu podobnim institucijam v tujini (vsem 30 članicam 
ETPO) ter potencialnim tujim investitorjem in drugim zaintere- 
siranim strankam. 
Urad je v letu 1997 kupil lmport/Export imenike Slovenije pri 
Gospodarski zbornici Slovenije (knjige in CD rome) in imenike 
KOMPASS 1997. Urad prav tako redno odkupuje in razpošilja 
UMAR-jeve publikacije in Slovenian Business Report. 

Urad je v letu 1997 sofinanciral oglaševanje, to je objavo prilog o 
Sloveniji in slovenskem gospodarstvu v naslednjih časnikih: Fi- 
nancial Times (Velika Britanija), Shddeutsche Zeitung in FAZ 
(Nemčija), Die Presse (Avstrija) in Fortune (ZDA). 

V skladu s programom za leto 1997 je urad že v novembru 1996 
objavil natečaj za sofinanciranje marketinških aktivnosti izvoznikov 
(SSMA) 1997. Tako zgoden razpis kljub nejasnosti glede 
razpoložljivih proračunskih sredstev je bil nujno potreben, saj 
mora večina podjetij načrtovati svoje dejavnosti dolgoročno. 

Predlagani proračun za leto 1997 bo omogočil Uradu sofinancirati 
približno 70 najbolje ocenjenih projektov izmed vseh 594 prispelih 
projektov, ki so ustrezali kriterijem razpisa, in sicer le do višine 
10 %. 

Urad je na področju razvoja novih trgov poskusno pripravil dve 
poslovno prodajni delegaciji, in sicer v v Veliko Britanijo in Francijo. 
Priprava takega projekta na ciljnem trgu zajema evidentiranje 
ciljnih trgov in ustreznih gospodarskih panog, izvedbo tržnih 
raziskav o možnostih za povečanje izvoza na ciljni trg, 
predstavitev rezultatov tržnih raziskav kot tudi možnosti za 
aktivnejši nastop na ciljnem trgu na seminarjih v Sloveniji, 
organizacijo poslovnih stikov za posamezno slovensko podjetje 
in organizacija obiska slovenskih izvoznikov na ciljnih trgih, 
ovrednotenje projekta (število poslovnih stikov, nove pogodbe....). 

Učinki že izvedenih dveh programov so zelo spodbudni. 
Posameznega seminarja se je udeležilo 60-70 podjetji, v posamezni 
poslovno prodajni delegaciji pa je sodelovalo 12-18 slovenskih 
podjetij. Podatki o sklenjenih pogodbah za Veliko Britanijo in Francijo 
do septembra 1997 pričajo o tem, da že samo realizirani izvozni 
posli v Veliki Britaniji presegajo celotni proračun Urada za leto 
1997. 

Za delo na področju spodbujanja neposrednih tujih investicij urad 
do zdaj ni imel odobrenih proračunskih sredstev, tako da je vse 
svoje aktivnosti na tem področju financiral iz sredstev tehnične 
pomoči PHARE oz. iz materialnih stroškov. 

V letu 1997 je Urad nadaljeval marketinško akcijo animiranja ciljnih 
skupin potencialnih tujih investitorjev v Avstriji, Nemčiji, severni 
Italiji, Švici in Veliki Britaniji ter se pri tem delu osredotočili na nove 
neposredne tuje investicije. Skupne naložbe, poslovno sodelovanje 
in interes za prevzeme domačih podjetij so predvsem stranski 
proizvod aktivnosti urada. 

V slabem letu in pol je imel urad stike z več kot 6000 podjetji v 
ciljnih državah. Podjetjem , ki so izkazala osnovno zanimanje je 
Urad omogočil pridobiti dodatne informacije in po želji organiziral 
obiske v Sloveniji. Trenutno sodelujemo z 20 potencialnimi 
investitorji, ki že imajo konkretne projekte. 
Celotna akcija spodbujanja neposrednih tujih investicij je bila 
podprta s kakovostno pripravljenim in produciranim informacijskim 
in promocijskim gradivom, kamor je sodila tudi izdelava 
predstavitvene domače strani urada na internetu. 

Sistem privatizacije v Sloveniji ni bil naklonjen tujim investitorjem. 
Nekatera podjetja so v prehodnem obdobju tehnološko tako 
zaostala, da si z lastnimi močmi ne bodo mogla več zagotoviti 
konkurenčnega položaja na trgu. Ena od možnih rešitev, ki se je 
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lahko oprimejo novi lastniki in uprava, so tuji investitorji. Urad je v 
tem smislu že v letu 1997 izvedel neposredno ali z zunanjimi 
svetovalci nekaj poskusnih projektov iskanja strateškega tujega 
vlagatelja. 

- spodbujanje slovenskih investicij v tujini 
Urad je v svojem dosedanjem delu analiziral delo nacionalnih 
inštitucij za spodbujanje tujih investicij v tistih evropskih državah, 
ki so primerljive z nami. Ti podatki so lahko osnova za informacijsko 
bazo o možnostih in spodbudah za slovenske investicije v tujino. 

Urad za makroekonomske analize in razvoj 

1 Strokovne podlage za usmeritve vladne politike 
1.1 Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1997 s projekcijo 

razvoja do leta 2001 (Pomladansko poročilo). Analiza daje 
retrospektivo ključnih makrokazalcev 1994-96, oceno 1997 
in projekcijo za obdobje 1998-2001 kot podlage za pripravo 
Proračunskega memoranduma 

1.2 V pripravi je Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 
1997 s projekcijo razvoja v letu 1998 (Jesensko poročilo) 

1.3 Makroekonomski in sektorski del zunanjeekonomske 
strategije Republike Slovenije - večletni projekt glede na 
različne možne scenarije prilagajanja ter ugotavljanja stroškov 
in koristi vključitve na ekonomskem in socialnem delu 

1.4 Analitične podlage za ocenjevanje primernosti predlogov o 
pokojninski reformi in tehnična podpora za bele knjigo o tej 
reformi 

1.5 Izdelava matrike nacionalnih računov z renoviranjem 
ocenjevanja nacionalnih računov in vzpostava baz podatkov 
tudi za modelsko analitična orodja za makroekonomsko in 
sektorsko analizo 

1.6 Javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz nacionalnih 
programov in posebnih razvojnih zakonov 

2 Prikaz mednarodnega sodelovanja 

ZMAR so v prvih devetih mesecih obiskali predstavniki strokovnih 
inštitucij iz tujine, kot so: OECD, European Commission DGII in 
DGIA, Svetovna banka za obnovo in razvoj, Mednarodni 
monetarni sklad, rating agencije Standard & Poor's, IBCA ter 
Llnklater & Paines. 

Direktor ZMAR vodi pododbor EU-Slovenija za gospodarska 
vprašanja (iz Slovenije). Pododbor je zasedal v Ljubljani 20. in 21. 
maja. 

Predstavniki ZMAR so se udeležili letne konference Evropske 
banke za obnovo in razvoj (London, april) ter ekonomskega 
kolokvija NATO (Bruselj, junij). 

3 Seznam strokovnih projektov 

3.1 Seznam raziskovalnih projektov, ki jih sofinancira ZMAR 

- Ciljni raziskovalni projekti v okviru Osnove strategije razvoja 
Slovenije: 
- Razvoj podatkovnih osnov za makroekonomsko analizo in 
modeliranje (RC EF) 
- Baza podatkov za mednarodne primerjave razvoja (RC EF) 
- Razvoj analitičnih orodij za makroekonomsko analizo in 
simulacije ekonomske politike (IER) 
- Povezava sociodemografskih, fiskalnih in insturmentalnih 
vidikov novih ekonomskih instrumentov za zagotavljanje socialne 
varnosti (IER) 
- Gibanje cen in možnosti stabilizacijskih politik v procesu 
gospodarske transformacije (EIDP, EPF) 

- Lastniška struktura in učinkovitost slovenskega gospodarstva 
(ZMAR, C.E.E.P.N. Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo) 

3.2 Seznam raziskovalnih projektov, ki se izvajajo na ZMAR 
- Strategija vključevanja Slovenije v EU: ekonomski in socialni del 
- Pokojninska reforma (sodelovanje MDDSZ, MF in ZMAR) 
- SAM matrika 95 
- Kvartalni BDP 1992-1997 (v sodelovanju z Ekonomsko fakul- 

teto) 
- Input output tabela za leto 1995 
- Metodologija merjenja globalnega konkurenčnega indeksa 

Slovenije in empirika deželnega rizika 
- Investicijska merila in metodologija za izbor projektov v 

elektrogospodarstvu 

4 Seznam strokovnih publikacij 

4.1 Ekonomsko ogledalo: v letu 1997 dosedaj 8 številk ter 
posebna "Letna številka 1996" v slovenskem in angleškem 
jeziku 

4.2 Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1997 s projekcijo 
razvoja do leta 2001 (Pomladansko poročilo) v slovenskem 
in angleškem jeziku 

4.3 IB revija za strokovna in metodološka vprašanja gospodar- 
skega, prostorskega in socialnega razvoja (v tisku je št. 7-8) 

4.4 IB Revievv, Volume 1,1997, Number 1: International Bulletin of 
IMAD. Mednarodna revija za institucionalno inovacijo, razvoj 
in tranzicijo. 

4.5 Iz preteklosti za prihodnost (ob 50-letnici planske institucije) 
4.6 Slovenija in Maastrichtski kriteriji konvergence, dr. Ivo Lavrač 

in mag. Vladimir Lavrač, Ljubljana, februar 1997 (Delovni 
zvezki) 

4.7 Finančni rezultati poslovanja gospodarskih družb v letu 1996 
(na podlagi statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance 
uspeha za leto 1996) 

4.8 Ocena kupne moči bruto domačega proizvoda na prebivalca 
v Sloveniji 1993-1997 in prognoza 2005, mag. Tanja Česen, 
julij 1997 

Urad za varstvo potrošnikov 

Urad za varstvo potrošnikov je v letu 1997 opravljal naloge v 
skladu s svojimi pristojnostmi na področju varstva potrošnikov. V 
tem okviru je tudi spodbudil razvoj dveh novih potrošniških 
organizacij. Tako trenutno delujejo tri neodvisne in neprofitne 
potrošniške organizacije: Zveza potrošnikov Slovenije, Zavod za 
varstvo potrošnikov in Varstvo potrošnikov Celje. Urad je 
vzpostavil enoten sistem financiranja svetovalne dejavnosti, ki jo 
opravljajo potrošniške organizacije. 
Delo Urada je potekalo na naslednjih področjih: 

Svetovanje 
Svetovanje je ena od prednostnih nalog politike varstva 
potrošnikov. Dejavnost svetovanja opravljajo vse tri potrošniške 
organizacije. Svetovanje poteka v devetih pisarnah v večjih krajih 
Slovenije.Tudi Urad ponuja potrošnikom pravno svetovanje. 

Izobraževanje in informiranje 
Urad sofinancira izdajanje revijeVIP, poleg tega pa sam izobražuje 
potrošnike po sredstvih javnega obveščanja (časopisi, revije), v 
sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije pa je izdal informativno 
zloženko. 

Primerjalno testiranje 
V tem letu je Urad zaradi intenziviranja dela na področjih 
svetovanja, izobraževanja in informiranja opravljal primerjalno 
testiranje v manjšem obsegu kot v preteklih letih. 
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Zakonodaja 
Pripravljen je predlog zakona o varstvu potrošnikov za tretjo 
obravnavo, ki ga je Vlada Republike Slovenije že poslala v sprejem 
Državnemu zboru. 

Mednarodno sodelovanje 
Urad je pripravil enotedenski seminar z ameriškim vladnim uradom 
za varstvo potrošnikov. Vzpostavil pa je tudi stike s švicarskimi, 
nemškimi in švedskimi vladnimi službami, odgovornimi za varstvo 
potrošnikov, s katerimi si urad izmenjuje izkušnje na področju 
varstva potrošnikov.Urad pa intenzivno sodeluje tudi s predstavniki 
TAIEX-a. 

Tržni inšpektorat RS 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je v obdobju od januarja do 
oktobra 1997 skladno s svojimi pristojnostmi opravljal nadzor 
nad izvajanjem predpisov s področja trgovine, gostinstva, obrti, 
standardizacije, varstva konkurence, varstva avtorskih pravic ... 
ter reševal številne pritožbe potrošnikov. Cilj delovanja Tržnega 
inšpektorata Republike Slovenije je tudi v letu 1997 v zagotovitvi 
usklajene in kontinuirane kontrole na vseh pravnih področjih, 
katerih izvajanje nadzoruje inšpektorat. 

V navedenem obdobju so tržni inšpektorji opravljali poleg svojega 
rednega nadzora (delo na črno, prijave potrošnikov na področju 
gostinstva, obrti, trgovine ... ) še delo po obveznih navodilih. 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Ministrstvo za finance je v prvih devetih mesecih leta 1997 delovalo 
skladno z vladno politiko in programom dela na področju financ in 
finančnega sistema ter proračunske politike in mednarodnih 
finančnih odnosov. 

Ministrstvo za finance je v letu 1997 nadaljevalo s spremembami 
davčnega sistema in njegovim prilagajanjem evropski zakonodaji. 
V tem letu pripravlja besedili zakona o davku na dodano vrednost 
in zakona o trošarinah za drugo obravnavo v skladu s sklepi 
Državnega Zbora Republike Slovenije, sprejetimi ob obravnavi 
obeh zakonov v prvi obravnavi v maju 1997. Besedili obeh 
zakonov za drugo obravnavo bosta pripravljeni v mesecu 
decembru. Hkrati je Ministrstvo za finance v mesecu septembru 
začelo pripravljati podzakonske akte na tem področju. 

V mesecu juliju je vlada sprejela in poslala v obravnavo predlog 
zakona o upravnih taksah za drugo obravnavo. 

Ministrstvo za finance pripravlja predlog zakona o davku na 
nepremičnine. 

Pripravljajo se tudi spremembe obdavčevanja pravnih oseb, ki 
se bodo nanašale na razširitev obremenitev z davkom po odbitku 
na nekatere vrste pasivnih dohodkov (dohodki iz premoženjskih 
pravic, obresti), ureditev obdavčevanja dobička podjetij pri 
združevanjih, razdruževanjih, likvidacijah in stečajih. 

Prav tako se pripravljajo sistemske spremembe dohodnine. 
Osnovni koncept dohodnine (sintetična obdavčitev dohodkov 
fizičnih oseb) ostane enak kot do zdaj s tem da bi bilo treba v 
zakonodajo vključiti naslednje: 

- uveljaviti načelo obdavčitve po rezidentstvu in po viru dohodka 
na način, kot je uveljavljen v državah OECD, 

- razširiti obdavčitev na svetovni dohodek, 
- razširiti in zaščititi davčno osnovo na ta način, da bodo v osnovo 

oziroma v obdavčitev načeloma zajeti vsi dohodki, 

- določiti nove inflacijske mehanizme za ukinitev medletne 
indeksacije ter določanja fiksne davčne lestvice, 

- zapolnitev praznin v sistemu na ta način, da se določijo pravila, 
ki bodo onemogočala izogibanje plačilu davka, 

- na podlagi zgoraj navedenih ukrepov, ki bodo pripomogli k 
razširitvi in zaščiti davčne osnove (in ob predpostavki 
učinkovitega izvajanja), bi bilo mogoče tudi relativno znižanje 
davčnih stopenj, 

- uskladitev sistema obdavčitve dohodka fizičnih in pravnih oseb 
v vseh potrebnih stičnih točkah. 

Ustavno sodišče je konec leta 1996 sprejelo odločitev, po kateri 
je olajšava za otroke, kot je določeno v zakonu o dohodnini, v 
nasprotju z ustavo. Ministrstvo za finance pripravlja spremembo 
veljavnega zakona o dohodnini, ki bo upoštevala odločbo 
Ustavnega sodišča. 

Vlada je v okviru ukrepov za razbremenitev gospodarstva 
predlagala spremembo zakona o davku na izplačane plače, tako 
da se je s 1. julijem 1997 povišal prag neobdavčenih plač. 

V mesecu septembru so bile sprejete dopolnitve in spremembe 
zakona o prometnem davku, ki so bile pripravljene zaradi 
uskladitve zakona z odločbo Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki se nanaša na oprostitev plačila davka od prometa 
proizvodov od osebnih avtomobilov za invalidne osebe. 

Na področju mednarodnega obdavčevanja sta bili podpisani 
konvenciji o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodkov in premoženja 
z Republiko Češko, podpis sporazuma pa je predviden še z 
Republiko Avstrijo (podpisan oktobra 1997). 

Z letom 1997 smo v Sloveniji začeli uporabljati nova harmonizirana 
preferencialna pravila o poreklu blaga, ki so bila dogovorjena in 
sprejeta v letu 1996 v okviru sporazumov o conah proste 
trgovine. Bistvo predmetnih pravil je, da so harmonizirana in da 
opredeljujejo možnost diagonalne kumulacije porekla blaga v 
okviru držav EU, EFTA in CEFTA ter Litve, Latvije, Estonije in 
Bolgarije. Po prvih manjših težavah poteka izvajanje novih pravil 
brez večjih težav. Med letom je bilo usklajeno tudi besedilo protokola 
o poreklu blaga v okviru prihodnjega sporazuma o coni proste 
trgovine s Hrvaško ter prvi krog usklajevanj s Turčijo. Tako pravila 
o poreklu s Hrvaško kot tudi s Turčijo bodo vsebinsko podobna 
tistim, ki jih že uporabljamo po pridružitvenem sporazumu z EU 
oziroma po drugih sporazumih o conah proste trgovine (brez 
določila o diagonalni kumulaciji porekla blaga). 

V pripravi je predlog zakona o ekonomskih conah; s predlagatelji 
predloga zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah - 
druga obravnava je bilo opravljenih več usklajevanj ter 
dogovorjena so bila temeljna izhodišča za predlog zakona o 
ekonomskih conah. 

Na področju skupnega tranzitnega postopka med državami EU 
in EFTA, h kateremu želi pristopiti tudi Slovenija, poteka s strani 
DGXXI postopek preverjanja stanja in svetovanja s strani 
strokovnjakov EU. Tako je bilo v letu 1997 opravljenih že šest 
srečanj, na katerih je bilo ugotovljeno, da je Slovenija praktično 
pripravljena za pristop k navedenemu postopku. 

Pripravljena in v končnem usklajevanju je pobuda za sklenitev 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Italije o medsebojni pomoči v carinskih zadevah. Sporazum je bil 
usklajen in v juliju 1997 tudi parafiran. Gre za to, da sodelovanje 
carinske službe Republike Slovenije z drugimi carinskimi službami 
poteka na podlagi dvostranskih sporazumov, ki jih je sklenila še 
nekdanja Jugoslavija, in sicer z Avstrijo, Češko, Francijo, Grčijo, 
Italijo, Madžarsko, Nemčijo, Poljsko, Slovaško in ZDA, ter na 
podlagi posameznih členov iz protokolov o poreklu blaga, ki so 
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sestavni del vseh sporazumov o prosti trgovini in sporazuma o 
sodelovanje z EGS. Zaradi zastarelosti določil v navedenih 
sporazumih se v okviru novih sporazumov o prosti trgovini 
sprejemajo tudi posebni protokoli o medsebojni pomoči v carinskih 
zadevah bodisi kot sestavni del teh sporazumov ali pa kot 
samostojni dvostranski sporazumi o carinskem sodelovanju. Ti 
so pripravljeni po vzoru na protokol 5 iz pridružitvenega 
sporazuma z Evropsko skupnostjo. Sporazumi naj bi bili sklenjeni 
z Izraelom, Norveško, Ukrajino, ZDA, Romunijo. 

Pripravljena in v končnem medresorskem usklajevanju je pobuda 
za pristop k istanbulski konvenciji. Istanbulska konvencija združuje 
doslej obstoječe konvencije, ki so urejale začasen uvoz blaga za 
različna področja (velja tudi za transport). Cilj te konvencije je 
olajšanje pri izmenjavi infprmacij in poenostavitve pri carinskih 
postopkih, ki se nanašajo na začasni uvoz. Določila istanbulske 
konvencije so v glavnem že zajeta v novem carinskem zakonu in 
izvedbenih aktih. 

Med letom se je nadaljevalo tudi z uveljavljanjem določenih 
sprememb podzakonskih aktov k carinskemu zakonu, ki so v 
glavnem pomenile nadaljevanje dela iz leta 1996. Tako je bila v 
zvezi z novimi pravili o poreklu blaga dopolnjeni sta bili uredba o 
kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga, 
dopolnjena je bila uredba o prostih carinskih conah in uredba o 
uveljavljanju pravice do carinske oprostitve (spremembe na 
področju pravice do brezcarinskega uvoza motornih vozil za 
potrebe invalidov). 

Mednarodno sodelovanje na carinskem področju je potekalo v 
zvezi z izvajanjem že sklenjenih sporazumov o prosti trgovini z 
državami EFTE in CEFTE (sodelovanje pri pododborih za carinske 
zadeve), sodelovanjem pri pogajanjih za sklenitev novih 
sporazumov ter za vključitev v skupni tranzitni postopek med EU 
in EFTO. 

Ministrstvo za finance pripravlja za drugo obravnavo zakon o 
bančništvu na podlagi predlogov in pripomb iz prve obravnave na 
odborih Državnega zbora Republike Slovenije. Usklajevanje poteka 
ob upoštevanju smernic Evropske unije, ki se nanašajo na 
področje bančništva in pomenijo prilagajanje slovenskega 
bančnega sistema mednarodnim pravilom in standardom. 

V juliju 1997 se je z odločbama Banke Slovenije o dokončanju 
sanacijskega postopka v Novi Ljubljanski banki, d.d., in Novi 
Kreditni banki Maribor, d.d., dokončala sanacija obeh bank, ki se 
je začela leta 1993. Za izstop iz sanacije sta banki morali izpolniti 
pogoje, ki jih je predpisala Banka Slovenije glede na veljavni zakon 
o bankah in hranilnicah. Glede na zaključek sanacije je Ministrstvo 
za finance začelo s postopki za prenehanje Agencije Republike 
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic oz. s postopkom prehoda 
nekaterih njenih funkcij v Slovensko razvojno družbo. 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev pripravilo novelo zakona o trgu vrednostnih 
papirjev, ki bo poslana v vladni postopek v mesecu oktobru. 
Razlogi, ki so vodili k spremembam obstoječe zakonodaje - 
Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ul. RS, št. 6/94), so v dejstvu, 
da se je v Sloveniji leta 1992 in 1993, ko so je pripravljal obstoječi 
zakon, šele oblikoval koncept delovanja slovenskega trga 
vrednostnih papirjev. Drugi razlog je podpis Evropskega 
sporazuma o pridružitvi, ki zavezuje R Slovenijo postopno 
usklajevati svojo zakonodajo z zakonodajo EU. Tretji razlog za 
sprejem novega zakona pa je uvedba sistema dematerializacije. 
Tako je bilo treba v novem zakonu prilagoditi določbe, ki se 
nanašajo na organizirano trgovanje, izpolnitev obveznosti iz poslov, 
sklenjenih na organiziranem trgu, in storitve v zvezi z vodenjem 
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, novi ureditvi 
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Ob tem je Ministrstvo za 

finance pripravilo izčrpno analizo usklajenosti slovenske 
zakonodaje (zakoni, podzakonski akti) s področja trga vrednostnih 
papirjev s sekundarno zakonodajo EU, ki se nanaša na to 
področje. 

Državni zbor R Slovenije je meseca aprila sprejel zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, ki mu ga je v obravnavo in sprejem leta 
1996 predložila Vlada R Slovenije. 

Pripravljena in sprejeta je bila zakonodaja o lastninskem 
preoblikovanju prirediteljev posebnih iger na srečo kot tudi pri 
postopkih, ki so sledili sprejetju omenjene zakonodaje v juliju 1997. 
Hkrati ministrstvo sodeluje pri pripravi strategije razvoja igralništva 
v Sloveniji. 

V pripravah je zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 
za tretjo obravnavo v Državnem zboru. 

V pripravi je izdelava osnutka novega zakona o zavarovalništvu, 
ki bo uskladila zavarovalno dejavnost s smernicami Evropske 
skupnosti. 

Na podlagi veljavnega zakona o zavarovalnicah je bil pripravljen 
predlog pravilnika o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov, kjer 
so opredeljeni pogoji in postopek za pridobitev pooblastila za 
opravljanje teh poslov. 

V skladu z zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu so bili 
pregledani zavarovalni pogoji za zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam glede njihove 
usklajenosti z zakonom. 

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog zakona o deviznem 
poslovanju. Na 17. seji Vlade RS maja 1997 je bilo obravnavano 
besedilo zakona o deviznem poslovanju ter poslano v prvo 
obravnavo v Državni zbor. Predlagan zakon bo v celoti nadomestil 
zakon o deviznem poslovanju, zakon o kreditnih odnosih s tujino 
in zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju kot tudi zakon o tujih 
vlaganjih. Eden od glavnih razlogov za spremembo devizne 
zakonodaje je bil harmonizacija zakonodaje z Evropsko unijo ter 
podpis Sporazuma o pridruženem članstvu, ki postavlja Sloveniji 
obveznost liberalizacije na posameznih področjih svobodnega 
pretoka kapitala. Sporazum zavezuje Slovenijo k postopni 
sprostitvi kapitalskih tokov, in sicer takoj po uveljavitvi za 
neposredne naložbe nerezidentov pri nas in rezidentov v tujini 
kot tudi sprostitev kapitalskih tokov iz naslova finančnih in 
komercialnih kreditov; po preteku prehodnega obdobja, pa tudi 
sprostitev tokov iz naslova portfelj naložb. 

Register naložb rezidentov v tujini 
Ministrstvo za finance je v prvih devetih mesecih letošnjega leta 
na podlagi zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju in Sklepa o 
kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v 
podjetja v tujini izdalo 82 pozitivnih odločb, 5 negativnih odločb, 30 
izbrisov naložb iz registra, 9 prijav že obstoječih naložb in 2 
sklepa o podaljšanju veljavnosti odločbe. 

Vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo je prednostna 
tekoča naloga ministrstva v sodelovanju z zunanjimi koordinatorji 
Uradom za evropske zadeve, Misijo EU in Komisijo EU 
(direktorata). Nosilec naloge za področje dela Ministrstva za fi- 
nance je Sektor za finančni sistem. V letu 1997 so ponovno potekale 
aktivnosti v zvezi s pripravo dopolnil k odgovorom na Vprašalnik 
Evropske komisije za pripravo mnenja o kandidatkah za članstvo, 
ki je bil izdelan in poslan Komisiji julija 1996.V okviru predpristopne 
strategije potekajo vse leto aktivnosti s področja zakonodajnega 
dela, kot so: izdelava harmonograma, program v zvezi z 
usklajevanjem z belo knjigo kot tudi priprava 3 - letnega programa 
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usklajevanja zakonodaje z EU. 

Ministrstvo za finance je sodelovalo pri Joint Committe v marcu v 
Ljubljani. V mesecu maju je bil v Ljubljani Pododbor za finančne 
storitve in ustanavljanje podjetij. Prav tako je potekal z EU 
Strukturirani dialog ECOFIN za pogajanja za članstvo ter priprava 
gradiva. V obdobju od julija do septembra 1997 je Ministrstvo za 
finance pripravljalo pripombe, mnenja kot tudi pregled bodočih 
aktivnosti v zvezi z Agendo 2000 - Mnenjem Komisije EU o 
Sloveniji, za področje dela ministrstva in podrobno analizo 
sprememb naše zakonodaje z vsemi direktivami EU na področjih: 
bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, 
kapitalskega trga. 
Potekajo priprave na pogajanja in izdelana je platforma za pogajanja 
z EU. 

V letu 1997 smo začeli sodelovati z novo ustanovljenim Uradom 
EU za izmenjavo informacij o tehnični pomoči-TAIEX , Sektor za 
finančni sistem je v sodelovanju s TAIEX organiziral delavnici na 
temo Zavarovalništvo v mesecu marcu in Bančništvo in pranje 
denarja v mesecu aprilu. 

Študija OECD o Sloveniji: Ministrstvo za finance je sodelovalo pri 
pripravi in obravnavi februarja v Parizu in predstavitvi julija na 
Bledu. 
Ministrstvo za finance na pobudo OECD skupaj z Banko Slovenije 
in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pripravlja študijo o finančnem 
sistemu Slovenije, ki bo obravnavana na Komiteju za finančne 
storitve v novembru 1997 na OECD v Parizu. 
V juniju je bila v okviru rednih letnih srečanj na obisku delegacija 
OECD. 

V zvezi z drugim krogom pogajanj o liberalizaciji finančnih storitev 
z GATS je Ministrstvo za finance poslalo pobude glede spremembe 
obvez RS na področju finančnih storitev. 
Predstavniki Ministrstva za finance sodelujejo na pogajanjih na 
WTO v Ženevi. 

Ministrstvo za finance je sodelovalo pri naslednjih mednarodnih 
srečanjih: 
- Sestanek z EU Komisijo v zvezi s harmonizacijo zakonodaje v 

februarju 1997 v Bruslju, 
- Zasedanje Komiteja za spremljanje gospodarstev in razvoja: 

obravnava OECD študije o Sloveniji, v februarju 1997 v Parizu, 
- Zasedanje Skupnega odbora EU-Slovenija (Joint Comitte), v 

marcu 1997 v Ljubljani, 
- Zasedanje Pododbora za finančne storitve in ustanavljanje 

podjetij, v maju 1997 v Ljubljani, 
- Zasedanje Strukturiranega dialoga ECOFIN, v juliju 1997 v 

Bruslju, 
- Sodelovanje v zvezi z II.krogom pogajanj z GATS, v septembru 

1997, v Ženevi. 

Tudi v letu 1997 je Ministrstvo za finance na področju upravljanja 
z likvidnostjo proračuna svoje aktivnosti usmerjalo v naloge, ki v 
danih okoliščinah zagotavljajo optimalno upravljanje z likvidnostjo 
proračuna. Izhajaioč iz napovedi denarnih tokov proračuna za 
leto 1997 In cilja, da se v obdobju občasne neusklajenosti prilivov 
in odlivov proračuna RS usmeri presežna likvidnost pravnih oseb 
javnega sektorja, ki imajo zaradi načina financiranja in narave 
dejavnosti občasno večje presežke prostih denarnih sredstev, v 
proračun, je ministrstvo v letu 1997 vpeljalo likvidnostno 
zadolževanje RS pri pravnih osebah javnega sektorja z izdajo 
zadolžnic. Povprečna mesečna likvidnostna zadolžitev države s 
tem instrumentom je do konca septembra 1997 znašala 4.471 
mio SIT. 

Glede na to, da v okvir kvalitativnega razvoja upravljanja likvidnosti 
proračuna sodi tudi razvoj kvalitetnih virov in finančnih 

instrumentov, je ministrstvo v drugi polovici leta pristopilo k 
razvoju slovenskega denarnega trga s projektom postavitve 
sistema rednih izdaj zakladnih menic. 

V letu 1997 je Ministrstvo za finance izdelalo predlog strategije 
upravljanja javnega dolga in letni plan zadolževanja. Vlada je oba 
dokumenta potrdila kot ustrezna izhodišča za odločanje o 
upravljanju z zunanjim dolgom RS oziroma odločanjem o 
zadolževanju RS v letu 1997. Ministrstvo je pripravilo tudi gradiva 
o usmeritvah fiskalne politike in o možnih okvirjih zadolževanja, ki 
sta podporno oziroma analitično gradivo ministrstva ter vlade pri 
pripravi proračunov za leti 1997 in 1998. Ministrstvo pripravlja 
redna poročila o stanju dolga in jamstev Republike Slovenije. 

Ministrstvo je za financiranje proračuna in za dosego strateških 
ciljev politike zadolževanja Republike Slovenije izvedlo izdajo 
obveznic na tujih trgih. 

Na domačem trgu je bila julija izvedena ponudba srednjeročnih 
(triletnih) obveznic. Uspešna izdaja je z avkcijo septembra 
dopolnjena in tako izveden program zadolževanja, kot je bil določen 
z zakonom in uredbami za začasno financiranje v letu 1997. 

Ministrstvo je pripravilo predlog Sklepa o zastopanju interesov 
RS v organih drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti 
iz posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic. Od januarja, 
ko je Vlada sprejela sklep, opravlja ministrstvo posle dajanja 
soglasij za zadolževanje pravnim osebam v pretežni ali popolni 
lasti države ter druga opravila, ki jih ta sklep določa. 

Ministrstvo je tekoče opravljalo zadeve, povezane z izdajaniem 
jamstev po zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev RS 
in po posebnih zakonih. Pri uveljavljanju pravic iz jamstev je 
ministrstvo ugotavljalo upravičenost pozivov upnikov. Pripravljali 
smo dokumente za izvedbo jamstev in sodelovali v sodnih 
postopkih. Skrbeli smo za uveljavitev pravice Republike Slovenije 
do povračila plačanih poroštev z uveljavljanji zavarovanj oziroma 
z blokado računov dolžnikov. 

Na področju upravljanja finančnega premoženja države je 
Ministrstvo za finance izvedlo naslednje najpomembnejše projekte: 

• izhodišča za enotni koncept upravljanja finančnega premoženja 
RS in jih predložil Vladi RS v sprejem 

• koncept in osnutek zakona o javnih skladih 
• projekt prodaje terjatev Republike Slovenije 
• koncept prodaje manjšinskih deležev RS v gospodarskih 

družbah, ki ne opravljajo javne službe 

in naslednje pomembnejše naloge: 

• zbiranje dokumentacije in dopolnitev baze podatkov o finačnem 
premoženju RS za leto 1996 

• priprava zbirnih tabel za poročilo o finančnem premoženju RS v 
leto 1996 

• spremljanje naložb institucionalnih investitorjev po Zakonu o 
strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij (Ur. list RS, št. 71/93) 

• vzpostavljanje stikov z gospodarskimi družbami, v katerih ima 
RS kapitalsko vlogo in izterjavo dividend, ki pripadajo RS 

• sodelovanje z državnim pravobranilstvom pri postopkih prisilnih 
poravnav in stečajev podjetij, do katerih ima RS zapadle 
neplačane terjatve 

• zbiranje dokumentacije o manjšinskih deležih države v 
gospodarskih družbah in urejanje statusnih vprašanj 

• analiza poslovanja ter kapitala in bilančne vsote državnih 
skladov 

• prenos dokumentacije o premoženju, ki ga je Ministrstvo za 
finance preneslo na Sklad za razvoj, d.d., v Sektor za javno 
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računovodstvo 
• pogajanja o reprogramih terjatev RS z nekaterimi dolžniki 
• pogajanja o statusnih spremembah in razdružitvah pravnih 

oseb, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 

Ministrstvo redno sodeluje tudi z drugimi ministrstvi 
• pri pripravi statutov in aktov o ustanovitvi pravnih oeb, kjer kot 

ustanovitelj nastopa RS 
• pri pripravi izhodišč za sodelovanje predstavnikov države na 

skupščinah družb, v katerih ima RS kapitalsko vlogo 
• pri proučevanju in dajanju mnenj o poslovnih poročilih in finančnih 

načrtih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je RS oziroma ima v 
njih kapitalsko vlogo 

• pri pripravi sklepov vlade oziroma pristojnih organov družb o 
dokapitalizaciji družb s konverzijo terjatev v kapitalske vloge 

Leto 1997 je potekalo v izvajanju začasnega financiranja 
državnega proračuna. Pripravljene so bile uredbe o začasnem 
financiranju kot tudi zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe 
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997, 
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 16. 
maja 1997. 

Pripravljena so bila dopolnjena izhodišča za proračun leta 1997, 
kot tudi sam predlog državnega proračuna za leto 1997. 

Prav tako pa so bila pripravljena tudi izhodišča za državni proračun 
za leto 1998. 

V okviru financiranja občin je bila pripravljena analiza financiranja 
občin v letih 1995 in 1996 po reformi lokalne samouprave, 
pripravljen pa je bil tudi predlog dopolnitev zakona o financiranju 
občin, s katerim naj bi bile odpravljene pomanjkljivosti v 
obstoječem sistemu. 

Hkrati je bil pripravljen izračun zagotovljene porabe občin za leto 
1997, prav tako pa je potekalo tudi sodelovanje z občinami glede 
izhodišč in tekočega financiranja proračunov za letošnje leto. 
Prav tako so bila občinam že poslana osnovna izhodišča za 
pripravo proračunov za leto 1998, resornim ministrstvom pa za 
oblikovanje meril za zagotovljeno porabo za leto 1998. 

V letu 1997 je bila pri Ministrstvu za finance na podlagi sklenjenega 
memoranduma s Komisijo Evropske unije ustanovljena Centralna 
finančna in pogodbena enota, ki pomeni prvi korak k nadaljnji 
decentralizaciji upravljanja s pomočjo, ki jo Evropska unija daje 
pridruženim članicam oziroma kandidatkam za polnopravno 
članstvo. 

Z navedeno vzpostavitvijo sistema je Slovenija v absolutni 
prednosti pred drugimi kandidatkami in ga Evropska komisija 
uporablja kot model pri drugih državah srednje in vzhodne Evrope. 
V končni fazi so dogovori z Evropsko unijo za decentralizacijo 
celotnega nacionalnega programa PHARE na začetku leta 1998. 
Vzpostavitev navedenega sistema je Evropska komisija ocenila 
kot potrditev zmožnosti Slovenije za vključitev v obstoječi sistem 
članic Evropske unije in to že upošteva pri oceni usposobljenosti 
Slovenije za polnopravno članico Evropske unije. 

V letu 1997 (na seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 23. 
aprila 1997) je bil sprejet tudi zakon o javnih naročilih, ki je začel 
veljati s prvim junijem 1997. Ministrstvo za finance je na podlagi 
pooblastil iz zakona pripravilo podzakonske akte, ki omogočajo 
uresničevanje navedenega zakona, s katerim se pomembno 
izboljšuje raven ureditve na tem področju in približuje ureditvi v 
Evropski uniji. 

Ministrstvo je pripravilo in predložilo Vladi Republike Slovenije 
Premoženjsko bilanco Republike Slovenije in občin na dan 

31.12.1995 in jo poslalo v sprejem Državnemu zboru Republike 
Slovenije v mesecu avgustu 1997. 

Metodološke in vsebinske podlage za sestavo premoženjskih 
bilanc na dan 31.12.1995 so opredeljene v Odredbi o načinu 
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin. V odredbi je 
opredeljeno, da republika in občine sestavljajo premoženjsko 
bilanco na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračune 
republike in občin ter za državne oz. občinske organe v skladu s 
posebnimi predpisi. 

V mesecu septembu 1997 je vlada sprejela in poslala za drugo 
obravnavo v Državnem zboru zakon o računovodstvu. Predlagani 
zakon naj bi urejal vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih 
poročil pravnih oseb javnega in zasebnega prava, ki ne vodijo 
poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, 
zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o društvih in 
predpisih o proračunu. S sprejetjem tega zakona bi za navedene 
pravne osebe prenehal veljati zakon o računovodstvu, ki je bil 
sprejet še v nekdanji SFRJ 

Tekoče sodelovanje z mednarodnimi finančnimi organizacijami je 
potekalo v obliki nadaljevanj priprav projektov na področju 
kmetijstva, ekologije in investicijske oživitve podjetniškega sektorja 
ter realizacije projektov, vključujoč projekt strukturnega 
prilagajanja. Dokončno je bil oblikovan program triletnega 
sodelovanja Republike Slovenije s skupino Svetovne banke (IBRD, 
IFC, MIGA, IDA), ki je rezultiral v Strategiji pomoči Sloveniji (CAS 
- Country Assistance Strategy). V okviru Strategije so z delom že 
začele misije za področje pokojninske reforme, reforme zdravstva 
in financiranja stanovanjske graditve. 

V okviru tekočega sodelovanja z evropskimi finančnimi 
organizacijami so potekale aktivnosti i.a dokončno ureditev 
finančnih odnosov iz naslova pravnega nasledstva Republike 
Slovenije z Evropsko investicijsko banko (EIB) in Skladom za 
socialni razvoj Sveta Evrope. Ravno tako so potekale priprave 
na ureditev pravnih podlag za nadaljnje sodelovanje z EIB po 
izteku finančnega protokola 31.12.1997 (pobuda za sklenitev 
okvirnega sporazuma o sodelovanju z EIB in z Evropsko banko 
za obnovo in razvoj (EBRD)). 

V okviru dvostranskega sodelovanja se je prednostno nadaljevalo 
delo na področju urejanja odnosov s tujimi upniki iz naslova 
pravnega nasledstva refinanciranih kreditov nekdanje SFRJ z 
državami članicami Pariškega kluba. 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI 

Industrija 

Prednostna aktivnost Ministrstva za gospodarske dejavnosti je 
bila usmerjena v pripravo preoblikovanja Sklada RS za tazvoj v 
Slovensko razvojno družbo in pripravo zakona o Slovenski 
razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij, ki ga je 
sprejel Državni zbor junija 1997. Izvajanje programa prestrukturi- 
ranja podjetij in sodelovanje pri izvajanju projektov ohranjanja 
oziroma odpiranja novih delovnih mest in opravljanje dejavnosti 
na področju spodbujanja in sofinanciranja tehnološkega razvoja 
pomeni uresničevanje razvojne politike Vlade RS in je podlaga za 
dosego cilja povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske 
industrije, ki ima svojo podlago v sprejeti strategiji gospodarskega 
razvoja Slovenije, ki jo je sprejel Državni zbor. Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti je izvajalo ustrezno politiko, ki temelji na 
sofinanciranju prenove podjetij in izobraževanju managerjev, za 
neposredno sanacijo podjetij in njihovo prestrukturiranje je 
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ministrstvo izvajalo javne razpise, povezane s subvencioniranjem 
obrestnih mer za kratkoročna in dolgoročna posojila, ki jih podjetja 
najemajo pri poslovnih bankah, namenjena za prestrukturiranje 
proizvodnje in ohranjanje delovnih mest. 

Na podlagi zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
je ministrstvo v skladu z Uredbo o merilih dokapitalizacije in 
dodeljevanja posojil pravnim osebam za sanacijo podjetij in 
gospodarstva v skladu z javnimi razpisi odobravalo posojilna 
sredstva za sanacijo podjetij. Posojila so bila dodeljena pod ugodnimi 
pogoji in s tem omogočila podjetjem za lažje izvajanje potrebnih 
sanacijskih korakov, ki se neobhodno potrebni za uresničitev 
ciljev povečanja konkurenčne sposobnosti. 

V cilju zagotavljanja pogojev za prestrukturiranje proizvodnje je 
ministrstvo izvajalo tudi postopke za izdajo poroštev Republike 
Slovenije v skladu z zakonom o merilih in kriterijih za Izdajanje 
poroštev Republike Slovenije za posojilne obveznosti pravnih 
oseb. Prav tako je ministrstvo izvajalo določbe zakona o poroštvih 
Republike Slovenije iz poslov restrukturiranja dolgov v skladu z 
zakonom. Na podlagi izdanih poroštev za restrukturirane kredite 
je bilo podjetjem, ki so sporazumno z bankami uspela restrukturirati 
dolgove iz preteklosti na daljše časovno obdobje in pod ugodnejšimi 
obrestnimi merami, kot so jih plačevale bankam do zdaj, olajšano 
tekoče poslovanje, ki je usmerjeno v ustvarjanje razmer za čim 
večjo konkurenčno sposobnost in pozitivne rezultate poslovanja. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je intenzivno delovalo tudi 
v podjetjih, kjer je interes države po ohranjanju proizvodnje in 
delovnih mest še posebej izražen, pa tudi v podjetjih, ki so v 
pretežni ali izključni lasti države. Tako je ministrstvo aktivno 
sodelovalq pri postopkih uresničevanja sanacijskih programov v 
Splošni plovbi Portorož, Slovenskih železarnah, d.d., Ljubljana, 
Rudniku živega srebra v Idriji v zapiranju in Rudniku svinca in 
cinka Mežica v zapiranju. Oba rudnika, ki sta v 100 % lasti države, 
se zapirata po letnem operativnem planu, in to v takem obsegu, 
kot ga dovoljuje zakon. 

Posebej intenzivno ministrstvo spremlja poslovanje Slovenskih 
železarn d.d. Ob sprejemanju štirih zakonov za to sanacijo, zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu RS za kredite za 
trajna obratna sredstva Slovenskih železarn in zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o prevzpmu določenih 
obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesle na Sklad RS 
za razvoj (ta dva zakona je DZ sprejel) ter zakona o delni 
privatizaciji SŽ in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
jamstvu RS za obveznice izdane zaradi sanacije SŽ (zakona sta 
še v postopku v DZ), je DZ zahteval temeljito analizo 
ekonomskega stanja SŽ in nov sanacijski program, ki bo dokončno 
končal sanacijo SŽ. Dokumenta sta v končni fazi izdelave, 
upoštevaje vse pripombe in sugestije Državnega zbora in njegovih 
odborov. 

Poleg navedenega je ministrstvo intenzivno vključeno v iskanje 
ustreznih rešitev za podjetji Litostroj in TAM, d.d., v stečaju, 
predvsem z vidika iskanja ustreznega strateškega partnerja, v 
nekaterih drugih podjetjih, kot npr. CIMOS, v iskanje razreševanja 
finančnih bremen iz preteklosti, v veliki meri pa v razreševanje 
problematike v posameznih podjetjih, ki so trenutno v slabšem 
gospodarskem položaju v smislu iskanja ustreznih rešitev tako v 
finančnem, programskem, tržnem pa tudi kadrovskem področju. 

Gradbeništvo 

Gospodarska rast v gradbeništvu in IGM je bila v prvih devetih 
mesecih leta 1997 manjša kot v letu 1996 predvsem zaradi 
velikega deleža javnih (predvsem državnih) naložb v strukturi 

investicij v Sloveniji. Zato ministrstvo pripravlja posebno informacijo 
o položaju te panoge s poudarkom na pripravi ukrepov za 
zagotovitev kontinuitete izvajanja investicij. S ciljem dviga 
konkurenčnosti na področju gradbenih proizvodov in storitev je 
ministrstvo pristopilo k projektu Znaki kakovosti v graditeljstvu. 

Zaradi uveljavitve razvojnega vpliva javnih naročil na domače 
gospodarstvo je ministrstvo pripravilo na podlagi zakona o javnih 
naročilih Uredbo o višini zaščite domačih ponudnikov v postopku 
oddaje javnih naročil in o merilih, kdaj šteje, da so blago, gradbena 
dela ali storitev domačega porekla, ki je začela veljati 2. avgusta 
1997. Izvajalo je zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje v neazbestno, na podlagi katerega je bila 
Salonitu Anhovo zagotovljena prva transa sredstev za pridobitev 
brezazbestne vlaknocementne tehnologije ter preko Komisije za 
uveljavljanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, ki jo je 
imenovala Vlada Republike Slovenije, priznali to pravico (do 
22.9.1997) 296 delavkam in delavcem iz gospodarskih družb, ki 
ukinjajo oz. zmanjšujejo proizvodnjo azbestnih izdelkov. 

V okviru svojih pristojnosti se vključujemo v program donatorstva 
Republike Slovenije BIH ter v druge možnosti odpiranja trgov 
nekdanje Jugoslavije za slovenske storitve in proizvode ter tudi 
v razreševanje problemov, nastalih z razpadom dotlej enotnega 
investicijskega trga. 

Energetika 

Državni zbor Republike Slovenije je v januarju 1996 sprejel 
Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki 
opredeljuje osnovne usmeritve delovanja. V skladu z njo so 
prednostne naloge: zanesljiva in zadostna oskrba z energijo, 
učinkovita raba energije, sprejemljivost za zdravje, okolje in prostor 
ter gospodarska tehnološka in socialna ustreznost. Prednostna 
naloga v letu 1997 je bila priprava zakona o rudarstvu in zakona 
o oskrbi z energijo, prestrukturiranje premogovništva, sanacija 
energetskih objektov z ekološkega in obratovalnega vidika ter 
ekonomska sanacija podjetij. 

V letu 1997 je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravljalo 
Nacionalni energetski program, ki ga je obravnaval tudi slovenski 
odbor pri svetovnem energetskem kongresu. Opravljena je bila 
nova ocena potrebnih investicijskih sredstev, potrebno pa ga bo 
še medresorsko uskladiti. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela energetsko bilanco za leto 
1997, spremljala njeno izvajanje ter sprejemala ukrepe za 
nemoteno oskrbo z energijo. Ekonomska situacija v podjetjih 
elektrogospodarstva in premogovništva ni ugodna. Za izboljšanje 
ekonomskega in finančnega položaja v podjetjih elektrogospo- 
darstva in premogovništva je Državni zbor RS že v letu 1996 
sprejel Zakon o ukrepih za sanacijo finančnega položaja podjetij 
s področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega premoga v 
zapiranju, ki se je izvajal v letu 1997. 

Lastninjenje v podjetju prenosa Elektro Slovenija in v podjetjih za 
proizvodnjo električne energije Dravske elektrarne Maribor, 
Savske elektrarne Ljubljana, Soške elektrarne Nova Gorica, 
Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje in Termoelekt- 
rarna Brestanica je končano. Podjetja so v celoti v lasti države. 
Tudi RudnikTrbovlje Hrastnik je v celoti v državni lasti. Lastninjenje 
še ni končano v Jedrski elektrarni Krško, ker se rešuje na 
meddržavni ravni, ter v Termoelektrarni-toplarni Ljubljana. V 
podjetjih, ki se lastninijo tudi po ZLPP, to so podjetja za distribucijo 
električne energije in Rudnik lignita Velenje je opredeljen večinski 
delež države, podjetja pa pričakujejo pridobitev drugega soglasja. 
V podjetjih naftno plinskega gospodarstva je lastninjenje končano. 
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Zaradi lastninskega preoblikovanja je Republika Slovenija izdala 
ustrezne uredbe in imenovala organe vodenja in upravljanja 
podjetij, usklajujo pa se tudi statuti podjetij. 

V letošnjem letu se izvajata med sindikati in med Vlado RS 
podpisani kolektivni pogodbi elektrogospodarstva in premogov- 
ništva. Problem ostajajo premalo izplačane plače v letih 1991 in 
1992. Letni plan aktivnosti v skladu z zakonom o zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje (Ur.l. 
RS, št. 1/95) za leto 1997 izvajamo v okviru proračunskih možnosti 
začasnega financiranja s poudarkom na razreševanju kadrovsko 
socialne problematike. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela in obravnavala razmere v 
elektrogospodarstvu ter sprejela stroškovne osnove za 
kupoprodajne odnose podjetij elektrogospodarstva za leto 1997. 
Navedeno gradivo je bilo tudi izhodišče za pripravo predloga 
potrebnih naložb in možen način zagotavljanja sredstev. Na 
tehničnem področju so bile aktivnosti usmerjene na zanesljivo 
oskrbo, ekološko in tehnično sanacijo naprav. 

Nadaljujejo se dela pri obnovi in doinstalaciji hidroelektrarn na 
rekah Dravi, Savi in Soči. Pospešeno se izvajajo aktivnosti za 
izbiro koncesionarja za izkoriščanje vodnega energetskega 
potenciala reke Save na odseku od Suhadola do državne meje z 
Republiko Hrvaško. Iščejo se možnosti financiranja gradnje 
hidroelektrarn na spodnji Savi iz domačih virov. Nadaljevale so se 
priprave in dela pri odstranjevanju mulja in naplavin iz umetnih 
jezer Most na Soči, Zbilje in HE Mariborski otok. 

Nadaljuje se program ekološke sanacije v TEŠ. Vrednotenje 
ponudb za razžveplalno napravo dimnih plinov na bloku 5 TEŠ, je 
v zadnji fazi. Za omenjeno investicijo že potekajo pripravljalna 
dela, ureditev lokacije, obstoječe instalacije in ureditev 
infrastrukture. 

Zaradi izrednih potreb države, ker slovenski elektroenergetski 
sistem ne razpolaga z zadostnimi močmi za rezervo, regulacijo 
in proizvodnjo vršne energije za vzporedno obratovanje z 
zahodnoevropskim omrežjem (UCPTE), je Vlada Republike 
Slovenije določila besedilo zakona o poroštvu Republike Slovenije 
za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v 
Termoelektrarni Brestanica in ga predlagala Državnemu zboru v 
sprejem po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je z amandmaji dopolnila predlog zakona 
o poroštvu Republike Slovenije za izgradnjo Termoelektrarne 
Trbovlje 3 v drugi obravnavi, s katerimi se poleg poroštva za 
najeta posojila zagotavljajo tudi sredstva v proračunu v času 
gradnje za investicijsko podporo v višini 13,6 milijard SIT (150 
milijonov DEM). 

V okviru posodobitve NEK je NEK podpisala pogodbo o dobavi 
novih uparjalnikov. Pred zaključkom je ocena ponudb za nov 
simulator. Imenovan je nov začasni poslovni odbor NEK, sestavljen 
iz predstavnikov Slovenije in Hrvaške. 

Oskrba uporabnikov z naftnimi derivati in zemeljskim plinom je 
bila v celoti zadovoljiva. Cene so bile pretežni del leta pod evropskim 
povprečjem in so izboljševale konkurenčnost slovenske industrije. 
V pripravi so akcije z ruskim podjetjem Gazprom o tranzitnem 
plinovodu Volta, ki bo namenjen transportu ruskega zemeljskega 
plina predvsem v Italijo. V mesecu juliju 1997 je bil sprejet nov 
tarifni sistem za dobavo in prodajo zemeljskega plina iz 
transportnega omrežja, ki se bo uporabljal od 1.1.1998. 

Pripravljamo zakon o ukrepih za ekonomsko, tehnološko in 
ekološko sanacijo Nafte Lendava d.o.o., ki vključuje modernizacijo 
rafinerije, zgradnjo nove termoelektrarne na residualna kurilna 

olja, dokončanje raziskovanj potencialnih ležišč nafte in plina v 
severovzhodni Sloveniji ter uravnovešenje kemijske in kovinarske 
dejavnosti v tem podjetju. 

Na področju obnovljivih virov energije so se izvajala dela za 
projekte iz razpisov predhodnega leta. Uspešno bo izveden projekt 
sončnih zbiralnikov. Projekt je sofinancirala Evropska skupnost 
(PHARE) v višini 30 mio SIT. Skupna vrednost projekta znaša 60 
mio SIT. 

Agencija za radioaktivne odpadke je končala hidrogeološko 
identifikacijo primernih struktur v Sloveniji za odlagališče NSRAO. 
Kot osnova so bili uporabljeni novi kriteriji za presojanje ustreznosti 
lokacije, ki upoštevajo tako površinski kot podzemni tip 
odlagališča. 

Direkcija RS za rudna bogastva je opravljala strokovne naloge s 
področja svetovanja rudarskim podjetjem pri njihovi problematiki, 
s področja pospeševanja pridobivanja različnih soglasij in dovoljenj 
za izkoriščanje ter seznanjala rudarsko in drugo javnost s svojim 
delom. Glavne naloge so bile priprava zakona o rudarstvu in 
njegovo usklajevanje, priprava podzakonskih aktov, priprava 
uredbe o koncesijah, spremljanje rudnikov v obratovanju in 
rudnikov v zapiranju. 

Delo Agencije za učinkovito rabo energije je temeljilo na usmeritvah 
iz Strategije učinkovite rabe in oskrbe RS z energijo. Pripravila je 
osnovne strateške usmeritve nacionalnega energetskega 
programa na področju rabe energije, ki lahko z ukrepi učinkovite 
rabe energije bistveno prispeva k zniževanju energetske 
intenzivnosti v Sloveniji in s tem k manjši rasti porabe primarne 
energije glede na rast BDP in s tem tudi prispeva k ukrepom za 
zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe. 

Kot zelo pomemben ukrep spodbujanja je v sklepni fazi in tik pred 
podpisom pogodbe sklad za investicije v učinkovito rabo energije, 
ki je skupen projekt programa Phare Evropske unije in Vlade RS. 

Med uporabniki je zelo odmeven projekt svetovanja večjim 
porabnikom energije v industriji, s katerim pokažemo na 
varčevalne potenciale, uvedbo energetskega managementa in 
dvigujemo osveščenost odgovornim za ravnanje z energijo v 
podjetju. Precej aktivnosti je bilo opravljenih na širitvi in boljši 
prepoznavnosti energetskega svetovanja za občane. V sklopu 
promocije dejavnosti učinkovite rabe energije sta bili na sejmu 
Energetika v Mariboru podeljeni prvi dve priznanji za energetsko 
učinkovito podjetje. Uspešno sta bila končana tudi dva projekta, 
ki ju je financiral program PHARE, in sicer Demonstracijski projekt 
energetsko učinkovitih Investicij in Šolanje izvajalcev energetskih 
pregledov. Začeli smo tudi s projektom kampanje osveščanja in 
obveščanja porabnikov o učinkoviti rabi energije. 

Malo gospodarstvo 

V letu 1997 je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti na področju 
malega gospodarstva podprlo projekt »Izdelava standardov in 
kriterijev« v postopkih ustanavljanja in razvoja podjetniških obrtnih 
con, v katerem sodelujejo tudi strokovnjaki OECD. Že v letu 1996 
je bil izveden projekt Pomoč pri postavitvi in začetku delovanja 
garancijskih skladov v Sloveniji. Skupno s strokovnjaki PHARE je 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti finančno podprlo 
ustanovitev dveh vzorčnih garancijskih skladov, v Pomurju in 
Zasavju. Regionalna garancijska sklada bosta delovala v okviru 
Regionalnih pospeševalnih centrov za malo gospodarstvo. 
Omenjeni projekt je eden izmed prioritetnih projektov Ministrstva 
na področju malega gospodarstva, saj bosta oba regionalna sklada 
reševala pereče probleme pridobivanja garancij podjetnikov, še 
posebej za podjetnike posameznike. 
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Ministrstvo že nekaj let namenja pomoč inovacijam in proizvodom 
slovenskim inovatorjem doma in v tujini, skladno s tem je v letu 
1997 uspešno predstavilo inovatorje na specializiranem salonu 
novih proizvodov in tehnologij v Ženevi ter na sejmu inovacij v 
Pittsburghu. Pripravlja se tudi nadaljevanje in usmerjanje projekta 
podpore uvajanja standardov ISO v mala podjetja. 

Malo gospodarstvo predseduje delovni skupini SEP za mala in 
srednja podjetja že od leta 1995. V letu 1997 je organiziralo deveto 
plenarno sejo, na kateri so bili predstavljeni rezultati obširne analize 
malega gospodarstva v državah srednjeevropske pobude. 

Sklad RS za razvoj malega gospodarstva je junija 1997 objavil 
»javni razpis za kreditiranje projektov iz sredstev pridobljenih iz 
naslova Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin 
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij«. Zaradi 
dodatnega povpraševanja po kreditnih sredstvih je Upravni odbor 
sklada sklenil, da bo po pogojih obstoječega razpisa namenil za 
kreditiranje enot malega gospodarstva dodatnih 300 mio SIT za 
dolgoročna posojila. S tem se bo znesek kreditiranja za dolgoročna 
posojila povečal za 600 mio SIT (od 1,1 milijarde na 1,7 milijarde). 
Sklad je v letu 1997 obravnaval 76 vlog za posojila v znesku 
1.499.985.942,00 SIT. Upravni odbor sklada je skupaj odobril 55 
vlog v višini 997.400.584,00 SIT. Na področju subvencij se opravlja 
redno obračunavanje in izplačevanje ter nadzor nad porabo 
proračunskih sredstev. V tem obdobju je bilo obdelanih in izplačanih 
več kot 500 subvencij v višini 70 mio SIT. 

V mesecu septembru 1997 je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti objavilo razpise, s katerimi bo v tem in prihodnjem letu 
tudi materialno podprlo nadaljnji razvoj malega gospodarstva. 

Pospeševalni center za malo gospodarstvo je ob sodelovanju z 
RZZ v letu 1997 podprl 53 lokalnih iniciativ in usposobil okrog 290 
strokovnjakov za lokalni razvoj. Regionalni podjetniški centri 
(RPC) so pripravili lokalne regionalne strategije razvoja malega 
gospodarstva, spremljali rastoča podjetja in postali nosilci 
pomembnih projektov (garancijska sklada v Pomurju in Zasavju). 
Dejavnost RPC je omogočila odprtje več kot 100 delovnih mest. 
PCMG je pripravil Standardne priročnike za poslovne načrte, 
standarde za osnovno usposabljanje podjetnikov in obrtnikov, 
priročnik za inovatorje ter soorganiziral že omenjene predstavitve 
inovatorjev. Euro info center, ki deluje v okviru PCMG, je opravljal 
predvsem funkcijo informiranja in (so)organiziranja poslovnih 
srečanj. Informacijska pisarna PCMG-EICC je zagotovila vse 
potrebne informacije za več kot 2500 domačih in tujih uporabnikov. 

Segmentu slovenske obrti je v strateških usmeritvah razvoja 
malega gospodarstva dan poseben poudarek. Urad za obrt je 
deloval predvsem v smislu ustvarjanja boljših razmer za razvoj in 
gospodarsko moč obrti in pri pripravi dolgoročnih usmeritev za 
njen skladni razvoj. 

Turizem 

Osnovni cilji pri delu Ministrstva za gospodarske dejavnosti na 
področju turizma v letu 1997 so bili zagotoviti osnovne zakonske 
okvire za uspešno poslovanje in razvoj turistične dejavnosti v 
Sloveniji, vzpostaviti ustrezen sistem učinkovite organiziranosti 
slovenskega turizma predvsem v smislu sodelovanja javnega 
sektorja in gospodarstva na lokalni in nacionalni ravni, dvigniti 
kakovost slovenske turistične ponudbe, doseči večjo 
razpoznavnost, učinkovitost in profesionalnost promocijskih 
aktivnosti doma in v tujini ter zagotoviti ustrezne vire financiranja 
za razvoj in promocijo turistične ponudbe na lokalni in nacionalni 
ravni. 

Najpomembnejša osnova za postavljanje konkretnih ciljev in 

aktivnosti na področju turizma je bila Resolucija o strateških ciljih 
na področju razvoja turizma v RS, ki jo je sprejel Državni zbor 
januarja 1995. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe za 
izboljšanje stanja tako na zakonodajnem področju kot izvajanju 
tekočih aktivnosti pospeševanja in promocije turizma. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je izvajalo aktivnosti, 
navedene v Resoluciji o strateških ciljih na področju razvoja 
turizma v RS, izdajalo tolmačenja na podlagi Zakona o gostinski 
dejavnosti in podzakonskih aktov, spremljalo izvajanje Zakona o 
turistični taksi (spremljanje sprejemanja občinskih odlokov in 
oprostitve plačila turistične takse) ter nadziralo in usmerjalo dela 
Centra za promocijo turizma Slovenije. 

V letu 1997 so v okviru promocijskih dejavnosti CPTS potekale 
različne aktivnosti, kot so udeležba na 23 turističnih sejmih in 
borzah v tujini, organizacija študijskih obiskov za tuje novinarje, 
organizatorje potovanj in agente, priprava "press materiala" za 
stike z javnostmi, vodenje sedmih turističnih predstavništev v 
tujini, stiki z organizatorji potovanj v tujini in organizacija skupnih 
akcij pospeševanja prodaje na tujih trgih, tisk splošnega turistično 
promocijskega materiala na nacionalni ravni, sofinanciranje 
promocijskega materiala na lokalni ravni, izdaja zgoščenke (CD 
rom) s turistično ponudbo Slovenije in internet aplikacija ipd. 

V letu 1997 se je nadaljevalo usposobljanje pribl. 60 podjetniških 
svetovalcev na področju turizma, ki delujejo v okviru pospeševalne 
mreže za malo gospodarstvo, izvedeni so bili programi 
usposabljanja s področja pozakonskih aktov zakona o gostinski 
dejavnosti, sofinancirani programi usposabljanja na lokalni ravni 
za oblikovanje kakovostnih turističnih produktov za srednji man- 
agement ter izdan priročnik o vseh programih izobraževanja in 
usposabljanja na področju turizma v Sloveniji. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pripravilo oziroma še 
pripravlja razvojne dokumente in analize, kot so Strategija 
gospodarske izrabe slovenskih stoječih voda (skupaj z MOP, 
MK, MZT in MEOR), Strategija razvoja igralništva v Sloveniji 
(Skupaj z MF - Urad za nadzor nad prirejanjem iger na srečo), 
Analiza vlaganj slovenskih občin v turizem, Analiza investicij v 
slovenskem turizmu v letu, skupaj s Centrom za promocijo turizma 
pa je pripravilo izvedbeni načrt trženja slovenske turistične 
ponudbe v letu 1997 (Indeks 365). 

Inšpekcije 

Republiški gradbeni inšpektorat se je usmeril predvsem na 
sodelovanje pri sprejemanju, izvajanju in pregledu kvalitete 
sprejetega nacionalnega programa vlade v preteklih letih in letu 
1997 ter gradnji objektov naše gradbene infrastrukture. Republiški 
rudarski inšpektorat je izvajal inšpekcijsko nadzorstvo v podjetjih, 
ki raziskujejo ali izkoriščajo rudnine, kakor tudi inšpekcijsko 
nadzorstvo na podlagi delovnega dogovora z Republiškim 
inšpektoratom za delo. Republiški energetski inšpektorat je 
opravljal inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov s 
področja elektroenergetike, termoenergetike, plinovodnih 
sistemov in tlačnih posod ter pri ukrepih za racionalno porabo 
energije. 

Harmonizacija 

Na področju harmonizacije slovenske tehnične zakonodaje z 
zakonodajo držav članic EU je ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti izvajalo proces približevanja slovenske tehnične 
zakonodaje tisti zakonodaji, ki velja v državah članicah EU. Do 
julija 1997 je MGD koordiniralo izvajanje programa PHARE PRAOIII 
in v tem okviru organiziralo seminar Internal market principles 
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and EU-conformity assesment. V sodelovanju s Službo Vlade za 
zakonodajo je ministrstvo izvajalo medministrsko koordinacijo pri 
izpolnjevanju harmonograma za 2. poglavje (Prost pretok in 
varnost industrijskih izdelkov) in 20. poglavje (Energija) bele knjige. 

Programi PHARE ekonomskega sektorja (PIU) 

V letu 1997 je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti nadaljevalo 
z izvajanjem programov PHARE, ki so bili usmerjeni predvsem 
na področje neposredne tehnične pomoči v podjetjih. 
Poleg tehnične pomoči industrijskim podjetjem (štirje projekti v 
skupni vrednosti 2.970.000.-ECU), spremlja in sodeluje PIU s 
sekretariatom za malo gospodarstvo (dva projekta v skupni 
vrednosti 710.000 ECU),Uradom za promocijo investicij in 
pospeševanje izvoza (en projekt v višini 500.000 ECU), Agencijo 
za privatizacijo (en projekt v višini 1.230.540 ECU) in Ministrstvom 
za ekonomske odnose in razvoj na področju čezmejnega 
sodelovanja in pri aktivnostih povezanih s projektom Regionalnega 
razvoja Maribora (800.000 ECU) kot posebnega projekta PHARE, 
ki ga je predlagalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. 

Za neizkoriščena finančna sredstva iz programa PHARE za leto 
1996 je ministrstvo predlagalo dva projekta v vrednosti 210.000 
ECU s področja uvajanja tehničnih predpisov EU na področju 
industrije in projekt Revitalizacija študije iz leta 1994 o uspešnosti 
in privatizaciji Slovenskih železarn v vrednosti 108.00.- ECU. 

Projekti, ki jih financira PHARE in se izvajajo v okviru PIU, so 
usmerjeni predvsem v implementacijo Strategije povečevanja 
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije, sprejete na Vladi 
RS v novembru 1996. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je aktivno sodelovalo pri 
pripravi letnega operativnega programa PHARE za 1997. V tem 
sklopu je ministrstvo sodelovalo in izdelalo obrazložitev za projekt 
tehnične pomoči pri uvajanju tehničnih predpisov EU v slovenskih 
industrijskih podjetjih v višini 500.000,- ECU. Ministrstvo je v prvem 
polletju revidiralo in dopolnilo vprašalnik EU, ki je bil poleg drugih 
dokumentov osnova za dokument Evropske Unije Agenda 2000. 

Mednarodno sodelovanje 

Ministrstvo je bilo uradni gostitelj evropskega komisarja g. Martina 
Bangemanna. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je koordinator podkomiteja 
za trgovino in industrijo v okviru sodelovanja z EU. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je sodelovalo na pogajanjih 
pri pripravi Pogodbe o energetski listini, ki je bila podpisana 
decembra 1994 in jo je že ratificirala Slovenija. V zadnji fazi so 
pogajanja za sklenitev dopolnilne pogodbe, ki bo obravnavala 
predvsem status tujega investitorja v predinvesticijski fazi. 

Sodelujemo pri pripravi protokola Energija v sklopu konvencije o 
zaščiti Alp. 

Ministrstvo je sodelovalo na srečanju ministrov za energetiko v 
okviru strukturnega dialoga. Z aktivno udeležbo na pripravljalnih 
konferencah na to srečanje je ministrstvo vplivalo na pripravo 
skupnih usmeritev. Izdelali smo tudi kritično presojo poročila o 
izvajanju politike na področju učinkovite rabe energije in sodelovali 
v strukturnem dialogu na ekspertni ravni glede usklajenosti te 
politike. Vključeni smo bili tudi v presojo poročila o izvajanju politike 
varstva okolja, kjer je učinkovita raba energije pomembno 
zastopana kot instrument izvajanja te politike, ki je bil izdelan pri 

Ekonomski komisiji za Evropo pri Združenih narodih, in sodelovali 
na razpravi v Ženevi. 

Predstavniki Ministrstva za gospodarske dejavnosti so člani 
Svetovne turistične organizacije (WTO), Alpske turistične komisije 
(ATC) in Evropske turistične komisije (ETC). Ministrstvo ima redne 
stike s predstavniki vlad na področju turizma iz sosednjih dežel, 
aktivno sodeluje v delovni skupnosti Alpe-Jadran na področju 
turizma in srednjeevropski pobudi (CEI) na področju turizma. 

Na področju privatizacije smo sodelovali pri dveh projektih 
Svetovne banke, in sicer projektu Institucionalne podpore za 
upravljanje državnega premoženja ter projektu Svetovalne 
pomoči FIAS pri vlaganjih v infrastrukturo v R Sloveniji. Predstavili 
smo dejansko stanje na področju organizacije in lastninske 
strukture z vizijo morebitnih bodočih statusnih lastninskih 
sprememb, vključno z oceno možnosti za »BOT« in podobne 
koncesijske sisteme financiranja investicij in obnove v slovenskem 
energetskem sistemu ter v posebni analizi prikazali upravljanje 
državnega premoženja v sektorju industrije. Za projekt 
Podkomiteja Evropske unije za energijo je Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti izdelalo gradivo na temo: »Kakšna je 
vloga države in trenutno stanje na področju privatizacije v 
energetskih podjetjih.« 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,1 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Politika in ukrepi 

Ministrstvo je v skladu s politiko Vlade Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: vlada) v prvih devetih mesecih letošnjega leta na 
področju kmetijstva usmerjala ukrepe tekoče ekonomske politike 
v izboljšanje ekonomskega položaja pridelovalcev, v spodbujanje 
strukturnih sprememb, v dvig kakovosti kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter v zagotavljanje stabilnejših razmer v kmetijski 
pridelavi. 

Z ukrepi intervencij v proizvodnji in pridelavi hrane so se sicer v 
omejenem obsegu zaradi začasnega financiranja potreb iz 
proračuna države poleg ustaljenih ukrepov spomladi izvajali 
dodatni ukrepi za povečanje izvoza sadja in krompirja. Zaradi 
zmanjšanja potrošnje govejega mesa na domačem trgu sta se 
zastoj v odkupu govedi in močan padec odkupnih cen rešila z 
dodatnimi ukrepi za izvoz živali, mesa in mesnih izdelkov. S tržnim 
redom za pšenico je bil omogočen normalen odkup vseh ponujenih 
količin pšenice, za sladkorno peso se pripravlja nov tržni red. 

Vlada je tekoče sprejemala ukrepe zunanjetrgovinske zaščite za 
kmetijske in živilske proizvode. S temi ukrepi so se preprečile 
večje motnje na trgu s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, kar je 
eden od temeljnih pogojev uspešnega razvoja te dejavnosti. 

Načrtovani nujni ukrepi za pospešitev strukturnih sprememb v 
kmetijstvu so se v tem obdobju izvedli v manjšem obsegu kot v 
letu 1996 zaradi začasnega financiranja potreb iz proračuna 
države. V tem obdobju se je nadaljevalo z uveljavljanjem novih 
kakovostnih norm pri odkupu govedi, prašičev in mleka, z 
uveljavljanjem blagovnih znamk in s promocijo kmetijstva in 
živilstva doma ter v tujini, s podporo opremljanju kmetijskih šol za 
praktični pouk in s podpiranjem raziskovalnega dela. 

Na področju kmetijske zemljiške politike je bilo največ pozornosti 
usmerjene na usklajevanje interesov pri posegih na najboljša 
kmetijska zemljišča (občinski plani; avtoceste in druga 
infrastruktura) in na izvajanje diferenciranih ukrepov za 
pospeševanje kmetijstva v območjih z omejenimi dejavniki za 
kmetijstvo. 
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V prvih devetih mesecih je bilo izvedenih 124,66 ha agromelioracij; 
135 ha namakanja, to je 22 malih namakalnih sistemov in 
nadaljevanje gradnje sistema Vogršček; zgrajene so bile 4 
akumulacije za vodo za namakanje, narejenih je bilo 135,6 ha 
novih komasacij. 

V program sanacije komasacij je letos vključenih 15 komasacijskih 
območij, na katerih se s sredstvi iz tega programa predvideva 
končanje komasacijskega postopka še v letošnjem letu. 
Pospešeno se pripravljajo pogoji za vpis nove razdelitve zemljišč 
iz komasacijskih skladov tudi na območjih, kjer komasacije še 
niso pravnomočno končane, kar omogoča novi zakon o kmetijskih 
zemljiščih. 

Celostno urejanje podeželja se nadaljuje v obsegu, ki ga dopuščajo 
razpoložljiva sredstva. Na novo je uvedena izdelava 8 projektov 
CRPOV, iz državnih sredstev pa se sofinancira izvajanje 2 
projektov CRPOV in 6 projektov vinskih cest, nadaljuje se izvajanje 
enega regionalnega projekta, pripravljata se izdelava in izvajanje 
dveh novih regionalnih projektov. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije nadaljuje 
s prenašanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so postali last 
Republike Slovenije po samem zakonu, v svoje gospodarjenje. Z 
odkupi kmetijskih zemljišč in gozdov skrbi za zagotavljanje 
javnega interesa zlasti v gozdovih s posebnim pomenom in 
varovalnih gozdovih, za izboljševanje posestne strukture in za 
boljšo obdelavo kmetijskih zemljišč. Kljub pričakovanju, da bodo 
postopki prenosov zemljišč na sklad in sklepanje dolgoročnih 
pogodb z zakupniki zemljišč oziroma koncesionarji potekali hitreje, 
se to žal ni zgodilo, zato je vlada določila besedilo predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, ki naj bi pripomogel k 
učinkovitejšemu urejanju teh razmerij, ter ga predložila v nadaljnji 
postopek sprejemanja Državnemu zboru. 

Uprava RS za pospeševanje kmetijstva je kot organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano koordinator 
dela Kmetijske svetovalne službe. Ta služba je s svojim delovanjem 
veliko prispevala k izobraževanju in usposabljanju kmetov ter 
članov njihovih družin, organizaciji strokovno pospeševalnih 
prireditev ter izdajanju priročnikov, izdelavi investicijskih programov 
za kmete, povezovanju in združevanju kmetov. S tem delovanjem 
je pripomogla k skladnejšemu razvoju podeželskega prostora in 
osveščanju kmetov ter njihovemu usmerjanju k ekosocialnemu 
tipu kmetovanja, ki je kot ciljni način kmetovanja opredeljen tudi v 
strategiji razvoja slovenskega kmetijstva. 

Na področju gozdarstva vlada zagotavlja pogoje za izvajanje 
ukrepov za dobro gospodarjenje z gozdovi. V ta namen deluje 
javna gozdarska služba v Zavodu za gozdove, ki pripravlja 
gozdnogospodarske, gozdnogojitvene in lovskogojitvene načrte, 
ki ob potrditvi (gg načrtov gospodarskih enot je bilo letos potrjenih 
28) pomenijo strokovno podlago za gospodarjenje z gozdom in 
divjadjo v skladu s predpisi in strokovno doktrino. Delavci Zavoda 
za gozdove tudi svetujejo lastnikom gozdov, kako naj gospodarijo 
z gozdom, da bodo trajnostno zagotovljene vse njegove splošno 
koristne funkcije in tudi pogoji za ohranitev naravne pestrosti 
rastlinskih in živalskih vrst v gozdu. 

Zaradi zagotavljanja vseh funkcij gozda se v okviru proračuna 
zagotavljajo tudi sredstva za različne ukrepe v gozdu, to je od 
rednih letnih programov vlaganj v gozdove, do izrednih sredstev 
ob elementarnih nesrečah v gozdu. Glede na naravne ujme, ki so 
v zimi 1996/97 zajele slovenske gozdove, je bil pripravljen načrt 
sanacije žledoloma in snegoloma, za njegovo izvajanje so bila 
sredstva iz proračuna delno že zagotovljena, načrt se izvaja, 
posledice žledoloma in snegoloma v gozdovih se odpravljajo. 

Proces razdruževanja premoženja nekdanjih gozdnogospodar- 
skih organizacij po zakonu o gozdovih je bil v tem letu končan. O 
tem je bilo izdelano poročilo. Proces lastninjenja nekdanjih 
gozdnogospodarskih organizacij se nadaljuje. 

Na področju lovstva je bilo delo usmerjeno predvsem v še bolj 
načrtovano poseganje v populacije divjadi (potrjenih je bilo 17 
lovskogojitvenih načrtov območij), da bi se tako postopno dosegla 
njihova optimalna usklajenost z okoljem. Kljub načrtnemu 
gospodarjenju z divjadjo je bil v letošnjem letu nekoliko povečan 
obseg škod zaradi zavarovanih vrst divjadi, zato so bili povečani 
tudi odškodninski zahtevki. V prihodnje se mora več pozornosti 
nameniti zaščitnim ukrepom. 

Na področju sladkovodnega ribištva se z novimi ribogojnicami, 
katerih gradnjo spodbuja tudi s finančnimi sredstvi država, 
povečuje prireja sladkovodnih rib, kar pomeni tudi boljšo ponudbo 
na trgu. 

Status morskih ribičev je vsaj delno urejen v zakonu o kmetijskih 
zemljiščih. Na tej podlagi se lahko zdravstveno in pokojninsko 
zavarujejo kot kmetje, proučujejo pa se tudi možnosti za 
zmanjšanje stroškov gospodarskega ribolova z nižjo ceno 
pogonskih goriv. Ulov zlasti belih rib v slovenskem morju se 
zmanjšuje, zato je treba tudi v prihodnje skrbeti za preusmeritev 
morskih ribičev v druge dejavnosti. 

Na področju živilstva poteka novelacija predpisov, ki urejajo 
kakovost kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v skladu z 
zakonom o standardizaciji in zakonom o meroslovju s popolnim 
ali delnim upoštevanjem zakonodajnih pravil Evropske unije. 

Izdeluje se pregled stanja v živilski industriji po posameznih 
dejavnostih glede na zahteve v Evropski uniji z namenom ocenitve 
posledic vključitve v Evropsko unijo. Ta pregled bo tudi pokazal, 
katerim področjem živilske industrije bo morala država zaradi 
nacionalnega interesa posvetiti posebno pozornost. Prvi podatki 
in ocene kažejo, da se bodo morala podjetja združevati zaradi 
enotnega nastopa na zahtevnem evropskem in svetovnem trgu, 
kajti le tako bodo lahko konkurirala dobro usposobljenim tujim 
podjetjem. 

Izdelan je pregled stanja na področju preizkusnih laboratorijev, ki 
se dopolnjuje s podatki o tem, kaj je treba v teh laboratorijih urediti, 
da bodo sposobni za akreditacijo, s čimer bodo izpolnili tudi 
zahteve Evropske unije. Vzpostavitev tega sistema v praksi pa 
je odvisna od finančnih sredstev, ki jih bo vsaj delno morala 
zagotoviti tudi država, da se bodo ti laboratoriji uredili tako glede 
prostorov, opreme in usposobitve kadrov. 

Na področju veterinarstva je bilo težišče dejavnosti usmerjeno v 
nadzor proizvodnje in prometa z živili živalskega izvora za javno 
potrošnjo, ki ga po programu in pod nadzorom Veterinarske uprave 
Republike Slovenije (organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano) izvajajo Veterinarski zavod Slovenije, 
Veterinarski inštitut Slovenije (njegove naloge opravljaVeterinarska 
fakulteta Univerze v Ljubljani) in veterinarska inšpekcija - mejna 
in notranja; preprečevanju vnosa živalskih kužnih bolezni v državo; 
higienski ustreznosti proizvodnje živil živalskega izvora; ostankom 
veterinarskih zdravil in hormonov v živilih in surovinah živalskega 
izvora; proizvodnji, uvozu in prometu z veterinarskimi zdravili; 
reprodukciji domačih živali; preprečevanju onesnaževanja okolja. 

Plodovi tega dela so: 
- na podlagi pregledov veterinarske službe Evropske unije je bilo 
21 slovenskim izvoznim objektom dano dovoljenje za izvoz 
različnih živil in izdelkov živalskega izvora v vse države članice 
Evropske unije (doslej je imelo to dovoljenje le 6 izvoznih klavnic, 
ki so lahko izvažale samo sveže meso govedi in prašičev); 
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- z veterinarsko službo Evropske unije so usklajeni postopki za 
verifikacijo osemenjevalnih središč; 
- na podlagi ugodnih epizootioloških razmer je Slovenija uvrščena 
med države, v katerih ni posameznih živalskih bolezni, s čimer 
so omogočeni enostavnejši postopki pri izvozu živali in živil 
živalskega izvora. 

Na področju veterinarstva se v okviru projekta PHARE zagotavlja 
večkratno sodelovanje mednarodnih izvedencev na različnih 
delavnicah (Bled, Koper, Ljubljana), kjer se slovenski veterinarski 
inšpektorji seznanjajo in usposabljajo za način dela v Evropski 
uniji. Prav tako se v okviru projektov PHARE organizirajo ogledi 
posameznih veterinarskih prehodov v državah članicah Evropske 
unije. 

Mejna veterinarska inšpekcija je v letu 1997 izvajala veterinarsko- 
sanitarni nadzor vseh pošiljk živali, živil, surovin, krme in 
odpadkov, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, ki se 
izvažajo, uvažajo in prevažajo ter na predpisan način prekladajo 
v skladu z zakonom o veterinarstvu in mednarodnimi konvencijami 
ter tako zagotavljala nemoten pretok pošiljk čez mejo in s tem 
hkrati skrbela za zaščito domačega živalskega staleža pred 
vnosom živalskih kužnih bolezni ter zagotavljala uvoz 
zdravstveno neoporečnih živil živalskega izvora. 

Veterinarska inšpekcija je opravljala nadzorstvo nad izvajanjem 
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo veterinarstvo v RS, varstvo 
pred kužnimi boleznimi, varstvo prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi glede obveznosti veterinarske službe pri preprečevanju 
zoonoz, prometa z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo v 
veterinarski medicini, zdravstvene ustreznosti in nadzorstva nad 
živili glede higienske ustreznosti živil živalskega izvora, higiene 
proizvodnje in prometa z mlekom, veterinarskih ukrepov v 
živinoreji v tistem delu, ki zagotavlja nemoteno reprodukcijo, 
ukrepe za zatiranje jalovosti, zdravja živali in zdravstvene 
sposobnosti za razmnoževanje, ukrepe za varstvo živali pred 
mučenjem, ukrepe za varstvo živali pred škodljivim delovanjem 
ionizirajočih sevanj in varstva okolja. 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je 
na področju notranje inšpekcije izvajal nadzor v skladu z letnim 
programom dela. Poudarek je bil na kontroli izvajanja novega 
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), v zadnjem 
času pa zakona o semenu in sadikah v povezavi z jesensko 
setvijo ozimnih žit. Z gozdarskimi inšpektorji iz cele Slovenije je 
bila prvič organizirana kontrola s področja prepovedi vožnje v 
naravnem okolju, uredbe o prepovedi nabiranja samoniklih gliv in 
uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Akcija je bila 
izvedena na območju Trnovskega gozda. Fitosanitarna inšpekcija 
je pri nadzoru zdravstvenega stanja blaga rastlinskega izvora 
posvečala največjo pozornost preprečevanju vnosa bakterijskih 
obolenj na krompirju in zagotovitvi pogojev za izvoz krompirja v 
države članice Evropske unije. 

Fitosanitarna inšpekcija s svojim delom omogoča nemoten pretok 
rastlin In blaga rastlinskega izvora ter hkrati skrbi za zaščito 
domače proizvodnje pred vnosom rastlinskih bolezni oziroma 
škodljivih organizmov. 

Mednarodno sodelovanje 

Evropska unija 

Težišče dela na mednarodnem področju je usmerjeno v 
približevanje ureditve Evropski uniji. Vzpostavljeni so redni stiki s 
Komisijo EU in s posameznimi državami članicami. 

Oblikovan je Skupni odbor Evropska unija - Slovenija, v okviru 

katerega je delovna skupina za kmetijstvo imela sestanek v 
Ljubljani v februarju 1997, na katerem so bile obravnavane zlasti 
naslednje teme: objava in koriščenje kvot, nadaljevanje pogajanj 
glede sklepanja posebnega sporazuma o vinu, problem zaprtja 
meje zaradi svinjske kuge za živali in živila ter surovine živalskega 
izvora iz okuženih predelov EU. 

V pripravi je temeljita ocena gradiva Agenda 2000 in zbiranje 
predlogov za dnevni red pododbora za kmetijstvo, ki bo oktobra 
letos v Bruslju. 

Zaradi težav pri izvajanju začasnega sporazuma z Evropsko 
unijo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 
predlog gospodarskih organizacij večkrat urgiralo pri Komisiji 
Evropske unije in s tem zagotovilo nemoten pretok blaga in storitev 
v okviru sporazuma. 

Program PHARE 

V okviru PHARE pisarne uspešno potekata nalogi za približevanje 
veterinarske in fitosanitarne kontrole. V pripravi je priročnik po 
standardih EU za uslužbence mejnih prehodov ter popis potrebne 
laboratorijske in računalniške opreme. Izdelan je predlog PHARE 
Nacionalnega programa za kmetijstvo 97 - kjer so že v celoti 
upoštevane nove smernice Bruslja za program PHARE po letu 
1997. 

)l 
CEFTA 

Srečanje državnih sekretarjev za kmetijstvo in ministrov za 
kmetijstvo držav CEFTE v Ljubljani 8. junija 1997 in Srečanje 
ministrov za kmetijstvo držav CEFTE v Mariboru 21.- 23. avgusta 
1997. 

še pred sestankom predsednikov Vlad držav članic CEFTA v 
Portorožu so bila z vsemi članicami CEFTE končana dvostranska 
pogajanja o kmetijskih koncesijah oziroma izjemah do leta 2000. 
S tem so dogovorjene vse podlage za podpis Dodatnega protokola 
št. 6, ki ureja kmetijske koncesije med Republiko Slovenijo in 
državami članicami CEFTE. 

Združeni narodi - Organizacija za prehrano in kmetijstvo ter 
Svetovna banka za obnovo in razvoj 

Imenovan je Nacionalni odbor za FAO, ki bo v prihodnje usklajeval 
odnose Republike Slovenije s FAO, in vodilni projektni odbor za 
spremljanje študije FAO o vključevanju Slovenije v EU. 

V Sloveniji je bila misija Svetovne banke za obnovo in razvoj, ki je 
za potrebe Ministrstva za finance in Vlado RS pripravila poročilo 
o kmetijstvu v Sloveniji. 

Dvostransko sodelovanje 

Poleg stikov z državami EU in CEFTO je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano okrepilo stike s posameznimi članicami 
Evropske unije: Nemčija, Francija, Avstrija s ciljem podpisati 
sporazum o sodelovanju med ministrstvi; z državami na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije: Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter 
Makedonija in z državami na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze: 
Ukrajina, Belorusija in druge. 

Na področju veterinarstva so sklenjeni dvostranski sporazumi s 
Slovaško, Češko, Poljsko in Madžarsko; v postopku sprejemanja 
oziroma usklajevanja pa so sporazumi z Makedonijo, Romunijo 
in Bolgarijo. 
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Na področju varstva rastlin so bile letos dane pobude za sklenitev 
sporazumov z Bolgarijo, Ukrajino, Rusko federacijo in Romunijo; 
sta bila letos strokovno usklajena sporazuma s Hrvaško in 
Makedonijo. 

Sodelovanje na drugih področjih 

- na področju gozdarstva je bilo aktivno sodelovanje pri pripravi 
vseevropskih usmeritev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
in na mednarodnem posvetovanju o načrtovanju gospodarjenja 
z gozdovi, ki je bilo na Dunaju; 

- na področju kmetijske svetovalne službe je bilo aktivno 
sodelovanje z: Deželnima krnStijsko-gozdarskima zbornicama 
Avstrijske Koroške in Avstrijske Štajerske; Kmetijsko 
izobraževalno skupnostjo v Celovcu; Zvezo slovenskih 
kmetijskih zadrug Celovec; Kmetijskim inštitutom iz Nitre v 
Slovaški; Kmečko zvezo iz Trsta; Zvezo neposrednih 
pridelovalcev iz Trsta, 

Seznam projektov, ki jih je pripravilo, financiralo oziroma 
sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

V letu 1997 je bilo končanih nekaj pomembnejših raziskovalnih 
projektov, ki sta jih financirali Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zlasti je 
pomembna študija: Učinki vključevanja Slovenije v mednarodne 
integracije na slovensko kmetijstvo, ki bo podlaga za vodenje 
kmetijske politike v obdobju prilagajanja Slovenije za vstop v 
Evropsko unijo. 

Izdelan je bil projekt, ki ga je financiralo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Prostorski informacijski sistem na modelu 
Gornje Radgone, ki bo podlaga za načrtno in postopno 
vzpostavitev ustreznih baz podatkov in njihovih posegov v 
učinkovit sistem. 

Izdane so bile tudi naslednje publikacije: 
- Kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo v številkah; 
- Prilagajanje kmetijsko-živilske zakonodaje v Sloveniji zakonodaji 

vEU; 
- Priporočila za ekološko kmetovanje v Sloveniji; 
- Beneška pokrajina in Slovenija - primerjava kmetijstva; 
- Vodenje prehrane krav molznic; 
- Spremljanje dohodkovnega položaja kmetij v Sloveniji po FADN 

metodologiji; 
- Združenja za medsosedsko pomoč - strojni krožki; 
- Od zrna do kruha. 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Ministrstvo za kulturo je v obdobju od januarja do konca septembra 
letos, vključno s telesi v svoji sestavi - Arhiv RS, Uprava RS za 
kulturno dediščino in Inšpektorat za kulturno dediščino, izvedlo 
veliko število programiranih aktivnosti, s katerimi se realizira politika 
ministrstva oz. vlade na področju kulture v Sloveniji. 

V okviru t.i. ustvarjalne kulturne dejavnosti ministrstvo z okoli 860 
pogodbami financira ali sofinancira približno toliko kulturnih 
projektov v gledališki, glasbeni, plesni, likovni in knjižničarski 
dejavnosti, v založništvu, kinematografiji, na področju kulturnih 
radijskih in televizijskih programov, v kulturi Slovencev po svetu 
in manjšin v Sloveniji, raziskovalnih nalog, štipendij, najsi gre za 
domače projekte ali mednarodno sodelovanje, v skupni vrednosti 
do septembra 1.470 mio SIT izplačanih sredstev. 

Hkrati ministrstvo redno financira plače okoli 2600 zaposlenih in 
del materialnih stroškov v 70 javnih zavodih in 16 drugih dotiranih 
organizacijah s področja kulture in s tem zagotavlja osnovno 
delovanje osrednjih nacionalnih in pokrajinskih institucionalnih 
ustvarjalcev kulturnih programov. Ti skupaj z dejavnostjo Zveze 
kulturnih organizacij pomenijo hrbtenico kulturne infrastrukture 
Slovenije. Za te namene je bilo že izplačanih okoli 7.525 mio SIT. 

Posebne omembe vredna manifestacija je evropski mesec kulture, 
ki je v sodelovanju z mestno občino Ljubljana potekal od maja do 
julija letos in kjer je več kot 2000 ustvarjalcev nastopilo na okoli 
250 raznovrstnih kulturno-umetniških prireditvah, ki se jih je 
skupno udeležilo več kot 140.000 obiskovalcev, ter vsakoletna 
podelitev Prešernovih nagrad za najvišjo umetniško kulturno 
ustvarjalnost. 

Ministrstvo je objavilo program državnih subvencij in dotacij 
kulturnim programom in projektom v 650 javnosti dostopnih izvodih 
Predloga (so)financiranja kulturnih progamov in projektov v letu 
1997, skladno z dosedanjo tradicijo javnega objavljanja programov, 
ki pomenijo glavni tok dejanske kulturne politike na Slovenskem. 

Ministrstvo vodi več registrov. Vanje je bilo na novo vpisanih 200 
samostojnih kulturnih delavcev (skupno jih je zdaj 2180), prispevki 
iz proračuna so bili odobreni 198 kulturnikom (skupno število 
upravičencev znaša 913 oseb), vpisanih je bilo 20 samostojnih 
novinarjev (skupaj jih je 200), 64 novih javnih glasil (skupaj jih je 
registriranih 1482) in 14 novih RTV programov (skupno jih je v 
evidenci 166). 

Nižja stopnja davka za informativna gradiva je bila odobrena za 
704 primere, izdanih je bilo več kot 9000 mnenj o nižji stopnji 
davka za kulturno gradivo ter 120 potrdil o carinski oprostitvi in 
dovoljenj za uvoz kulturne dediščine. 

Obravnave so bile vloge za priznavalnine in izjemne pokojnine, v 
denacionalizacijskem postopku izdanih 35 odločb, v DEN pa 
vpisanih 553 zadev. Ministrstvo je izdalo soglasja k aktom in 
določenim pogodbam javnih zavodov na področju kulture. 

V letošnjem letu uspešno potekajo nekatere investicije: obnovljena 
je zunanjost cerkve sv. Jožefa v Ljubljani, odprt je nov sedež 
Etnografskega muzeja v Ljubljani, stavba na Metelkovi v Ljubljani 
je dala prostor 20 skupinam t.i. neinstitucionalne kulture, začeta 
je gradnja knjižnic v Novem mestu in Novi Gorici, v okviru možnosti 
začasnega proračuna pa se odvijajo dela ali priprave za dela na 
več lokacijah po celi Sloveniji. 

Na področju varstva nepremične kulturne dediščine in muzejske 
dejavnosti je Uprava za kulturno dediščino z izvajalci 
spomeniškovarstvenih dejavnosti in muzeji sklenila 300 pogodb, 
za izvoz kulturne dediščine izdala 120 dovoljenj, opravila 
prilagoditve predpisov za izvoz kulturne dediščine ter pomagala 
oblikovati program za usposabljanje carinikov na tem področju. 

VINDOK službi poteka pospešeno vpisovanje podatkov o objektih 
kulturne dediščine v Zbirni register dediščine. Na tej podlagi je bilo 
pripravljenih veliko grafičnih in tekstovnih podatkov o izbranih 
enotah dediščine za potrebe zakonodaje in spremembe obveznih 
izhodišč prostorskega plana Republike Slovenije. Zasnovana je 
bila sistemska sprememba 10-letnega statističnega popisa 
kulturnih spomenikov. 

Izdanih je bilo več publikacij: Varstvo spomenikov št. 36, Milana 
Sagadina Ajdna nad Potoki, istega avtorja Mali grad nad Kamnikom, 
Jelke Pirkovič in Brede Mihelič Secesijska arhitektura na 
Slovenskem, v pripravi za tisk je nadaljnjih šest publikacij. 
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Arhiv RS s pridobitvijo začasnega skladišča, do trajnejše rešitve, 
kar pomeni usposobitev objektov na Roški v Ljubljani, lahko 
nadaljuje z zbiranjem gradiva in njegovo obdelavo. V tem obdobju 
je bil končan inventar za fond Ministrstva za trgovino in preskrbo, 
osebni fond Staneta Dolanca, zbirke razglednic, voščilnic in 
fotografij starejšega izvora. Prevzeta je bila večja količina filmskega 
gradiva iz Vibe filma ter Pionirskega doma. Za tisk je pripravljen 
četrti del filmskega inventarja za filme, ki jih hrani Arhiv RS. Izdali 
so inventar Vicedomski urad za Kranjsko, cerkvene zadeve, črke 
S-Z, Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, prvi del 
Izbora zakonov in predpisov. Več tovrstnih del je v tisku. V tem 
obdobju je potekalo evidentiranje za Slovenijo zanimivega 
arhivskega gradiva na Češkem, v Avstriji, Vatikanu in Moskvi. 

V okviru širokega mednarodnega kulturnega sodelovanja 
ministrstva in teles v njegovi sestavi izločamo priprave in sklepanje 
meddržavnih sporazumov ali posebnih projektnih dogovorov s 
Francijo, Romunijo, Grčijo, Poljsko, Nemčijo, Bavarsko, Veliko 
Britanijo, aktivnosti v okviru institucij Sveta Evrope in projektov 
PHARE itd. V sodelovanju z državnimi diplomatskimi predstavništvi 
je bilo organiziranih uspešnih kulturnih prireditev v tujini, recimo v 
Londonu, Parizu, na Dunaju, v New Yorku, Moskvi, Varšavi, Pragi, 
Ženevi, Kairu, Atenah, Tel Avivu, Lizboni, Bratislavi, Sarajevu, 
Zagrebu in drugod. Posebej omenjamo zelo uspešen tečaj 
slovenskega jezika v južni Ameriki, ki so ga obiskovali tudi ljudje 
drugih narodnosti. Uprava za kulturno dediščino je opravila 
primerjalno analizo ureditev na tem področju z izkušnjami Velike 
Britanije, Poljske, Nemčije, Hrvaške in Češke Predstavniki Arhiva 
pa so se udeležili številnih strokovnih mednarodnih konferenc. 
Minister je imel uradne pogovore in stike z ministri za področje 
kulture Romunije, Hrvaške, Madžarske, Italije in v tem okviru je 
obiskal tudi institucije slovenskih manjšin. 

Na področju sistemskega in usmeritvenega urejanja kulture je 
ministrstvo v sodelovanju z občinami pripravilo in uskladilo predlog 
finančnih meril za zagotovljeno porabo občin za področje kulture 
za leto 1997. Vlada RS je imenovala upravni odbor Sklada za 
ljubiteljsko dejavnost in mu potrdila statut, tako da sklad začenja 
opravljati predvideno vlogo. Na predlog Vlade RS je Državni zbor 
RS sprejel sistemski zakon o arhivskih gradivih in arhivih (UL RS 
št.20/97), v obravnavi pa je zakon o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi. 
Za vladni postopek je bil pripravljen predlog sistemskega zakona 
o varstvu kulturne dediščine, v zadnjih delovnih fazah pred 
vladnim postopkom pa je predlog zakona o knjižnicah in drugih 
knjižnično informacijskih organizacijah. Ministrstvo je izdelalo 
pravilnik, ki ureja postopke sprejemanja odločitev o financiranju 
kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov ter njihovem 
izvajanju ter pripravilo več drugih izvršilnih predpisov. 

Poleti letos je Založba FDV izdala knjigo Kulturna politika v Sloveniji, 
kjer sta objavljeni Nacionalno poročilo o kulturni politiki v Sloveniji 
in poročilo izvedencev Sveta Evrope Kulturna politika v Sloveniji. 
Poročili sta podlaga za pripravljajoči se mednarodni posvet na 
tematiko kulturne politike, hkrati z njim in z že lansko leto 
pripravljenimi izhodišči za nacionalni kulturni program pa podlaga 
za pripravo predloga nacionalnega kulturnega programa. Arhiv je 
tekoče organiziral tečaje za arhivske in druge delavce za celotno 
državo in soizvajal raziskovalne in druge strokovne naloge. 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

V skladu s svojimi pristojnostmi in politiko Vlade Republike Slovenije 
je bilo delo Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ministrstvo) v letu 1997 usmerjeno v nadaljnjo 
preobrazbo državne uprave v smeri sodobnega, strokovnega in 
učinkovitega servisa državljanov; v krepitev varovanja pravic in 
koristi strank v upravnih postopkih na področju upravnih notranjih 
zadev; v ohranitev dosedanje ravni varnosti pred kriminalom, 
dosledno uveljavljanje zakonitosti na področju javnega reda in 
miru, prometne in splošne varnosti ljudi in premoženja ter prometa 
potnikov in blaga čez državno mejo; in ne nazadnje v vsestransko 
približevanje Republike Slovenije k Evropski uniji, zlasti na 
zakonodajnem področju. 

Ministrstvo je posebno pozornost namenilo pripravi predpristopne 
in nato pristopne strategije vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko unijo na področju preobrazbe upravnega sistema in na 
področju notranjih zadev v okviru t. i. tretjega stebra Pogodbe o 
Evropski uniji (pravosodje in notranje zadeve). 

V skladu s projektom reforme javne uprave je ministrstvo 
oblikovalo strateški načrt za implementacijo projekta v letih 1997- 
1999. Strateški načrt je dokument dolgoročne strategije, ki določa 
reformne cilje in aktivnosti na področjih sistema državne uprave 
na centralni ravni, sistema lokalne samouprave, sistema javnih 
služb, sistema varstva pravic posameznikov v rafcmerju do 
uprave, sistema javnih financ in razvoja državne uprave, sistema 
javnih uslužbencev in izobraževanja ter usposabljanja v javni 
upravi. Na podlagi dolgoročne strategije je bil izdelan podrobnejši 
triletni zakonodajni program, ki vsebuje opis in dinamiko priprave 
predpisov v letih 1997 - 1999. 

V letu 1997 je bilo v skladu z navedenimi dokumenti vzpostavljeno 
delo na dveh tematskih sklopih projekta, in sicer na sistemskem 
poenotenju delovnopravnega statusa in plač zaposlenih v javni 
upravi v odnosu do zaposlenih v zasebnem sektorju in na novi 
funkcionalni in teritorialni ureditvi delovanja upravnega sistema 
na lokalni ravni. V okviru prvega tematskega sklopa je bila 
opravljena primerjalna analiza uslužbenskega prava v nekaterih 
državah Evropske unije in glede na obstoječ delovnopravni položaj 
zaposlenih v javni upravi pripravljena zasnova Zakona o javnih 
uslužbencih, ki obsega usmeritve za pripravo zakona. V okviru 
drugega tematskega sklopa so bili pripravljeni podrobnejši elementi 
namena vzpostavitve projekta, obsega projekta, projektnih ciljev 
in časovne dinamike dela na projektu. 

Za izvedbo obsežnega projekta reforme javne uprave so bile v 
ministrstvu izvedene organizacijske spremembe, organizirana je 
bila nova notranja organizacijska enota Urada za razvoj in 
preobrazbo javne uprave, vzpostavljeno je bilo sodelovanje z 
domačimi in tujimi strokovnimi insitutcijami in vrhunskimi 
strokovnjaki, kar naj bi zagotovilo učinkovitejšo realizacijo 
projektnih nalog. V uradu je bilo v letu 1997 začeto delo na projektu 
reforme funkcionalne in teritorialne ureditve delovanja upravnega 
sistema na lokalni ravni in s tem v zvezi priprava novih 
zakonodajnih rešitev na področju delovanja vlade, organizacije in 
vsebine dela upravnih organov in upravnih enot. 

V okviru priprave pristopne strategije na področju notranjih zadev 
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se je ministrstvo aktivno vključilo v delo evropskih ustanov, ki se 
nanaša na migracije in politiko vizumov, organizirani kriminal in 
mejne zadeve. V okviru strateškega načrta pristopne strategije 
so bila poleg analize obstoječih razmer predvsem na področju 
migracij in organiziranega kriminala pripravljena vsebinska 
izhodišča za izvedbeni načrt (projektne naloge). Tudi na tem 
področju je ministrstvo oblikovalo načrt zakonskih projektov, ki 
jih je treba sprejeti ali dopolniti v kontekstu harmonizacije z 
evropskimi standardi. 

Pristojnosti in naloge ministrstva so se bistveno povečale, hkrati 
pa so zahtevale pospešeno dodatno izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih v ministrstvu ter okrepitev sodelovanja 
z drugimi ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni. Kljub 
povečanju obsega dela in s tem povezanih stroškov je ministrstvo 
izvajalo svoje naloge s približno enakim številom zaposlenih in z 
dejansko nižjimi finančnimi sredstvi kot v preteklih letih. 

Državna uprava 

V skladu s spoznanjem, da je državna uprava eden od ključnih 
generatorjev pospešenega približevanja Republike Slovenije k 
Evropski uniji, so sistem, organizacija in delovanje upravnih 
organov pri delu ministrstva v letu 1997 dobili novo, pomembnejšo 
vlogo. Ministrstvo tako postaja primerljivo z notranjimi ministrstvi 
držav, članic Evropske unije. 

Pri nalogah na področju državne uprave je ministrstvo zasledovalo 
cilj vzpostavitve učinkovitejšega delovanja upravnih organov s 
spremembami na področju organiziranosti, uporabe razpoložljivih 
kadrovskih virov, razporejanja delavcev in zagotavljanja 
ustreznejših možnosti za kvalitetnejše delo. V letu 1997 je 
ministrstvo oblikovalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
Vladi Republike Slovenije, Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, Zakona o delavcih v državnih organih in 
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi. Na novih 
vsebinskih temeljih je bilo urejeno opravljanje strokovnih izpitov in 
preiskusov znanja delavcev v državni upravi. 

Na področju ugovora vesti vojaški dolžnosti se je obseg dela v 
primerjavi z enakim obdobjem lani povečal. V prvih devetih mesecih 
letošnjega leta je v primerjavi z enakim obdobjem lani ministrstvo 
prejelo za dobro četrtino več vlog državljanov, ki želijo uveljavljati 
ugovor vesti vojaški dolžnosti ter opraviti nadomestno civilno 
službo (v letu 1996 540, v letu 1997 pa 690 vlog). 

V okviru novoustanovljene upravne akademije je ministrstvo 
začelo s pripravo in izvajanjem sodobnih programov usposabljanja 
za državno upravo, skrbelo za uvajanje novih metod in tehnik 
dela v upravi, opravljalo raziskovalno delo v upravi, sodelovalo 
pa je tudi pri pripravi koncepta specialističnega podiplomskega 
študija s področja javne uprave ter okrepilo mednarodno 
sodelovanje z upravnimi akademijami in drugimi tujimi ustanovami. 

Upravne notranje zadeve 

Eno od težišč dela ministrstva na področju upravnih notranjih 
zadev v letu 1997 je bilo varovanje pravic in koristi strank v 
postopku. V prvih devetih mesecih letos je ministrstvo prejelo v 
reševanje 4.367 zadev, in sicer 4.014 kot organ prve stopnje in 
353 kot drugostopenjski organ. 

Ministrstvo si je prizadevalo reševati vloge v zakonskih rokih. Do 
posamičnih prekoračitev rokov je prihajalo zlasti na področju 
pridobivanja državljanstva zaradi velikih zaostankov iz preteklih 
let in pomanjkanja usposobljenih kadrov. V zadnjem času so vloge 
začeli hitreje reševati, število novih vlog pa se postopno zmanjšuje, 

tako da je trenutno nerešenih 3.700 zadev. Zaostanki na tem 
področju bodo predvidoma odpravljeni v enem letu. 

Ministrstvo je kot prvostopenjski organ odločalo v postopkih za 
pridobitev in odpust iz državljanstva. V zvezi s tem je prejelo 
1.064 vlog. Večina postopkov se je nanašala na pridobitev 
državljanstva z naturalizacijo in odpust iz državljanstva. 

Ministrstvo je odločalo tudi v postopkih za pridobitev dovoljenja 
za stalno in začasno bivanje tujcev iz humanitarnih razlogov. 
Izdanih je bilo 1.048 dovoljenj za stalno prebivanje tujcev, od tega 
18 iz humanitarnih razlogov. V prvih devetih mesecih letošnjega 
leta je bilo od 46 pravočasno prejetih vlog za status begunca na 
prvi stopnji končanih 32 postopkov. Ministrstvo je pripravilo z 
evropskimi standardi usklajen predlog zakona o azilu, v katerem 
so spremenjene vse dosedanje najbolj kritizirane določbe 
predpisov o azilu. 

V obravnavanem obdobju je ministrstvo opravilo tudi številne 
naloge v zvezi z zakonodajnimi referendumi, volitvami 
predsednika republike in volitvami v Državni svet. 

Po sprejetju zakona o začasnem zatočišču in uredbe o pridobitvi 
začasnega zatočišča za državljane Bosne in Hercegovine se je 
ministrstvo vključilo v pripravo postopkov za priznanje začasnega 
zatočišča, o katerem odločajo upravne enote. Pripravilo je različna 
navodila in upravnim enotam v sodelovanju z Uradom Republike 
Slovenije za priseljevanje in begunce dajalo strokovno pomoč. 

Javna varnost 

V letu 1997 so dejavnost ministrstva na področju javne varnosti 
zaznamovali številni varnostno pomembni dogodki, med katerimi 
je treba posebej omeniti srečanji predsednikov držav v okviru 
srednjeevropske pobude in predsednikov vlad držav Cefte, ki 
sta zahtevali izjemno angažiranje policistov pri pripravi in izvedbi 
varovanja. Za delo policije je v tem letu tudi značilno, da je delovala 
v varnostno dokaj neugodnih razmerah (razraščanje mednarod- 
nega organiziranega kriminala, povečan migracijski pritisk na 
Slovenijo idr.), po drugi strani pa se je srečevala s težavami 
zaradi omejevanja sredstev javne porabe in pomanjkanja ustreznih 
pravnih podlag za svoje delo. 

Ohranitev splošne ravni varnosti ter intenzivno preiskovanje in 
obvladovanje najtežjih oblik splošnega, organiziranega in 
gospodarskega kriminala so bili osnovni cilji ministrstva v boju 
zoper kriminaliteto. V ta namen je ministrstvo okrepilo sodelovanje 
z drugimi domačimi in tujimi ustanovami družbenega nadzorstva 
ter sodelovanje z javnostjo. Večjo pozornost je namenilo načrtni 
preventivni dejavnosti in strokovnemu usposabljanju za 
učinkovitejše odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. Pripravilo 
je tudi predlog strategij boja proti različnim oblikam kriminalitete, 
predloge sprememb kazenskoprocesne in druge zakonodaje ter 
pripravilo navodila za nadzor nad delom detektivskih agencij in 
navodila za nadzor nad določenimi kategorijami storilcev kaznivih 
dejanj. 

V letu 1997 se je policija ukvarjala z bolj organiziranimi, 
nevarnejšimi in za preiskovanje zahtevnejšimi primeri kriminalitete. 
Tovrstna kriminaliteta je v Republiki Sloveniji vse pogostejša in 
čedalje težje obvladljiva. Pri njenem preiskovanju je policijo najbolj 
ovirala pomanjkljiva zakonska in sistemska ureditev boja s 
kriminalom ter odhajanje izkušenih strokovnih kadrov iz njenih 
vrst. V primerjavi s prejšnjim letom je obravnavala več primerov 
zlorabe mamil, gospodarskih kaznivih dejanj in najhujših oblik 
krvnih deliktov, obseg dela z drugimi vrstami kaznivih dejanj pa je 
ostal na približno enaki ravni kot lani. 
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število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete 
narašča že dalj časa. Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, 
povezanih s procesom privatizacije družbene lastnine In 
prenosom kapitala v tujino, bo predvidoma končano do konca 
letošnjega leta. Na pobudo ministrstva je bil sprejet dogovor z 
davčno upravo, ki naj bi olajšal preiskovanje davčnih utaj In drugih 
z njimi povezanih kaznivih dejanj. 

Na področju splošne kriminalitete se |e letos povečalo število 
umorov, njihovo preiskovanje pa postaja vse bolj zapleteno. 
Preventivna dejavnost, sodelovanje z |avnostjo In večja 
učinkovitost policije pa Je po ocenah strokovnjakov vplivala na 
manjše število vseh obravnavanih ropov in boljšo preiskanost 
ropov v denarnih ustanovah. 

Delo na področju organiziranega kriminala se je preusmerilo k 
preiskovanju organiziranih kriminalnih skupin, ne glede na vrsto 
kaznivih dejanj, s katerimi se ukvarjajo. Pri tem je potekalo 
sodelovanje tako s tujimi varnostnimi organi kot z drugimi državnimi 
ustanovami (ministrstvom za finance idr.). Za uspešnejše delo na 
tem področju je ministrstvo predlagalo spremembo zakonodaje, 
ki naj bi omogočila zaščito prič, učinkovitejšo uporabo posebnih 
metod in sredstev, možnost uporabe izjave policiji kot dokaznega 
sredstva v kazenskem postopku, možnost zasega nezakonito 
pridobljene premoženjske koristi že v predkazenskem postopku 
idr. Večji poudarek pri delu kot v preteklih letih je bil tudi na odkrivanju 
in preprečevanju zlorabe mamil, vendar pa po strokovnih ocenah 
večji del trgovine z mamili iri psihotropnimi snovmi v Sloveniji še 
vedno ostaja neodkrit. 

Na področju javnega reda in miru se varnostne razmere niso 
bistveno spremenile. Na razmeroma ugodno stanje na tem 
področju je med drugim vplivala načrtovana policijska dejavnost 
v zvezi s hujšimi oziroma množičnejšimi kršitvami javnega reda 
in mira (športne in druge javne prireditve). Poslabšale pa so se 
razmere na področju varstva okolja (odvržene nevarne snovi 
oziroma odpadki v naravi). 

Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa je policija posebno 
pozornost namenjala doslednemu izvajanju strategije izboljšanja 
prometne varnosti. Ukrepi, s katerimi so policisti odkrivali in 
omejevali kršitve, ki so najpogostejši vzrok prometnih nesreč 
(neprilagojena hitrost, Izsiljevanje prednosti, nepravilno 
prehitevanje, vožnja pod vplivom alkohola), so prispevali k 
zmanjšanju števila mrtvih. Policija je nadaljevala s prometnim 
ozaveščanjem državljanov z že utečenimi preventivnimi akcijami 
(Stopimo iz teme, Kolesar, Varna pot v šolo, Natakar, taksi prosim, 
Hitrost ubija), od maja do septembra pa je potekala nova 
preventivna akcija Varnostni pas - vez z življenjem. 

Promet čez mejne prehode za mednarodni In obmejni promet se 
je povečal predvsem med turistično sezono. Močno se je povečalo 
število obravnavanih tujcev zaradi ilegalnega prehoda meje z 
Madžarsko in Hrvaško, kar je bila predvsem posledica množičnih 
prihodov državljanov rizičnih držav z letali v Sarajevo In 
vzpostavitve prometnih zvez med Hrvaško In ZR Jugoslavijo. 
Več je bilo tudi tujcev, ki so bili zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja 
pogojev za vstop v državo ali potovanje skozi njo, in odkritih 
zlorab dokumentov za prestop državne meje. Delo policije na tem 
področ|u naj bi v prihodnje olajšala uvedba novega Informacijskega 
sistema, ki bo večinoma skladen s schengensklm informacijskim 
sistemom (SIS). 

V letu 1997 je bila spremenjena Interventna številka 92 na 113, ki 
naj bi zmanjšala tehnične motnje in napačne klice ter zagotovila 
hitrejšo in zanesljivejšo policijsko Intervencijo. Kot pozitivna se je 
Izkazala tudi uvedba anonimnih telefonskih klicev, ki je potekala 
pod sloganom Skupaj proti kriminalu, saj Je bilo na ta način 
pridobljenih mnogo koristnih Informacij za operativno delo. 

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce 

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce, ki je organ v sestavi 
ministrstva, se Je v letu 1997 soočil z naraščajočim migracijskim 
pritiskom na državo. Ker se zahodnoevropske države vse bolj 
zapirajo pred imigranti, je Slovenija postala zanimiva ne le kot 
tranzitna oziroma odskočna, temveč tudi kot ciljna država za 
tujce. 

V primerjavi z lanskim letom se je v prvih devetih mesecih 
letošnjega leta v prehodnem domu za tujce povečalo število 
nastanitev za 77, 2 % (od 1.265 na 2.242), prihodov za 94, 6 % 
(od 734 na 1.428), bivalnih dni pa za 72,0 % (od 16.016 na 27.550). 
Število odstranitev tujcev je narastlo za 74,6 %, samovoljnih 
zapustitev pa za 120,3 %. 

Mednarodno sodelovanje 

Po podpisu sporazuma o pridruženem članstvu Republike 
Slovenije v Evropski zvezi so se povečale naloge ministrstva na 
področju pristopne strategije za polnopravno včlanitev. V okviru 
pristopne strategije za področje notranjih zadev je ministrstvo 
med drugim pripravilo projekt zaščite slovenske državne meje in 
se dogovarjalo s predstavniki avstrijske in italijanske policije o 
ukrepih pri varovanju skupne državne meje v skladu s 
schengenskimi standardi. Okrepilo se je tudi sodelovanje v okviru 
srednjeevropske policijske akademije in AEPC (evropsko 
združenje visokih policijskih šol) ter sodelovanje s policijama 
Madžarske in Hrvaške, iz katerih v Slovenijo prihaja največ 
ilegalnih migrantov. 

Obseg mednarodnega sodelovanja v okviru Interpola na področju 
mednarodnega boja proti kriminalu se je v letu 1997 povečal. 
Sodelovanje se je večinoma nanašalo na izmenjavo podatkov in 
informacij o iskanih osebah, zlorabi mamil in psihotropnih snovi, 
razpečevanju ponarejenega denarja in tatvinah vozil. V primerjavi 
z lanskim letom se je precej povečala izmenjava podatkov in 
informacij glede organiziranega kriminala, pranja denarja in 
računalniškega kriminala. Narastlo je tudi število prošenj za razpis 
mednarodnih tiralic in ugotavljanje identitete. Ministrstvo se je z 
Interpolom uskladilo na področju informatike in telekomunikacij 
ter se vključilo v njegov sistem elektronske pošte, ki bo med 
drugim omogočil prenos slikovnih datotek, potekajo pa tudi priprave 
za neposreden dostop do datoteke ukradenih vozil. V sodelovanju 
z Interpolom so imeli strokovnjaki ameriškega FBI v Sloveniji dva 
seminarja, organizirano pa je bilo tudi srečanje v okviru 
srednjeevropske policijske akademije. Predstavniki ministrstva 
so se udeležili evropske regionalne konference Interpola na 
Slovaškem. Generalni sekretariat Interpola v Lyonu je v septembru 
gostil slovenskega ministra za notranje zadeve, v istem času pa 
se je tam delegacija ministrstva udeležila druge mednarodne 
konference o kriminalistični analitiki. 

Ministrstvo je v letu 1997 podpisalo pismo o sodelovanju z 
ministrstvom za pravosodje Kraljevine Belgije. Z Republiko 
Hrvaško se je na dveh srečanjih dogovorilo o sodelovanju obeh 
policij med turistično sezono, takojšnji sprostitvi tovornega prometa 
čez mejne prehode. Izmeničnem nadzoru tovornih vozil, pomoči 
slovenske strani pri vzpostavitvi schengensklh standardov na 
državni meji ter o sodelovanju pri preprečevanju organiziranega 
mednarodnega kriminala In Ilegalnih migracij. Z ministrstvi za 
notranje zadeve Republike Italije In Republike Madžarske je 
podpisalo skupno izjavo o sodelovanju treh držav na področju 
preprečevanja organiziranega kriminala, tihotapljenja mamil In 
psihotropnih snovi, Ilegalnih migracij In skupnega usposabljanja 
operativnih delavcev. Ministrstvo je sodelovalo tudi na ministrski 
konferenci Sveta ministrov za pravosodje In notranje zadeve v 
Bruslju, kjer je skupaj s predstavniki Kraljevine Nizozemske 
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predstavilo stališča do t.i. "vzporedne dublinske konvencije", ki 
se nanaša na postopke z azilanti. 

Ministrstvo je v letu 1997 sodelovalo pri sklenitvi dvostranskega 
mednarodnega sporazuma s Kraljevino Dansko o ponovnem 
sprejemu državljanov ene do obeh držav in tujcev, ki nezakonito 
bivajo na ozemlju druge države. Sodelovalo je pri pogajanjih o 
sklenitvi sporazumov o vračanju oseb z Republiko Estonijo 
(sporazum je podpisan), Republiko Bolgarijo in Republiko Latvijo 
(pogajanja so še v fazi priprav). Sodelovalo je tudi pri pogajanjih o 
sklenitvi sporazuma z Republiko Makedonijo o ponovnem 
sprejemu oseb, katerih vstop in/ali bivanje v državi sta v nasprotju 
z notranjim pravom, z Republiko Italijo pa pri pogajanjih o sklenitvi 
sporazuma in protokola o sodelovanju med policijama obeh držav. 

Ministrstvo je tudi v letu 1997 sodelovalo v regionalnem programu 
UNDCP (United Nation Drug Control Programme), ki vključuje 
pet projektov, namenjenih učinkovitejšemu boju proti zlorabi mamil 
in psihotropnih snovi ter finančni podpori državam članicam. 
Slovenija je pristopila k dvema projektoma, od tega k enemu v 
letu 1997. 

Ministrstvo je v sodelovanju z Evropsko komisijo in programom 
PHARE pripravilo predlog državnega operativnega programa za 
naslednje leto, ki bo predvsem usmerjen v pridobivanje strokovnih 
znanj ter izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih. Upravna 
akademija je v letu 1997 navezala stike z nemško Zvezno upravno 
akademijo in se včlanila v dve mednarodni združenji: IASIA (In- 
ternational Association of Schools and Institutes of Administra- 
tion) in NISPAcee (mreža inštitutov in šol s področja javne uprave 
v srednji in vzhodni Evropi). S tem so se povečale možnosti 
izmenjave znanj in izkušenj s sorodnimi tujimi ustanovami. 

Finančni načrt 

Ministrstvu je v letu 1997 iz državnega proračuna namenjenih 
29.750.967.000 tolarjev (predlog proračuna za leto 1997), kar je 
realno manj kot prejšnje leto. Finančno situacijo ministrstva najbolj 
ponazarja podatek, da je zaradi stalnega povečevanja stroškov 
dela (plače) na račun investicij in investicijskega vzdrževanja, 
ministrstvo v letu 1997 za investicije in investicijsko vzdrževanje 
namenilo polovico manj sredstev kot v letu 1994. Rezultati takšne 
finančne politike se kažejo v tem, da je popolnjenost s prevoznimi 
sredstvi le tri četrtine glede na evropske policijske standarde, 
starost vozil pa je v povprečju višja od njihove običajne življenjske 
dobe. Prav tako je popolnjene le tri četrtine informacijske opreme, 
samo slaba polovica računalniške opreme pa je primerljiva z 
opremo, ki jo ima povprečno slovensko gospodinjstvo. 
Računalniško omrežje ne omogoča prenosov podatkov, obdelanih 
v okolju VVindovvs ali drugem primerljivem okolju. Kriminalistično- 
tehnična oprema, posebna tehnična sredstva in pripomočki ne 
sledijo več potrebam, ki jih narekujejo sodobne metode in tehnike 
odkrivanja storilcev kaznivih dejanj. Helikopter za medicinsko 
reševanje že drugo leto ni več v uporabi, sredstev za nakup 
novega ni, Itd. 

Projekti 

Poleg v uvodu omenjenih projektov v okviru priprave pristopne 
strategije za vključevanje Republike Slovenije v Evropsko unijo je 
ministrstvo izvajalo tudi druge projekte. Samostojno je izvajalo in 
financiralo naslednje projekte: 

• AFIS - avtomatska identifikacija prstnih odtisov; 
• Identifikacija intervencijskih pozivov na 92 II; 
• ISPP - meja; 
• Aplikacija - odklonski pojavi; 

• Policija na lokalni ravni; 
• Aplikacija koncepta ocenjevanja varnosti; 
• Priprava strokovnega navodila o odpiranju akcij; 
• Rezervni sestav policije; 
• Izgradnja informacijskega skladišča za področje cestno- 

prometne varnosti; 
• Nova osebna izkaznica; 
• Listine po sporazumu med vlado Republike Slovenije in vladama 

Republike Madžarske in Hrvaške o maloobmejnem prometu; 
• Finančno - materialni informacijski sistem MNZ; 
• Prenovitev centralnega računalniškega sistema; 
• Latin 2 - PC; 
• Rezervni sistem za prenos sporočil - SEJA II; 
• Združevanje informacijskih storitev MNZ in CVI na upravnih 

enotah za delovno področje upravnih notranjih zadev. 

Ministrstvo je v okviru ciljno raziskovalnega programa Narodno 
vprašanje sofinanciralo in v sodelovanju z zunanjimi ustanovami 
izvajalo naslednja dva projekta: 

• Nacionalna varnost in medetnični konflikti; 
• Begunci v Sloveniji: kulturni, sociološki, socialni, ekonomski in 

politični vidiki in problemi. 

Strokovne publikacije 

Ministrstvo je poleg periodičnih publikacij (Revija za kriminalistiko 
in kriminologijo, Zbornik strokovno-znanstvenih razprav) v letu 
1997 izdalo številne druge strokovne publikacije (knjige, učbeniki, 
raziskovalni elaborati, projektna poročila, analize, statistični 
pregledi idr.). 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Vojaška obramba 

1. Temeljni cilji v letu 1997 so: 

- zagotavljanje potrebne bojne pripravljenosti; 
- preoblikovanje Slovenske vojske; 
- opremljanje in modernizacija ter zagotovitev potrebne 

infrastrukture; 
- izobraževanje in usposabljanje podčastnikov in častnikov stalne 

sestave; 
- usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka; 
- uvajanje bojne tehnike v skladu z realizacijo TRP-2003; 
- zagotavljanje logistične oskrbe; 
- izvajanje nalog mednarodnega vojaškega sodelovanja. 

Delo v Slovenski vojski je potekalo načrtno na vseh ravneh 
poveljevanja. Kakovost dela je sicer različna tako po področjih 
kot po posameznih poveljstvih in enotah. Kljub vsemu pa je glede 
na kadrovsko izpopolnjenost Slovenske vojske ustrezna. 

Na obseg uresničevanja načrtovanih nalog sta vplivali delno slaba 
materialno-finančna zagotovitev v razmerah začasnega 
financiranja ter kadrovska neizpopolnjenost poveljstev in enot. 
Omenjena dejavnika kontinuirano omejevalno vplivata na 
realizacijo načrtov dela že od začetka vzpostavljanja Slovenske 
vojske. 

Na realizacijo načrta dela za obravnavano obdobje je vplival tudi 
obseg mednarodnih aktivnosti, ki je bil bistveno večji od 
predvidenega. 

Sedanja organiziranost poveljstev in enot Slovenske vojske je 
presežena, posebno v pokrajinskih poveljstvih in samem 
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Generalštabu Slovenske vojske, saj obseg in zahtevnost dela 
presegata sedanjo stopnjo organiziranosti ter kadrovske in 
materialne zmožnosti Slovenske vojske. 

Realizacija nalog v zvezi s preoblikovanjem Slovenske vojske v 
prvi polovici 1997. leta ni bila izvedena ne v predvidenem obsegu 
In ne v predvidenem času. Generalštab Slovenske vojske je 
sodeloval pri nalogah, ki posredno vplivajo na realizacijo te 
temeljne naloge, to je oblikovanje koncepta varnostno-obrambne 
politike in obrambnega sistema Republike Slovenije ter novega 
zakona o obrambi in bele knjige. V začetku julija 1997 so bile 
sprejete Usmeritve za izdelavo formacije Generalštaba Slovenske 
vojske, kar omogoča nadaljevanje dela na tem področju. 

Pripravljene so potrebne strokovne presoje, mnenja in osnutki 
predlogov za izdelavo dokumenta Obseg in struktura Slovenske 
vojske. Definirana je temeljna organizacijska struktura Slovenske 
vojske in izhodišča za preoblikovanje Slovenske vojske do leta 
2010. 

V prvi polovici 1997. leta je bila v operativno uporabo uvedena 
nova artilerijska sredstva. Zaradi težje nesreče pri streljanju s 
havbico TN-90 155 mm je bilo začasno prepovedano izvajanje 
streljanj s temi orožji. 

V oklepnomehanizirane enote Slovenske vojske so se v uporabo 
uvedli sistemi za upravljanje ognja. Zaradi začasnega financiranja 
niso zgrajeni nekateri pomembni objekti za Slovensko vojsko, 
kar se je predvsem kazalo pri nadaljevanju projekta Letalskega 
šolskega centra Cerklje. Nadaljuje pa se z deli pri gradnji 
Mornariškega centra v Ankaranu. 

Na področju izobraževanja in usposabljanja podčastnikov in 
častnikov stalne sestave je bilo težišče na usposabljanju in 
izpopolnjevanju častnikov ter podčastnikov Slovenske vojske za 
funkcionalne dolžnosti v skladu s standardi NATO. 

S ciljem približevanja NATU, so bili podčastniki in častniki enot in 
poveljstev Slovenske vojske vključeni v izobraževanje, ki se za 
Slovensko vojsko organizira v sklopu programov Millitary to 
Millitary, IMET in AUSBILDUNGSHILFE ter v sklopu dvostranskih 
sporazumov, ki jih je Ministrstvo za obrambo sklenilo z ministrstvi 
za obrambo drugih držav. Tako je bilo v tujino napotenih 51 
častnikov Slovenske vojske. Šolanje je uspešno končalo 39 
častnikov, za 12 častnikov pa bo izobraževanje potekalo tudi v 
drugi polovici leta. Častniki so bili udeleženi na jezikovnih in vojaško 
specialističnih tečajih, osnovnih in nadaljevalnih. V prvi polovici 
leta 1979 je uspešno končal šolanje na najvišji vojaški šoli - Na- 
tional Defence University v ZDA prvi častnik Slovenske vojske, 
že drugi častnik pa se je vrnil s šolanja na najvišji NATO šoli - 
Nato Defence College v Rimu. 13 častnikov iz stalne sestave 10. 
bMS pa je bilo vključenih v različne oblike tečajev za častnike v 
mirnodobnih operacijah. 

Kandidati za podčastnike in častnike v Slovenski vojski so se 
šolali v Šoli za častnike - 73 slušateljev in za podčastnike - 69 
slušateljev. Na Šoli za častnike in Šoli za podčastnike vojnih enot 
je v prvi polovici leta uspešno končalo šolanje 86 slušateljev. V 
sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje so se šolali 
pirotehniki, ki so v sestavi enot in poveljstev Slovenske vojske. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene jezikovnemu izobraževanju. 
Tako je 21 častnikov končalo intenzivni tečaj angleščine, 205 
častnikov je bilo vključenih v jezikovne tečaje angleščine v okviru 
Centra za tuje jezike in Centra vojaških šol; 23 častnikov je opravilo 
tečaj nemščine, 4 pa tečaj italijanščine. 

Na služenju vojaškega roka je bilo v začetku leta v enotah 
Slovenske vojske 2412 vojakov, ki so prišli na služenje v letu 

1996. V letu 1997 je bilo sprejetih na redno služenje 7354 vojakov, 
na dosluženje pa 13. 

Glede na prehod v enovito obliko usposabljanja vojakov na služenju 
vojaškega roka je bilo treba začeti z dousposabljanjem poveljniških 
kadrov v enotah, kjer se takšno usposabljanje izvaja. 

S ciljem smotrnega opremljanja in modernizacije Slovenske vojske 
se je začelo s potrebnim uvajanjem novih sredstev in opreme, ki 
so bila nabavljena z realizacijo Temeljnih razvojnih programov, in 
sicer: 

- havbic TN 90 155 mm, 
- minometov MN 9 120 mm, 
- sredstev zvez TADIRAN, 
- sredstev za transport, 
- kontrolnih naprav za preverjanje protioklepnih raket. 

Na področju zaledne zagotovitve so se opravljale naloge, ki so 
nujne za funkcioniranje Slovenske vojske (materialno-tehnična, 
intendantska, finančna, prometna in sanitetna zagotovitev). 
Začasno financiranje je bistveno vplivalo na celoten obseg 
realizacije načrtovanih nalog v prvi polovici 1997. leta. Dejstvo je, 
da se je zagotavljalo tekoče finančno poslovanje v Slovenski 
vojski s prerazporeditvami sredstev znotraj finančnega načrta 
po posameznih postavkah in z opuščaniem nalog. 

Področje mednarodnega vojaškega sodelovanja je eno od področij 
dela, ki se tudi v 1997 letu intenzivno širi, kar vpliva na delo 
poveljstev in enot Slovenske vojske. Slovenska vojska se v okviru 
politike približevanja NATO in druge vojaške povezave vključuje 
v različne oblike mednarodnega vojaškega sodelovanja. 

To sodelovanje je bilo vsebinsko na višji ravni tako v okviru PFP 
in OVSE kot v okviru posebnih izobraževalnih programov, kot so 
Military to Military, IMET in AUSBILDUNGSHILFE. Aktivnosti na 
tem področju kažejo, da je sodelovanje Generalštaba Slovenske 
vojske, posameznikov, poveljstev in enot v mednarodnih vojaških 
aktivnostih dobilo takšen obseg, ko bodo potrebne hitre 
organizacijske spremembe v strokovnih službah in v Slovenski 
vojski, ki bodo omogočale uspešno delovanje na tem področju. 
Potrebna bo tudi kar največja koordinacija načrtovanja, 
organiziranja in izvajanja mednarodnega sodelovanja z drugimi 
državotvornimi ministrstvi. 

Generalštab Slovenske vojske je v tem letu izvedel priprave za 
formiranje, nastanitev in opremljanje sanitetne enote Slovenske 
vojske, ki je v maju odšla na izvajanje mirovne operacije "Alba" v 
Albanijo. V mirovni operaciji v Albaniji je enota Slovenske vojske 
sodelovala v okviru italijanskega kontingenta mirovnih sil. 

V septembru so bile končane priprave enote za sodelovanje v 
okviru mirovne operacije OZN na Cipru in enote 15. brigade 
Vojaškega letalstva za delovanje v sestavi enot SFOR. S 
1.10.1997 je letalsko-helikopterska enota podrejena operativnemu 
nadzoru (OPCON) poveljstva sil SFOR. 

Aktivnosti pri izpopolnjevanju 10. bataljona za mednarodno 
sodelovanje so zastale predvsem zaradi ustavitve kadrovskega 
izpopolnjevanja. Enota se je že v prvem'polletju pripravljala za 
sodelovanje v mirovnih operacijah na Cipru. V ta okvir sodi tudi 
njena udeležba na mednarodni vaji "COOPERATIV NUGGET 
97" v ZDA, kjer je dobila najvišje ocene. 

Na podlagi dvostranskega sporazuma med Republiko Slovenijo 
in ZDA je bil uveden v uporabo model za podporo pri strateškem 
odločanju (DRMM), namenjen za načrtovanje obrambnih virov 
pri postavljanju strukture vojaških sil. 
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V prvi polovici leta 1979 so se s sodelovanjem na mednarodnih 
vajah usposabljali tako častniki iz poveljstev Slovenske vojske 
kot enote Slovenske vojske. V okviru Partnerstva za mir je 
Slovenska vojska sodelovala na štabni vaji korpusne ravni Co- 
operative Guard 97, kjer so se usposabljali štabni častniki za 
izvajanje nalog v poveljstvu večnacionalnih sil. 

Štabna vaja strateške ravni Hexagrant 97 - vaja v duhu PzM, je 
potekala na nacionalnih območjih šestih držav udeleženk, na njej 
pa so bili preverjeni komunikacijski postopki ter način izmenjave 
informacij in koordinacija med generalštabi udeleženk vaje v 
primerih naravnih in ekoloških nesreč. 

Na taktični vaji zvez Combined Endeavor 97 sta sodelovala 
Generalštab Slovenske vojske in enota za zveze. Na taktični vaji 
Rescuer-97, ki je bila v duhu PzM, je sodelovala enota RKBO in 
se urila za delovanje ob ekoloških nesrečah. V septembru je na 
vaji "ESPERIA" v Italiji sodelovala do zdaj najštevilčnejša enota 
Slovenske vojske. 

V okviru dvostranskega sporazuma z Republiko Madžarsko je 
bilo izvedeno bojno streljanje enote zračne obrambe, ki je bilo tudi 
prvo streljanje enot zračne obrambe Slovenske vojske na realne 
cilje. Bojno streljanje na Madžarskem je izvedla tudi protioklepna 
enota Slovenske vojske. 

Civilna obramba 

Na področju civilne obrambe so bile aktivnosti usmerjene zlasti v 
nadaljnje dograjevanje in usklajevanje priprav civilne obrambe v 
državnih organih ter s tem povezane realizacije delovnega 
programa Vlade RS za izvajanje priprav civilne obrambe v državnih 
organih (št. 806/96-9 z dne 16.5.1996) ter v dopolnjevanju 
obrambnega načrta Ministrstva za obrambo in njegove prilagoditve 
novim predpisom. 

Na področju obrambnega usposabljanja je Ministrstvo za obrambo 
v Centru za obrambno usposabljanje Poljče izvedlo 184 
izobraževalnih oblik na področju civilne obrambe, informatike, 
telekomunikacij, vojaških usposabljanj in drugih funkcionalnih 
usposabljanj, ki se jih je skupno udeležilo 3816 udeležencev. Poleg 
tega so bile organizirane in izvedene tudi 3 mednarodne 
konference oziroma posveti z obrambnega področja. 

Na področju priprav in izvedbe mobilizacije se kot stalna naloga 
izvaja usposabljanje odgovornih delavcev za izvedbo mobilizacije 
in sprotno dopolnjevanje dokumentov za izvedbo mobilizacije. 
Med redne naloge sodi tudi preverjanje mobilizacijske 
pripravljenosti vojnih enot Slovenske vojske. 

V letošnjem letu so bili naborniki, ki so opravili zdravstvene in 
psihološke preglede, testirani z novimi psihološkimi testi. Izdelan 
je bil predlog novega pravilnika o ocenjevanju zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo. Prvi del nabora je bil izveden v 
maju in juniju, izvedba drugega dela nabora pa je načrtovana v 
oktobru i novembru. Na služenje vojaškega roka so bili naborniki 
napoteni v petih terminih. 

Uprava za logistiko je v preteklem obdobju začasnega financiranja 
kot prednostne naloge izvajala planiranje, javna naročila v okviru 
proračunskih možnosti in nabave ter vzdrževanje materialnih 
sredstev s poudarkom na oborožitvi in opremi Slovenske vojske 
ter sanaciji in oporečnih minsko-eksplozivnih sredstev, ki so bila 
izločena iz uporabe v Slovenski vojski. 

Začasno financiranje je v preteklem obdobju omejilo načrtovane 
nakupe sredstev iz letnega načrta. Problemi so bili posebej pereči 

pri zagotavljanju nadomestnih delov za vzdrževanje bojne tehnike, 
letal in helikopterjev. Vse to se je kazalo tudi na zmanjšanem 
obsegu popravil in generalnih remontov omenjenih sredstev. 

Med pomembnejšimi nalogami, ki so se že začele opravljati, 
sodijo priprave in oblikovanje internih standardov in predpisov v 
skladu z zahtevami NATO, priprava tehnološke dokumentacije 
in sistema vzdrževanja novih sredstev zvez Slovenske vojske. 
Kontinuirano potekajo obnova lahkega pehotnega orožja, obnova 
minometov in obnova artilerijskega orožja, obnova nebojnih vozil 
ter tankov T-55. Nadomestne dele za generalno obnovo se 
zagotavlja v domačih tovarnah. Izvedeno je bilo usposabljanje 
vzdrževalcev orožij, vozil, sredstev zvez in elektronike za I. in II. 
stopnjo vzdrževanja. 

Opravljanje nalog s področja gradbenih, stanovanjskih in splošnih 
zadev je bilo otežkočeno zaradi začasnega financiranja oziroma 
nesprejetega proračuna za leto 1997. Med pomembnejše naloge 
sodijo obnavljanje vojaške infrastrukture v okviru vojašnic in 
letališč, dograjevanje strelišč ter obnavljanje in gradnja novih 
skladišč. 

Na področju informatizacije so bile poleg zagotavljanja 
operativnega delovanja obstoječega informacijskega sistema 
aktivnosti usmerjene predvsem v razvoj aplikativnih informacijskih 
rešitev (projektov) in gradnjo ustrezne računalniške infrastrukture 
tako v upravnem kot vojaškem delu ministrstva. Velik poudarek je 
služba dajala tudi prenosu znanja s področja informatike, s 
poudarkom na vojaških vsebinah iz mednarodnega okolja v okviru 
Partnerstva za mir in Vojska vojski. Poleg rednega vzdrževanja in 
dopolnjevanja obstoječe vojaške evidence, je bila uvedena v 
pilotsko testiranje nova in učinkovitejša informacijsko rešitev 
(ORGMOB IS), ki integralno povezuje tako upravni kot vojaški 
del ministrstva. V okviru poslovno-informacijskega sistema je 
Ministrstvo za obrambo aktivno sodelovalo v projektu Ministrstva 
za finance MFERAC-96. Na področju razvoja vojaških 
informacijskih sistemov Slovenske vojske (sistem vodenja in 
poveljevanja) težišče na integraciji tehnologije geografskih 
informacijskih sistemov (GIS) v vojaške procese ter razvoju 
informacijskih sistemov vojaške logistike. 

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo je v obdobju januar- 
september 1997 opravil skupno 109 inšpekcij. Na področju bojne 
pripravljenosti Slovenske vojske je bilo opravljenih 24 inšpekcij s 
poudarkom na funkcioniranju sistema vodenja in poveljevanja, 
izvajanju ukrepov bojne pripravljenosti, nadzoru usposobljenosti 
starešin in poveljstev, sprotnega dopolnjevanja in usklajenosti 
posameznih načrtov in mobilizacijskih dokumentov ter 
izpopolnjenosti z materialnimi sredstvi in njihovem vzdrževanju. 
Na področju vojaških zadev pa je bilo opravljenih 30 inšpekcij. 

Nadaljevalo se je s projektom kakovosti, ki zagotavlja večjo 
preglednost poslovanja pri izvajanju nalog in ustrezno delitev dela 
po strokovnih nosilcih posamezne aktivnosti. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Temeljni cilji na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letu 1997 so: 

- nadaljevanje z izpopolnjevanjem priprav; 
- nadaljevanje graditve infrastrukture (zveze, informacijski sistem 

ipd.); 
- posodobitev sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja; 
- mednarodno sodelovanje in povezovanje; 
- izvajanje učinkovite zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 

nesrečah. 
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Temeljni cilji so se uresničevali z naslednjimi 
težiščnimi nalogami 

Izdelana je bila študija zaščite voda pred nenadnim onesnaženjem 
ob industrijskih in drugih nesrečah z vplivi na okolje. Na podlagi te 
študije ter drugih strokovnih podlag se pripravlja program ukrepov 
za zaščito voda pred nenadnimi onesnaženji. Program vsebuje 
tudi reorganizacijo reševalnih služb, ki sodelujejo pri zaščiti in 
reševanju ob teh nesrečah, usposabljanje vodij intervencij in 
drugih pripadnikov teh služb ter standardizacijo zaščitne in 
reševalne opreme. Nemoteno potekata priprava in izdelava 
raziskovalnih nalog v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V začetku leta 1997 je bila organizirana učinkovita akcija ob žledu, 
ob velikih požarih na Notranjskem v prvi polovici leta in v drugih 
primerih. V velikem številu akcij sta sodelovali Slovenska vojska 
in policija, sodelovanje je bilo izredno učinkovito. 

Slovenija je sodelovala tudi v treh mednarodnih vajah, ki so bile 
izvedene v duhu oziroma v okviru programa Partnerstvo za mir. 
To so vaje lnex 2 FIN, Hexagrant 97 ter INTEX-97. 

Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje prijavila mednarodni projekt s področja Civilne zaščite v 
okviru programa PHARE ki ga je podprlo osem pridruženih članic 
EU. Projekt je bil usklajen z vsemi državami, ki sodelujejo v 
programu PHARE, in sprejet kot edini projekt s področja Civilne 
zaščite. 

Pripravljen in podpisan je bil Sporazum med vladama Republike 
Slovenije in Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred 
naravnimi in civilizacijskimi nesrečami. Do konca leta bo predložen 
v postopek Vladi RS podoben sporazum, ki naj bi ga sklenili vladi 
Republike Slovenije in Ruske federacije. Usklajeno je tudi besedilo 
memoranduma o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami s Češko republiko. V tem letu je bil v celoti 
uresničen tudi program medsebojnega sodelovanja Civilne zaščite 
Republike Slovenije in Republike Madžarske. 

Uspešno so bile opravljene številne akcije za odstranjevanje 
neeksplodiranih ubojnih teles. Posebej je treba omeniti akcijo 
Morski konjiček, katere cilj je bil odstranitev znanih morskih min 
na slovenski obali, ter akcijo odkrivanje neeksplodiranih ubojnih 
sredstev s pomočjo sonarja, ki je bila izvedena v sodelovanju z 
enoto ameriške vojne mornarice. Pri odstranjevanju in uničevanju 
neeksplodiranih ubojnih sredstev so se letos začele uporabljati 
tudi nekatere nove, okolju prijaznejše tehnične in tehnološke 
rešitve. 

Zagotovljen je bil organiziran računalniško podprt način zbiranja, 
izmenjave in uporabe podatkov o nevarnostih, nesrečah in drugih 
dogodkih, pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v okviru sistemov za spremljanje meteoroloških, 
hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških, prometnih in 
drugih razmer. 

Dokončana je bila reorganizacija državnega in regijskih centrov 
za obveščanje, ki od 1. januarja opravljajo svojo dejavnost na 
podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V 
celoti je bil vzpostavljen sistem radijskih zvez (ZARE) in predan v 
uporabo gasilski službi, gorski reševalni službi, jamarski reševalni 
službi, Civilni zaščiti ter drugim reševalnim službam v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Do konca tega leta bo v glavnem dograjena infrastruktura sistema 
tihega alarmiranja, ki je prav tako namenjen vsem reševalnim 
službam v državi kot tudi inšpekcijskim in drugim organom s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vzpostavljen je bil informacijski sistem o naravnih in drugih 
nesrečah, uveljavljeni novi alarmni znaki za alarmiranje ob 
nevarnostih ter nesrečah, uvedena pa je bila tudi enotna evropska 
klicna številka 112 za klic v sili v skladu s smernicami Sveta 
Evrope. 

V teku je program priprav in usposabljanja učencev osnovnih šol 
za izvajanje osebne in vzajemne zaščite ob potresih, požarih in 
drugih nesrečah, ki lahko orgrozijo njihovo varnost v šolah. Do 
konca tega leta bo v večjem število osnovnih šol izveden tudi 
preizkus evakucije učencev in učiteljev iz zgradb ob potresu. 

Do konca tega leta bodo organizirane in v glavnem tudi opremljene 
in usposobljene vse enote in službe Civilne zaščite na regijski in 
državni ravni. 

Izdelani so bili vsi programi uvajalnega in temeljnega usposabljanja 
pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanaje in 
pomoč, ki se izvajajo v Izobraževalnem centru za zaščito in 
reševanje kot tudi na lokalni ravni. Usposobljenost in pripravljenost 
sil za zaščito, reševanje in pomoč sta se v tem letu preverjali na 
dveh velikih vajah: ldrijca-97 in Kras-97. Namen prve je bil preveriti 
pripravljenost za hitro in učinkovito ukrepanje ob nesreči z nevarno 
snovjo v cestnem prometu, druge pa pripravljenost sil ter 
usposobljenost organov za vodenje intervencije ob velikih požarih 
v naravi. V okviru sejma Zaščita-97 je bilo izvedeno tudi III. državno 
preverjanje znanja pripadnikov ekip prve pomoči Civilne zaščite, 
izveden je bil prikaz novih oblik in načinov reševanja ob nesrečah 
z nevarnimi snovmi s poudarkom na preprečevanju vplivov na 
okolje, izvedeno pa je bilo tudi množično tekmovanje gasilskih 
desetin. V tem letu bo v glavnem končano usposabljanje 
pripadnikov občinskih štabov Civilne zaščite. 

Izdelana je bila večina manjkajočih predpisov na podlagi zakona 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakona o varstvu 
pred požarom ter zakona o gasilstvu. 

Normativno področje 

V sklopu zakonodaje je je bil sprejet zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obrambi. 

V pripravi je tudi nov zakon o obrambi, ki bo obstoječo normativno 
ureditev nadgradil predvsem z vidika vključevanja Republike 
Slovenije v mednarodne vojaško-politične in varnostne integracije, 
določal pogoje za sodelovanje Slovenske vojske pri izvajanju 
nalog na podlagi obveznosti, ki jih Republika Slovenija prevzema 
v mednarodnih organizacijah, ter uskladil organizacijo Slovenske 
vojske v skladu s sprejetimi usmeritvami za njen nadaljnji razvoj. 
Z novim zakonom bo drugače urejen tudi status poklicnih 
pripadnikov Slovenske vojske tako, da bo podčastnikom in 
častnikom na podlagi pogodb o zaposlitvi, sklenjenih praviloma 
za nedoločen čas, zagotovljen status, primerljiv s statusom drugih 
zaposlenih v državnih organih. 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR 

Na področju prostorskega planiranja je Ministrstvo za okolje in 
prostor nadaljevalo s pripravo Politike prostorskega razvoja 
Slovenije, s katero bodo oblikovani temeljna načela in enotni 
kriteriji prostorskega razvoja Slovenije. V skladu s .programom 
dela poteka tudi priprava novega prostorskega plana Republike 
Slovenije. Z zakonom o urejanju prostora, ki je že v pripravi, in s 
spremembami zakona o varstvu okolja bo vzpostavljena pravna 
podlaga na tem področju. 
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Že v lanskem letu je Urad za prostorsko planiranje začel s 
pripravami sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Slovenije za 
področje varstva naravne in kulturne dediščine. Zaradi 
učinkovitejšega doseganja varstvenih ciljev se je povečala 
potreba po integralnem varstvu in ohranjanju kulturne in naravne 
dediščine. Vse to je narekovalo skrbno in celovito preveritev 
obstoječe dediščine v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem 
planu Slovenije. Osnovni cilj predlaganih sprememb in dopolnitev 
planov je zagotoviti novo zasnovo varovanja naravne in kulturne 
dediščine kot strokovno in pravno podlago za izdelavo 
podrobnejših načrtov in pripravo investicij. 

V letošnjem letu se pripravljajo spremembe in dopolnitve 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike 
Slovenije za področje energetske infrastrukture. Novi geostrateški 
položaj, spremenjene energetske razmere ter zahteve po 
racionalnejšem gospodarjenju s prostorom ter varovanje okolja 
in naravnih virov narekujejo nekatere spremembe in dopolnitve 
dosedanje zasnove energetske infrastrukture v prostorskih 
sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana 
Republike Slovenije. S spremenjenim in dopolnjenim energetskim 
sistemom kot sestavnim delom evropskega energetskega 
sistema se želijo vzpostaviti pogoji za skladen gospodarski, 
socialni, prostorski in okoljsko trajnosten razvoj RS ter dobre 
povezave z energetsko infrastrukturo v sosednjih in drugih 
evropskih državah. Osnovni namen je sprejeti pravno podlago 
za izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov, pripravo investicij in 
gradnjo tistih infrastrukturnih objektov in naprav, ki jih narekujejo 
nove potrebe in strategija razvoja Slovenije na tem področju. 

Pretežni del aktivnosti Urada za prostorsko planiranje je bil 
usmerjen na področje priprav prostorske dokumentacije za 
posamezne odseke avtocest. V letošnjem letu je v pripravi 17 
lokacijskih načrtov za avtocestne odseke, pripravljen je lokacijski 
načrt za železniško progo med Puconci in državno mejo z 
Republiko Madžarsko, pripravljata pa se lokacijska načrta za 
nadomestni objekt termoelektrarne Trbovlje in sanacijo 
hidroelektrarne Moste. 

V zvezi s pripravo prostorske dokumentacije za avtoceste je 
vlada sprejela Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta 
za odsek avtoceste Kozina - Klanec, v septembru pa Poročilo o 
proučitvi variant poteka trase avtoceste za odsek avtoceste 
Cogetinci - Radmožanci.V juniju je vlada obravnavala tudi Poročilo 
o proučitvi dodatnih variant trase avtoceste Klanec - Srmin v 
obdobju po opravljeni predhodni obravnavi v Državnem zboru. 

Do konca leta 1997 so predvidene obravnave poročil o proučitvi 
variant poteka trase avtoceste na šestih odsekih avtocest v 
Sloveniji (priključek Razdrto, Maribor - Lenart, Vrba - Črnivec, Bič - 
Hrastje, Hrastje - Kronovo, Krška vas - Obrežje) ter predlog 
sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dva 
odseka avtocest (Klanec - Srmin in Razdrto - Fernetiči) ter dva 
predloga uredb o lokacijskem načrtu za avtoceste (Kozina - 
Klanec in Slivnica - Pesnica). 

Na področju, ki se nanaša na prostorske akte lokalnih skupnosti 
je bilo v prvih treh tromesečjih pripravljenih 33 strokovnih mnenj 
o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov 
z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije. 
Vlada Republike Slovenije je v tem obdobju sprejela sklepe o 
usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občin z obveznimi 
izhodišči za naslednje občine: Komen (dva sklepa), Miren - 
Kostanjevica, Ajdovščina, Bohinj, Črenšovci, Domžale, Mengeš, 
Dobrepolje, Grosuplje, Lukovica, Ptuj, Kidričevo, Videm, Kobarid, 
Idrija, Kungota, Puconci, Pesnica, Piran, Slovenska Bistrica, 
Lenart, Kuzma, Gornji Petrovci, Hodoš - Šalovci, Lendava, Novo 
mesto, Trebnje, Krško, Maribor, Sežana, Osilnica, Tolmin. 

Predvideva se, da bo do konca letošnjega leta v obravnavi še 15 
do 20 predlogov sklepov o usklajenosti sprememb in dopolnitev 
občinskih prostorskih aktov. 

Urad za prostorsko planiranje je v marcu 1997 pripravil javni 
razpis za sofinanciranje občin pri pripravi in izdelavi strokovnih 
gradiv s področja prostorskega načrtovanja v letu 1997. Na podlagi 
tega razpisa Urad sofinancira in usmerja izvedbo 12 urbanističnih 
delavnic in natečajev ter 19 drugih strokovnih gradiv. V okviru 
strokovne pomoči občinam pri pripravi planskih aktov in drugih 
urbanističnih dokumentov so potekali tudi strokovni posveti na 
temo Prostorsko načrtovanje na ravni občin. 

Ministrstvo za okolje in prostor je na področju stanovanjske politike 
pripravilo Stanovanjski nacionalni program, ki je v postopku v 
Državnem zboru. Izdan je pravilnik o oddajanju neprofitnih 
stanovanj ter pravila vodenja registra neprofitnih stanovanj. 
Sprejete so bile rešitve v zvezi z izvajanjem 125. člena 
stanovanjskega zakona, ki so bile tudi sprejete v Državnem zboru. 
Ministrstvo je bilo aktivno vključeno v poslovanje, naložbeno politiko 
in dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. V 
letu 1997 sta bila dva razpisa, prvi je bil namenjen družinam z 
najmanj tremi otroki, drugi pa mladim parom ter družinam z največ 
dvema otrokoma. V obeh razpisih je bilo porabljenih po 1 mrd SIT, 
obrestna mera pa je bila znižana s 3 % na 2.75 %. 

Preko celega leta 1997 ima Stanovanjski sklad odprt razpis za 
neprofitne stanovanjske organizacije oziroma za gradnjo 
neprofitnih stanovanj. V letošnjem letu pa poteka še razpis iz 
lanskega oktobra, ki je bil namenjen družinam z vsaj enim otrokom, 
ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom, gradnjo, 
nadomestno gradnjo ali dozidavo lastne stanovanjske hiše. Ker 
je bil razpis zelo širok, je sklad povečal razpisno vsoto na 3,6 
mrd, od katerih je letos črpanih 3,3 mrd SIT. Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije je bil v letu 1997 dokapitaliziran v višini 1 mrd 
SIT. 

Uprava za varstvo narave 

Na področju okolja je bila glavna dejavnost Uprave za varstvo 
narave usmerjena k izvajanju podzakonskih aktov na podlagi 
zakona o varstvu okolja. V letu 1996 so bile sprejete nekatere 
uredbe in drugi predpisi, ki bistveno povečujejo učinkovitost in 
izvedljivost zakona o varstvu okolja. Tako je bil dan poudarek na 
izvajanju predpisov, ki urejajo področje emisij v vode, tla, zrak in 
elektromagnetna sevanja. Na podlagi uredb, ki urejajo pogoje za 
posege v prostor, vezano na presojo vplivov na okolje, je bilo v 
letu 1997 izdanih 80 pooblastil za izdelavo poročil o vplivih na 
okolje. 

Uprava za varstvo narave pripravlja Poročilo o stanju okolja kot 
prikaz temeljnih okoljskih problemov in posledicah ter odzivih na 
probleme. Izvaja se tudi mednarodni projekt EPR - presoja 
učinkovitosti okoljevarstvene politike. Pomembno delo je bilo 
opravljeno pri urejanju izvoza, uvoza in tranzita odpadkov in 
nevarnih odpadkov, do zdaj je bilo izdanih 580 dovoljenj. Ravnanje 
z odpadki poteka v skladu s sprejeto strategijo ravnanja z 
odpadki, usklajeno s strategijo ravnanja z odpadki Evropske 
unije in sprejeto Baselsko konvencijo. 

Občinam so bila z razpisom zagotovljena nepovratna sredstva 
za sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalnih javnih služb. 
Ker letošnji proračun še ni sprejet, gre pa za okvirna sredstva v 
višini 540 MIO SIT, bo pomoči odločno premalo glede na potrebe, 
izkazane pri javnem razpisu. Samo za Primorski vodovod je v 
predlogu proračuna predvideno sofinanciranje v višini 164 MIO 
SIT. 
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V okviru nalog vodnogospodarskega načrtovanja so bili izdelani 
kategorizacije voda po naravovarstvenem pomenu, koncept 
gospodarjenja z vodami, nekateri vodnogospodarski načrti 
povodij, kataster vodnih virov in bilanca podzemnih voda. 
Pripravljen je osnutek zakona o vodah, ki ga bo vlada predložila 
v postopek konec leta 1997, in Program gospodarjenja z vodami. 
Glede na to, da je v zadnjih letih zaradi močno zmanjšanih sredstev 
vsa dejavnost vodnega gospodarstva omenjena samo na 
najnujnejša intervencijska vzdrževalna dela, je bistveno okrnjen 
tudi program priprave in financiranja študij, ki bi morale celovito 
prikazati obstoječe stanje in iz tega izvirajoče potrebne ureditve 
vodnega režima. 

Uprava za varstvo narave je nadaljevala s postopki podeljevanja 
koncesij in izdaje dovoljenj za gospodarsko izkoriščanje voda za 
vzrejo salmonidnih vrst rib in za proizvodnjo električne energije, 
namakanje in vodne vire. Na podlagi uredbe o načinu izvajanja 
vodnogospodarske javne službe v Republiki Sloveniji je bil v 
mesecu septembru na vladi sprejet cenik za obračunavanje 
vodnogospodarske javne službe, v tem obdobju pa se je 
nadaljevalo tudi z lastninjenjem in reorganizacijo vodnogospo- 
darskih podjetij. 

Ministrstvo je pripravilo dva razpisa Promocija trajnostnega 
razvoja v višini 8 milijonov tolarjev, ki sta vsebinsko usmerjena v 
promocijo trajnostnega gospodarjenja z vodo in sta namenjena 
nevladnim organizacijam z okoljevarstvenega področja. Namen 
tovrstne promocije je s pomočjo predvsem samostojnih publikacij 
spodbuditi k trajnostnemu gospodarjenju z vodo, bolj usklajenemu 
pristopu k varovanju, rabi in ohranjanju vodnih virov. 

Na področju varstva narave je bila ena od pomembnih nalog 
priprava osnutka zakona o varstvu narave in varstvu naravnih 
vrednot ter Strategiji o varstvu narave v Sloveniji. V pripravi so 
tudi predlog za dopolnitev uredbe o zavarovanju samoniklih gliv, 
pravilnik o snemanju v Škocjanskih jamah ter osnutka odlokov o 
zavarovanju rek Krupe in Kolpe. Nadaljevale so se dejavnosti 
ustanavljanja novih zavarovanih območij, predvsem na območjih 
načrtovanega Kraškega regijskega parka, Regijskega parka 
Kolpa - Kočevje, Notranjskega regijskega parka, regijskega parka 
Pohorje, krajinskega parka Kolpa, na območju reke Soče ter 
nekaterih drugih manjših območjih. Na zavarovanih ter za 
zavarovanje predvidenih območjih je potekalo več mednarodnih 
projektov (LIFE, PHARE, MATRA, AVALON). 

V letošnjem letu je bil ustanovljen javni zavod Park Škocjanske 
jame, ki je prevzel skrb za varstvo in razvoj območja, ki je pod 
skrbstvom UNESCA kot lokaliteta svetovne dediščine. Pripravljeni 
sta tudi že dve konvenciji s področja varstva narave, ki sta 
pomembni tudi z vidika harmonizacije predpisov z EU. To sta 
Bonska konvencija o zaščiti selitvenih vrst živali in Bernska o 
zaščiti avtohtone favne in flore. Pripravlja pa se tudi pristop k 
Washingtonski konvenciji o trgovanju z ogroženimi vrstami živali 
in rastlinami. 

V zvezi z nalogami, ki se nanašajo na odpravo posledic naravnih 
in drugih nesreč, je Vlada Republike Slovenije maja 1997 predložila 
Državnemu zboru v obravnavo zakon o pogojih in načinu uporabe 
sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Na podlagi zakona o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/ 
97 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, regionalnih in 
lokalnih cest je bila zagotovljena pomoč države v višini 300 mio 
SIT za sanacijo plazov na lokalnih cestah. Za odpravo posledic 
plazenja tal na poškodovanih stanovanjskih in gospodarskih 
objektih je bilo zagotovljenih 120 mio SIT. Glede na to, da so 
naravne nesreče v letu 1997 povzročile materialno škodo v višini 
preko 15 milijard tolarjev, je bilo že opravljenih večina verifikacijskih 
postopkov, v pripravi pa je tudi intervencijski zakon o zagotovitvi 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. 

V obravnavanem obdobju je Uprava Republike Slovenije za 
varstvo narave reševala več kot 4100 upravnih zadev (3312 na 
področju voda, 591 na področju odpadkov, 90 v zvezi s presojami 
vplivov na okolje, 62 na področju varstva pred hrupom, varstva 
zraka ter elektromagnetnega sevanja, 87 na področju narave) 
ter nad 2750 vodnogospodarskih mnenj. Pripravila je 3 koncesijske 
akte, izvedla javne razpise in pripravila 14 odločb o izbiri 
koncesionarja. 

Poleg tega so bile izdelane podatkovne zbirke in programske 
aplikacije, kot so evidenca upravnih aktov, podatkovna zbirka 
tehničnih elementov individualne komunalne oskrbe, aplikacija 
za zajem in izmenjavo parametrov emisijskega monitoringa, 
aplikacija za obračunavanje takse za obremenjevanje vod in 
vodnega povračila indirektnih zavezancev, dokončana je evidenca 
vodovarstvenih območij in vodnih virov za področje Gorenjske in 
Ljubljanice-Sava ter izdelana aplikacija za vodenje in izvajanje 
upravnega dela na uvozu-izvozu odpadkov, definiranih po Baselski 
konvenciji. 

Jedrska varnost 

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je pripravila 
celovito poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji v letu 
1996, ki ga je Vlada Republike Slovenije že predložila v obravnavo 
Državnemu zboru. Med prednostnimi nalogami uprave so bila 
poleg nalog, zajetih v poročilu, pogajanja za sprejem Konvencije 
o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, pobuda za sprejem Konvencije o dodatni kompenzaciji 
za jedrsko škodo in sprejem Protokola o spremembi Dunajske 
konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo. Aktivnosti so 
tekle tudi v zvezi s sprejemom zakona o ratifikaciji Sporazuma 
med RS in Mednarodno agencijo za atomsko energijo v zvezi z 
neširjenjem jedrskega orožja in vračanjem izrabljenega goriva iz 
raziskovalnega reaktorja v Podgorici v ZDA. 

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Uprava za jedrsko 
varnost opravila 86 inšpekcijskih pregledov v NEK, v teku pa sta 
dva zahtevna upravna postopka v zvezi z zamenjavo uparjalnikov 
NEK. Poleg tega sta bila dva pregleda v Rudniku urana Žirovski 
Vrh in pregled začasnega odlagališča Zavratec ter reaktorskega 
centra Tigra. Na podlagi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza 
določenega blaga je bilo izdanih preko 140 odločb. 

Uprava za jedrsko varnost je prijavila tudi projekt v okviru 
programa PHARE, in sicer raziskavo seizmičnosti Krškega polja. 

Geodetsko področje 

V Geodetski upravi Republike Slovenije je bila v letošnjem letu 
intenzivnost dela naravnana obnovi zemljiškega katastra, sanaciji 
obstoječih evidenc, zgostitvi navezovalne mreže in izdelavi 
digitalnih podatkov različnih vsebin in meril. V končni fazi za vladni 
postopek je že pripravljeno besedilo zakona o geodetski 
dejavnosti, prav tako pa je v tem obdobju intenzivno delo potekalo 
pri pripravi zakona o evidentiranju nepremičnin. 

Na osnovnem geodetskem sistemu so se dela nadaljevala na 
zgoščevanju točk položajnih mrež temeljnih geodetskih točk, ki 
omogočajo ekonomično navezovanje vseh geodetskih meritev 
na državni koordinatni sistem pri vodenju evidenc nepremičnin, 
razvoju geodetskih mrež, kartografskih delih, fotogrametričnih 
delih, navigaciji, in naloge na področju geoznanosti. Dokončana 
je obdelava podatkov GPS opazovanj kampanje SLOVENIJA'95 
- rezultat kampanje je vključitev vseh točk fundamentalne 
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astrogeodetske mreže Republike Slovenije v evropski satelitski 
koordinatni sistem EUREF (ETRS89). Rezultati pomenijo temeljni 
pogoj za sanacijo državnega koordinatnega sistema, uvedbo 
mednarodnih konvencionalnih koordinatnih sistemov, ki so poleg 
širokega spektra civilne uporabe pomembni tudi za vojaško 
uporabo. Dokončana je obdelava opazovanj absolutne gravlmetrlje 
na področju Republike Slovenije na šestih točkah. Rezultati 
pomenijo temeljni pogoj za začetek postavitve gravlmetrlčne 
mreže In vseh evidenc, potrebnih za vodenje podatkov 
težnostnega polja, potrebnega pri razvoju višinskega sistema, 
definiranju oblike Zemlje In razvoju drugih geoznanostl. Poleg 
uvedbe mednarodnega gravlmetričnega sistema v Republiki 
Sloveniji, ki je pomemben za civilno uporabo, je težnostno polje 
pomembno tudi za vojaško uporabo pri navigacij In vodenju raket - 
eden od dejavnikov pri vključitvi Republike Slovenije v zvezo 
NATO. 

Nadaljevala so se dela pri obnovi in vzdrževanju državne meje. Z 
Republiko Italijo so bili obnovljeni mejni znaki v 5. in 6. mejnem 
sektorju, dokončan je tudi osnutek Konvencije o vzdrževanju 
slovensko-italijanske državne meje. Z Avstrijo so izvedene 
terenska kontrola obnove mejnih znakov v mejnih sektorjih XXII 
in XXIII, ki jo izvaja avstrijska stran, in obnova in nova izmera 
mejnih znakov v mejnem sektorju X, ki jo izvaja slovenska stran. 
Z Madžarsko je izvedena izmera reguliranega mejnega vodotoka 
Ledave z obnovo državne meje. Dela v zvezi z določitvijo in 
označitvijo državne meje s Hrvaško so potekala v glavnem le na 
strokovnigeodetski ravni in v skladu z nalogami, ki jih določa 
diplomatska komisija. Pripravljeni so komentarji in dodatna 
dokumentacija za primere na neusklajenih območjih. Projekt mejne 
triangulacije je dokončan, izdelani so DOF (digitalni ortofoto načrt) 
1:5000 za štiri katastrske občine (Sekuliči, Hrast pri Jugorju, 
Bušinja vas in Grabrovec), izdelani so tudi DKN (digitalni katastrski 
načrt) za vse štiri katastrske občine. 

Na področju zemljiškega katastra in katastra zgradb so bile 
aktivnosti usmerjene v razvoj aplikativnega SW. Testno se izvajajo 
tudi dela pri vpenjanju vsebine digitalne grafične baze na digitalne 
ortofoto načrte. Do 30.9. 1997 je bila nova izmera dokončana na 
305. ha zemljišč, v delu je še 521 ha zemljišč. Na področju 
digitalizacije katastrskih načrtov so bila letos dokončana dela na 
76 katastrskih občinah (196.622 parcel), nadaljuje pa se z delom 
v 72 katastrskih občinah (135.268 parcel). 
Na področju kartografije so se izvajali programi izdelave Državne 
topografske karte v merilu 1:25 000. Državna topografska karta 
v merilu 1:25 000 (DTK 25) je v danih pogojih edina tiskana karta, 
ki pokriva ozemlje celotne Slovenije v največjem možnem merilu 
in jo je hkrati mogoče tudi vzdrževati v realnem času. Izvaja se s 
sodelovanjem Ministrstva za obrambo. 
Skladno s strategijo so pridobljene prve projektne študije za 
izdelavo državne topografske karte v merilu 1:50 000 in 
pripravljena projektna dokumentacija za naročilo redakcijskega 
načrta in zasnove projekta karte. Podobno kot za državno 
topografsko karto 1:50 000 je Izdelana projektna dokumentacija 
tudi za prehod z analognega na digitalni topografski načrt 1:5.000. 
Geodetska uprava RS je v letu 1997 nadaljevala z vzpostavitvijo 
sistema digitalnih topografskih In kartografskih baz podatkov. 
Opravljena je bila kontrola kakovosti generalizirane kartografske 
baze. Evidenca zemljepisnih imen, vzpostavljena Iz topografskih 
kart merila 1:25 000 m, je v celoti zaključena, zajem iz TTN5/10 
pa se opravlja vzporedno z Izdelavo DOF5. Po opravljenem zajemu 
v letu 1996 je v letu 1997 pozornost preusmerjena na Izboljševanje 
In zagotavljanje kakovosti obstoječih podatkovnih nizov. V 
Izvajanju je projekt prenove Evidence zemljepisnih imen. 

Vzporedno z Izdelavo dlgltalneTTN5 so bila pripravljena izhodišča 
za vzpostavitev topografske baze večje natančnosti. Poleg tega 
se je Geodetska uprava RS aktivno vključila v projekt ONIX In 
vzpostavitev lokalne topografske baze Maribor, kjer bomo pridobili 
metodološko tehnološka navodila In osnove za Izdelavo potrebnih 
standardlzacljsklh dokumentov. 

Vzpostavljena je bila uporabniška Informativna baza Registra 
prostorskih enot na Centru Vlade Republike Slovenije, ki omogoča 
večjim uporabnikom v okviru državne uprave dostop do podatkov 
o prostorskih enotah In naslovih. Izdelana je bila možnost dostopa 
do uporabniške baze prek Interneta, izveden pa je bil tudi dejanski 
prenos upravljanja Registra prostorskih enot s Statističnega urada 
RS na Geodetsko upravo Republike Slovenije. V Register 
prostorskih enot so vključena volišča, kar omogoča izpis volilnih 
imenikov in obvestil volivcem na Statističnem uradu Republike 
Slovenije. Vzpostavljeni so podatki o razdelitvi občin na krajevne, 
vaške in četrtne skupnosti skladno z zakonodajo o lokalni 
samoupravi. 

Geoinformacijski center 

Geoinformacijski center Republike Slovenije je v letu 1997 v okviru 
projekta Vzpostavljanje slovenske geoinformacijske infrastrukture 
(SGII), ki ga financira IBRO, pripravil podrobno projektno 
dokumentacijo in izvedel mednarodne javne razpise za domače 
in tuje izvajalce za fazo projektiranja sistema SGII. O tem projektu 
je bila izdana tudi brošura. Organizirana je bila mednarodna 
konferenca s tega področja z izdajo publikacije o geoinformatiki s 
prispevki domačih in tujih avtorjev. 

Vzpostavljeno je bilo testno obratovanje metapodatkovnega 
sistema na internet in sistem posredovanja digitalnih geokodiranih 
podatkov. Izveden je bil popis obstoječih geokodiranih podatkovnih 
baz ter izdan katalog, ki poleg rezultatov popisa vsebuje tudi 
terminološki slovar s področja geoinformatike in vrsto drugih 
pomembnih podatkov. Testno obratuje tudi centralna distribucijska 
baza digitalnih podatkov grafičnega dela zemljiškega katastra 
(1.600.000 parcel). 

Geoinformacijski center je pripravil brošuro o približevanju 
Slovenije k Evropski skupnosti ter slovenski prevod brošure 
Mednarodne zveze geodetov (FIG) o načelih zemljiškega 
katastra. Center je kot NFP (Nacional Focal Point) usklajeval 
projekta PHARE CORIN- LAND COVER in MAR/MERA. Prvi je 
pred koncem, drugi pa v fazi priprave tehnične in finančne 
specifikacije. 

Uprava za geofiziko 

Uprava Republike Slovenije za geofiziko je nadaljevala s 
programom na seizmološkem, geološkem in geofizikalnem 
monltorlngu. Posodobljena je bila potresna opazovalnica na Cesti 
pri Krškem, kar omogoča avtomatski prenos podatkov o zaznanih 
potresih v centralo na Observatoriju na Golovcu. Na skupno 
devetih potresnih opazovalnicah državne mreže je bilo v prvem 
polletju 1997 zaznanih 1156 potresnih dogodkov, od tega 400 z 
epicentrom v Sloveniji. 

Na zakonodajnem področju je pripravljen pravilnik o seizmološkem 
opazovanju velikih pregrad, nadaljuje pa se Izdelava verjetnostnih 
kart potresne nevarnosti Slovenije v skladu s predpisi Eurocode 8. 
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Osnovni pregled del Inšpektorata Republike Slovenije za 
okolje In prostor je razviden v primerjalni tabeli: 

leto štev. pregledov štev. odločb štev. pregledov 

na inšpektorja 

štev. odločb na 

inšpektorja 

jan-sept.1995 2603 543 137 29 

jan-sept.1996 3862 1148 155 46 

jan-sept.1997 4077 1230 159 48 

Konkreten statistični prikaz dela v devetih mesecih leta 1997 po 

Iz prikazanih podatkov je razvidno, da so vsi kazalci v porastu, 
kar pomeni razmeroma uspešno delo inšpektorata. Glavni razlog 
za precej boljšo storilnost je predvsem nova organizacija dela in 
odprava začetnih pomanjkljivosti. 

Inšpektorat je na področju onesnaževanja voda usmeril kontrole 
predvsem čiščenju odpadnih tehnoloških voda industrije v smislu 
rednega vzorčenja in analiziranja, v kontrolo vodnogospodarske 
dokumentacije oziroma vodnogospodarskih soglasij In dovoljen- 
jem za rabo In izkoriščanje voda. V sodelovanju z Inšpektoratoma 
ministrstev za kmetijstvo In zdravstvo so bile razmejene 
pristojnosti tako, da inšpekcija za okolje deluje zlasti pri varstvu 
vodnih zajetij In vodnih pasov. Nadzori so bili opravljeni na lokacijah 
skladiščenja nevarnih snovi pri večjih onesnaževalcih (Industrija, 
kmetijstvo, živinoreja) In nad vzdrževanjem vodotokov z vidika 
Izkoriščanja proda in naplavin. 

Dveletni prllagodltvenl rok, v katerem so morali onesnaževalci 
zraka prilagoditi emisije snovi v zrak določilom uredb, se je Iztekel 
konec leta 1996. Inšpekcija je pregledala večino virov emisij snovi 
v zrak. Vsakemu onesnaževalcu je bila Izdana odločba za 
odpravo pomanjkljivosti. Pregledi so bili opravljeni tudi na področju 
hrupa v naravnem In življenjskem okol|u In hrupa Iz Infrastrukturnih 
objektov. Pregledi potekajo na osnovi prijav občanov In 

območnih enotah 

sistematičnih Inšpekcijskih pregledov. Prijave zaradi motenj s 
hrupom se nanašajo predvsem na hrup zaradi javnih prireditev, 
diskotek, gradbišč, industrijskih obratov, delavnic itd. Meritve so 
pokazale, da v večini primerov hrup ni presežen. Inšpekcija opaža, 
da upravne enote izdajajo dovoljenja za razne prireditve rutinsko, 
ne da bi predpisale ustrezne ukrepe za uporabo zvočnih naprav. 

Na področju ravnanja z odpadki je bila začeta akcija v podjetij v 
stečaju in tistih podjetij, ki slabo poslujejo In pri katerih obstaja 
sum, da imajo v svojem tehnološkem procesu kot stranske 
produkte nevarne odpadke. V več podjetij sta bili odkriti neprimerno 
skladiščenje In ravnanje z nevarnimi odpadki. Skrb vzbuja to, da 
se komunalna odlagališča polnijo, zato Je pričakovati največje 
težave predvsem na tem področju. 

Aktivnosti so bile potrebne tudi Iz naslova zavarovanja samoniklih 
gliv In prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Nadzor 
zavarovane naravne dediščine je bil Intenziven na območju 
naravnih znamenitosti, kot npr. Triglavski narodni park, Spominski 
park Trebče, Škocljanskl zatok, gozdni rezervati in drugod. 

Konec leta 1996 je začela veljati uredba, ki ureja področje 
elektromagnetnega sevanja. Inšpekcija je prejela nekaj prijav, ki 
jih je začela obravnavati, toda postopki Še niso končani. 

območna enota inipektor pregledi - Število ukrepi - število prijave - Število 

5tcvilo redni irredni 

prijava 

kontrolni tehniCni odločba sklep predlog 

san. 
prog. 

prekršek gospodar, 

prestopek 

Ljubljana 8 518 131 388 381 196 42 1 12 2 

Ceije 2 141 26 118 46 96 23 6 1 

Koper 2 171 66 50 1 67 22 1 1 

Kranj 3 212 26 216 68 129 26 1 S 

Maribor 4* 143 49 237 28 181 25 11 4 

Nova Gorica 1 14 30 14 8 38 2 3 1 

Novo mesto 2* 125 77 29 0 75 18 1 9 

Ptuj 3 123 136 150 23 132 4 12 

Velenje 2 108 64 127 33 126 25 11 4 

skupaj 27 1555 605 1329 588 1040 187 3 73 13 
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Sodelovanje inšpekcije za okolje pri nesrečah se povečuje. V letu 
1996 se je inšpekcija odzvala v 90-ih primerih intervencij, v devetih 
mesecih letošnjega leta pa že v 120-ih primerih, in to v glavnem 
zaradi ekoloških nesreč. 

Inšpektorat za okolje in prostor izvaja nadzor tudi nad 
infrastrukturnimi objekti. Tako so inšpektorji opravili 21.672 
inšpekcijskih pregledov na večjih objektih in 4.792 na manjših 
objektih. Pri tem so razpisali 4.008 izvršb. Opravljenih izvršb je 
bilo v tem letu 136 na večjih objektih in 223 na manjših objektih. 
Poleg tega je bilo 132 izvršb gradbene inšpekcije, sodnikom so v 
tem obdobju inšpektorji poslali 816 predlogov za kaznovanje. 

Inšpektorji za graditev so opravili 4.229 inšpekcijskih pregledov 
na objektih, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali pa 
je zadostovala priglasitev del. Opravljenih so tudi 105 tehničnih 
pregledov, izdali 925 odločb in opravili 132 izvršb ter vložili 190 
prijav sodnikom. Opravljeno je bilo 72 inšpekcijskih pregledov na 
regionalnih objektih (objekti, za katere izdaja dovoljenja Ministrstvo 
za okolje in prostor) in 4 tehnični pregledi. 

Vedno več se pojavlja problemov pri gradnji malih hidroelektrarn 
ter specifični problemi, kot so na primer odlagališča, ki s svojo 
nenehno rastjo preprečujejo delavcem DARS, da bi ohranili biotope 
ob gradnji ljubljanske obvozne AC med Litijsko cesto in Ljubljanico. 

V obdobju od januarja do septembra je Republiška stanovanjska 
inšpekcija prejela oziroma obravnavala 317 zadev. Primerjava z 
enakim obdobjem preteklega leta kaže, da je število obravnavanih 
zadev približno enako kot v preteklem letu. Od celotnega števila 
obravnavanih zadev je bilo rešenih 234 zadev. Primerjava z 
enakim obdobjem preteklega leta kaže, da se je število ukrepov 
in dejanj povečalo za več kot 21 %., pri čemer je treba omeniti, da 
je bistveno povečan obseg predlogov sodniku za prekrške. 
Vsebinsko je tudi v letošnjem letu največ kršitev določil 
stanovanjskega zakona s področja vzdrževanja skupnih delov 
in naprav, temu sledijo kršitve v zvezi z odpravo napak v 
stanovanju, ki povzročajo škodo na sosednjem stanovanju oz. 
skupnih delih in napravah. Posebej je treba omeniti povečan nadzor 
nad vzdrževanjem dvigal v prvi polovici leta in nadzor nad 
vzdrževanjem skupnih kotlovnic in toplotnih postaj v drugem 
polletju. 

Hidrometeorologija 

Na področju hidrometeorologije je bila izdelana analiza 
meteoroloških parametrov za potrebe vseh gospodarskih vej. 
Obsežnejše analize so bile pripravljene za spomladanske pozebe, 
poletna neurja, bioklimatske analize, pojavljanje žleda in 
pogostostjo močnega vetra. Meteorološke prognoze temeljijo na 
kombinaciji satelitske slike in prizemnih podatkov ter satelitske 
slike in posameznih parametrov globalnega modela meteorolo- 
škega srednjeročnega evropskega centra (ECMVVF). 

Skupaj s Slovensko vojsko je bil letos pripravljen projekt za 
meteorološko zaščito letalstva na letališču Cerklje, v okviru 
proračunskih možnosti pa je bila izvedena posodobitev opreme 
meteorološke dejavnosti na letališčih Portorož in Brnik. Razširjena 
je bila mreža za merjenje ozona, in sicer s štirih na deset 
avtomatskih merilnih postaj. Izvedena so bila merjenja 
ogljikovodikov v prometu, na področju monitoringa kakovosti voda 
pa je bila opravljena analiza težkih kovin v površinskih tekočih 
vodah. 

Dokončan je bil operativni del mednarodnega projekta Širjenje 
škodljivih snovi na Krasu, ki je potekal v okviru mednarodne 
skupine za uporabo sledilnih metod v hidrologiji. Prav tako sta bili 
dokončani nalog Vodna bilanca Slovenije za 30 letno obdobje in 

naloga, ki pojasnjuje ključne elemente režima podzemnih vod v 
večjih slovenskih vodonosnikih. Posebej pozorno je bil analiziran 
vodonosnik Spodnje Savinjske doline. 

Dokončan je projekt za novo avtomatsko merilno postajo na 
Krvavcu. Poleg tega je bila postavljena avtomatska meteorološka 
merilna postaja v sklopu Zdravilišča Rogaška Slatina in nova 
avtomatska hidrološko merilna postaja Krka Podbočje. 
Obnovljeni sta bili tudi avtomatski merilni postaji Bilje in Vipava 
Dolenje. 

V letošnjem letu je bil izdelan projekt preureditve računalniškega 
omrežja tako, da so vsi arhivski podatki preneseni na optične 
medije. Z nacionalnim komunikacijskim centrom je Hidrometeorolo- 
ški zavod povezan v mednarodno meteorološko omrežje. 

Ekološki razvojni sklad 

V prvih devetih mesecih je Ekološko razvojni sklad objavil dva 
nova javna razpisa za dodeljevanje kreditov, in sicer za zmanjšanje 
onesnaževanja zraka (1200 mio SIT) in za financiranje lokalne 
infrastrukture (1200 mio SIT), zdaj pa je v pripravi javni razpis za 
industrijo. Na osnovi javnih razpisov, začetih v letu 1996, so bili 
dodeljeni krediti za industrijo v višini 39 mio SIT in za lokalno 
infrastrukturo v višini 758 mio SIT. Nadaljevalo se je delo 
finančnega posrednika pri projektu Postopno opuščanje ozonu 
škodljivih snovi, kjer Ekološko razvojni sklad v vlogi finančnega 
posrednika posreduje nepovratna sredstva šestim slovenskim 
podjetjem v višini 6,2 mio USD. 

Na področju stikov s tujimi finančnimi institucijami je Ekološko 
razvojni sklad v tem obdobju nadaljeval predvsem dogovore s 
Svetovno banko (IBRD) pri porabi kredita v višini 30 mio DEM za 
program Zmanjšanje onesnaževanja zraka ter PHARE pri 
dokončanju projekta nepovratne pomoči za institucionalno krepitev 
in promocijo projektov v višini 0,4 mio ECU. Sodeluje tudi pri 
pripravi novega projekta nepovratne pomoči iz programa PHARE 
za kreditiranje okoljskih investicij (5 mio ECU) ter pri pripravi 
nadaljevanja projekta nepovratne pomoči za institucionalno 
krepitev in promocijo projektov (0,5 mio ECU). in pri dodelitvi 
nepovratnih sredstev avstrijskega Ekosklada v višini 0,3 mio 
USD. 

V letu 1997 je Ekološko razvojni sklad na osnovi projekcij 
poslovanja znižal realno obrestno mero za svoje kredite s 6 % na 
4 % ter nadaljeval s postopki izterjave in spremljanja dodeljenih 
kreditov oziroma investicij. Ekološko razvojni sklad je razvil 
tipizirano razpisno dokumentacijo za svoje razpise, na osnovi 
študije pripravil vse potrebno za poenostavitev postopkov 
dodeljevanja kreditov ter nadaljeval delo pri vzpostavitvi sistema 
ugotavljanja bonitete kreditojemalcev. Poleti 1997 je Računsko 
sodišče opravilo temeljit pregled delovanja Ekološko razvojnega 
sklada in izdalo pozitivno mnenje o računovodskih izkazih za leto 
1996 ter ugodno ocenilo metodologijo dodeljevanja kreditov in 
urejenost dokumentacije. 

5 finančno pomočju PHARE je bilo izpeljanih ali so v teku projekti 
predvsem na področju varstva okolja na območju doline Soče, 
Triglavskega narodnega parka in obalnem območju, investicijska 
dela pa so bila izvedena tudi v okviru čezmejnega sodelovanja. 

Na področju mednarodnega sodelovanja je Ministrstvo za okolje 
in prostor v skladu z vladno politiko sprejelo vrsto nalog, 
pomembnih pri strategiji postopnega vstopa v evropske razvojne 
procese. Aktivno je bilo sodelovanje pri pripravi strategije 
trajnostnega razvoja gorskih območij, deklaraciji o trajnostnem 
prometu in deklaraciji o prometu in okolju. 
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Meseca aprila je ministrstvo sodelovalo na petem zasedanju 
Komisije OZN za trajnostni razvoj, junija pa na 19. posebnem 
zasedanju Generalne skupščine OZN o problemih izvajanja 
Agende 21. Na obeh zasedanjih je bila opravljena vrsta razgovorov 
o dvostranskem in večstranskem sodelovanju Slovenije na 
področjih pristojnosti MOR 

V maju je bila na sedežu Evropske ekonomske komisije ZN 
predstavljena Presoja okoljske učnikovitosti (Environmental Per- 
tormance Review) Slovenije. Slovenija je tako med prvimi 
državami, ki niso članice OECD, imajo pa opravljeno to pomembno 
mednarodno oceno svoje pripravljenosti na področju varstva 
okolja. 

MOP je pripravilo prošnjo in ustrezno gradivo, da bi v delovnih 
telesih OECD na področju varstva okolja Sloveniji dodelili status 
opazovalke. Odločitev in odgovor OECD pričakujemo do konca 
leta. 

Izvajanje Alpske konvencije je terjalo zlasti vzpostavitev sistema 
opazovanja in informiranja o Alpah, te naloge so bile izvedene v 
sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje. Poleg tega so v pripravi 
projekti, kot so sociodemogratski, socioekonomski, okoljski 
kazalci, geoinformacijski sistemi za raziskovanje Alp ter katalog 
virov podatkov o Alpah in tezaurusa. 

Utečeno je sodelovanje z EU predvsem preko programov CBC 
z Italijo, Avstrijo ter Madžarsko, vodi pa se že nov program 
ČREDO. Ativno sodelovanje v progamu Alpine space in Interreg 
ll-C daje pomembno vsebino Jadranskemu koridorju in omogoča 
ovrednotenje prometnotransportnih možnosti Slovenije v 
evropskem prostoru. V okviru skupnosti Alpe - Jadran je bila 
izpeljana Delovna skupina za urejanje prostora in pripravljena 
skupna publikacija Smotri in smernice za urejanje prostora ( na 
območju DS Alpe - Jadran ). 

Članstvo v delovnih telesih Alpske konvencije, delovni skupnosti 
Alpe - Jadran, Agendi, v mešanih dvostranskih komisijah in 
komitejih s sosednjimi državami terja vedno večje in stalne 
aktivnosti. Povezovanje v procese evropske integracije je zlasti 
intenzivno na geodetskem področju. Tu je bilo izpeljano podatkovno 
povezovanje (topografija, administrativne členitve prostora) ter 
vzpostavljena enotna referenčna podlaga v evropskem prostoru. 
Geodetska uprava Republike Slovenije je članica mednarodnih 
uradnih geodetskih združenj CERCO (Comite Europeen des 
Responsables de la Cartographie Officielle) in Megrin (Multipur- 
pose European Ground - Related Information Network).Tudi preko 
Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen je bilo narejeno 
pomembno delo. Dokaz za to je nosilstvo Slovenije za vodenje 
regionalne skupine UNGEGN (regionalna skupina ZN za 
standardizacijo zemljepisnih imen) za naslednje 5-letno obdobje 
1998-2002. Geodetska uprava Republike Slovenije je organizira 
in izvedla GPS kampanjo EUVN97 (EUropean Vertical Network 
97) na področju Slovenije. To je pomembna geodetska akcija na 
področju Evrope, s katero se želi ustvariti enotni evropski višinski 
sistem, sodelovanje pa teče tudi v projektu SABE, ki v okviru 
MEGRIN-a zajema in distribuira podatke o teritorialnih enotah in 
obalni liniji za 25 evropskih držav. 

V tem letu so se izvajale mednarodne konvencije s področja 
varstva narave, kot na primer Konvencija o biološki raznovrst- 
nosti, ministrstvo pa je imelo aktivno vlogo v izvršnem odboru 
Evropske strategije biotske in krajinske pestrosti. 

V postopek je bila predložena pobuda za ratifikacijo Konvencije o 
varstvu evropske prosto živeče favne in flore, v tem letu pa je 
Državni zbor že sprejel pobudo za pristop h Konvenciji o presoji 
vplivov na okolje, ki segajo čez državne meje, in ratificiral 
Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropskim 

centrom za srednjeročne vremenske napovedi. Vlada je predložila 
v postopek tudi pobudo za sprejem Konvencije o dodatnem 
financiranju ter pobudo za sprejem protokola o spremembi 
Konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo. 

Stalno slovensko-avstrijska komisija za Dravo je obravnavala 
tekočo vodnogospodarsko in energetsko problematiko na reki 
Dravi. Posebna "ad hoc" delovna skupina je večkrat obravnavala 
problematiko odškodninskega zahtevka do Koroške elektrarniške 
družbe (Kelag) zaradi posledic obratovanja HE Golica. Stalna 
slovensko-avstrijska komisija za Muro je obravnavala 
vodnogospodarsko problematiko na mejni Muri, v teku pa so 
priprave na redno zasedanje Stalne slovensko-madžarske 
komisije za vodno gospodarstvo. V teku so tudi dogovori v zvezi 
z izvajanjem Konvencije o zaščiti Sredozemskega morja - 
Barcelonska konvencija. 

Državnemu zboru je bila predložena v postopek ratifikacije 
Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih vprašanj, v vmesnem 
obdobju pa so se sestajale delovne skupine, pristojne za 
reševanje vprašanj izmenjave hidroloških podatkov, kakovosti 
mejnih vodotokov in za problematiko nadaljevanja sanacijskih del 
na levoobrežnem murskem nasipu na odseku Kot-Hotiza. 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Priprava zakonodaje 

V okviru zakonodajnih nalog je Ministrstvo za pravosodje v zvezi 
s projektom informatiziranja baze sodnega registra izdalo pravilnik 
o neposrednem računalniškem dostopu do informatizirane baze 
sodnega registra. V pripravi so še podzakonski akti (pravilniki, 
poslovniki) na podlagi zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji in zakona o upravnih sodiščih. 

Pri pripravi zgoraj navedene zakonodaje Ministrstvo za 
pravosodje skrbi za širšo usklajenost pri pripravi predlogov 
zakonov. V ta namen so bile za vse navedene projekte organizirane 
delovne skupine, katerih koordinator je Ministrstvo za pravosodje. 
V delovnih skupinah v največji meri sodelujejo predstavniki sodne 
oblasti in predstavniki obeh Pravnih fakultet v RS. Ker gre za 
zahtevne zakonodajne projekte, je tak pristop nujen, zahteval pa 
je povečan angažma kadrov Ministrstva za pravosodje in določena 
materialna sredstva. 

Priprave na vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo in 
smernice, ki sta jih v zvezi s tem sprejela Državni zbor in Vlada 
Republike Slovenije, so zahtevale povečane aktivnosti Ministrstva 
za pravosodje na področju prilagajanja notranje zakonodaje 
zakonodaji Evropske unije, seveda ob hkratnem zagotavljanju 
materialnih, kadrovskih in drugih možnosti delovanja pravosodnih 
organov. 

V okviru nalog v zvezi s harmonizacijo zakonodaje RS z 
zakonodajo EU in v zvezi s pripravo predpristopne strategije za 
vključitev RS v EU je ministrstvo aktivno sodelovalo pri pripravi 
lastninske zakonodaje oz. pri usklajevanju za spremembo 68. 
člena Ustave. V zvezi s prilogo XIII. Pridružitvenega sporazuma 
med EU in RS je ministrstvo član delovne skupine, ki jo vodi MNZ 
v zvezi z izvajanjem navedene priloge. V zvezi z lastninsko 
zakonodajo ministrstvo pripravlja izhodišča za ureditev tega 
področja za tujce. V mesecu septembru je ministrstvo pripravilo 
prispevek k strategiji za vključitev RS v EU za področje 
pravosodja. 

Na področju ratifikacije mednarodnih sporazumov je ministrstvo 
aktivno sodelovalo v delegaciji za sklenitev dvostranskega 
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sporazuma o premoženjskopravnih razmerjih z BIH, v prvi polovici 
leta pa na enakem sporazumu tudi s Hrvaško. 

Mednarodnapravna pomoč 

Na področju sklepanja dvostranskih in večstranskih sporazumov 
o mednarodni pomoči v sodnih postopkih v civilnih in kazenskih 
zadevah je Ministrstvo za pravosodje usklajevalo in nadaljevalo 
sestanke na izvedenski ravni in priprave na parafiranje zaradi 
sklenitve treh dvostranskih sporazumov o mednarodnopravni 
pomoči z Bosno in Hercegovino. 

V obdobju devetih mesecev je bilo na sektorju za 
mednarodnopravno pomoč rešenih 6771 zadev, ki so se 
vsebinsko nanašale na t.i. malo pravno pomoč v civilnih in 
kazenskih zadevah, uveljavljanje preživninskih zahtevkov v tujini, 
priznanje tujih sodnih odločb v civilnih zadevah, prenos izvršitve 
kazni, ekstradicijo, tranzit obtoženih ali obsojenih oseb Republike 
Slovenije, legalizacijo listin v mednarodnem prometu ter druge 
naloge, ki se izvajajo v skladu z mednarodnimi pogodbami s tega 
področja. 

Poprava krivic 

V skladu z novim pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Ministrstvu za pravosodje je z delom začel sektor za 
popravo krivic, v katerega delovno področje sodita izvajanje 
zakona o denacionalizaciji, zakona o popravi krivic kot tudi 
področje odškodnin neupravičeno zaprtim in priprtim osebam. 

Kot vsako leto je tudi v letu 1997 ministrstvo v sodelovanju z 
resornimi ministrstvi in upravnimi enotami računalniško spremljalo 
izvajanje zakona o denacionalizaciji in pripravilo nazadnje poročilo 
o uresničevanju zakona o denacionalizaciji. 

Zahtevke upravičencev do odškodnine zaradi razveljavljenih 
kazenskih postopkov iz povojnih procesov je obravnavala 
posebna komisija, ki deluje v okviru ministrstva. Do konca 
septembra 1997 je bilo ministrstvu posredovanih 301 vlog. Približno 
33 % teh vlog oz. odškodninskih zahtevkov je komisiji uspelo 
sporazumno rešiti s sklenitvijo poravnav, v 10 % pa je bil sprožen 
pravdni postopek. Glede odškodninskih zahtevkov, iz naslova 
odškodnin iz kazenskih postopkov po letu 1990 pa je bilo na 
ministrstvu vloženih 25 odškodninskih zahtevkov od tega je sedem 
upravičencev sklenilo sporazum, preostali zahtevki pa so še v 
obravnavi. V mesecu septembru 1997 je vlade imenovala Komisijo 
za izvajanje zakona o popravi krivic, ki bo obravnavala 714 
prispelih zahtev vlagateljev. Večina zahtevkov se nanaša na 
priznanje statusa nekdanjega političnega zapornika, manjši del 
pa na status po vojni pobitih oseb kot tudi priznanje statusa 
pravnega naslednika po upravičenih osebah. V zvezi z izvajanjem 
zakona o popravi krivic je ministrstvo vodilo aktivnosti pri pripravi 
evidenc prispelih vlog. 

Varstvo osebnih podatkov 

Delo na tem področju je bilo usmerjeno v sodelovanju pri pripravi 
zakonov o vodenju zbirk osebnih podatkov, kot npr. na področju 
zdravstva, zdravstvenega zavarovanja in zakona o delovnih 
razmerjih, za katera so pristojna druga ministrstva. Hkrati so se 
nadaljevale aktivnosti za prilagajanje predpisov zahtevam 
konvencije Sveta Evrope in direktive Evropske unije. 
Inšpektor za varstvo osebnih podatkov je v okviru zakonskih 

pristojnosti obravnaval prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge. 
Opravljeni so bili tudi inšpekcijski nadzori pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov z namenom preverjanja katalogov osebnih 
podatkov ter pravilnikov o zavarovanju osebnih podatkov, ki 
določajo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in 
njihovo izvajanje. 

Izvrševanje kazenskih sankcij 

Na zakonodajnem področju izvrševanja kazenskih sankcij je 
ministrstvo nadaljevalo s pripravo predloga zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij, ki ga je treba spremeniti zaradi uskladitve z 
novo kazensko in drugo zakonodajo in bo v mesecu oktobru 
predložen v redni postopek. 

Komisija za pogojne odpuste je v obravnavanem obdobju 
obravnavala 395 vlog za pogojni odpust (329 v rednem in 66 v 
izrednem roku), od tega je bilo pozitivno rešenih 183 prošenj (175 
v rednem in 33 v izrednem roku). 

Komisija Ministrstva za pravosodje za odločanje o tem, v katero 
zdravstveno organizacijo naj se odda oseba, ki ji je bil izrečen 
varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva 
v zdravstvenem zavodu, pa je obravnavala in odločila v dveh 
primerih. 

V vseh zavodih in oddelkih za prestajanje kazni in v poboljševalnem 
zavodu Radeče je bilo 23 oseb z izrečenim ukrepom obveznega 
zdravljenja alkoholizma in narkomanije, in od tega; 12 oseb z 
izrečenim ukrepom v zvezi z odvisnostjo od alkohola, 9 oseb 
zaradi odvisnosti od prepovedanih drog. 

V prvih devetih mesecih 1997 je ministrstvo pripravilo 59 poročil 
o navedbah prosilcev za pomilostitev, vendar nihče od prosilcev 
ni bil pomiloščen. 

V pristojnosti je tudi vodenje kazenske evidence in evidence 
izrečenih vzgojnih ukrepov. Pri tem je bilo rešenih 16.517 
zahtevkov sodišč in drugih sodnih organov, na zahtevo upravnih 
enot in drugih upravnih organov, pravnih oseb, zasebnih 
delodajalcev in državljanov je bilo izdanih 18.536 potrdil o 
nekaznovanju, opravljenih pa je bilo tudi 86.200 izbrisov sodb. V 
okviru mednarodnopravne pomoči so bili v 85 primerih 
posredovani podatki iz kazenske evidence. 

Nadzor nad izvrševanjem kazenskih sankcij v zavodih za 
prestajanje kazni zapora iz pristojnosti ministrstva je v prvih devetih 
mesecih 1997 obsegal vse oblike obravnavanja obsojencev. Poleg 
rednih nadzorov so bili opravljeni - zlasti v tistih zavodih, kjer je 
bilo več pritožb obsojencev - tudi občasni nadzori, ki so pripomogli 
k sprotnemu reševanju problemov. Na dan 30.9.1997 je bilo zaprtih 
728 oseb, od tega 471 obsojencev, 33 mladoletnikov, 26 upravno 
kaznovanih in 198 pripornikov. 

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je nadaljevala delo v 
skladu z zakonskimi opredelitvami in strokovnimi zahtevami na 
področju izvrševanja kazenskih sankcij. Pri izvajanju strokovnih 
nalog v smislu resocializacije zaprtih oseb so se razvijale in krepile 
socioterapevtske metode s poudarkom na tretmajski usmeritvi. V 
letošnjem letu je opazno naraščanje števila zaprtih oseb in njihova 
raznolikost kot tudi vse večja osebna problematičnost. Povečuje 
se število obsojencev, ki so odvisni od droge. Vse te spremembe 
v strukturi zapornikov zahtevajo prilagajanje Uprave tako v 
organizacijskem kot v vsebinskem smislu. 
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Zagotavljanje kadrovskih in materialnih možnosti za 
delo pravosodnih organov 

Kadrovske zadeve 

Ministrstvo za pravosodje je v prvih devetih mesecih leta 1997 
vodilo postopke za izvolitev 77 sodnikov in 2 tožilcev v trajni 
mandat. Na dan 30.9.1997 je bilo od 708 sistemiziranih sodniških 
mest zasedenih 626, od 185 sistemiziranih mest državnih tožilcev 
pa jih je zasedenih 153. 

V skladu z določili zakona o sodniški službi in v sodelovanju s 
predstavniki pravosodnih organov je ministrstvo nadaljevalo z 
različnimi oblikami izobraževanja sodnikov, tožilcev, državnih 
pravobranilcev, sodnikov za prekrške in administrativno 
tehničnega kadra. Poudarek je bil na problematiki stečaja in 
stečajnih postopkov, davčne zakonodaje, zakonodaje s področja 
avtorstva, korporacijskega prava. 
Ministrstvo je podelilo dvanajst štipendij, in sicer za specialistični 
študij mladoletniškega sodstva (trem sodnikom in šestim državnim 
tožilcem), eno za specialistični študij korporacijskega prava, eno 
za magistrski študij civilnega in gospodarskega prava in eno za 
magistrski študij civilnega prava. 

Za potrebe pravosodnih organov ministrstvo letno podeljuje tudi 
štipendije za študente pravne fakultete. V letu 1997 se je na razpis 
štipendij prijavilo 67 prosilcev, podeljenih je bilo 14 štipendij, med 
drugimi tudi pripadnikom narodnosti v Republiki Sloveniji. 

V okviru ministrstva so se izvajali tudi pravosodni izpiti (44 
kandidatov) in pravniški državni izpiti (94 kandidatov), izpit iz 
poznavanja določil Sodnega reda (136 kandidatov), upravni 
strokovni izpit, preizkus za strojepiske (5 kandidatk). 

Na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja se je 
v letu 1997 v skladu z vzpostavljenim sistemom strokovnega 
preverjanja kandidatov za sodne cenilce, izvedence in tolmače 
nadaljevalo delo pri dograjevanju sistema strokovnega preverjanja 
s posebnim poudarkom na oblikovanju kriterijev za evalvacijo 
izpitnih programov. V drugi polovici leta je bil usklajen in pripravljen 
šifrant strok in njihovih specialnosti, ki bo omogočil enostavnejši 
in kakovostnejši vpogled v imenik stalnih sodnih izvedencev in 
cenilcev. V okviru ministrstva je bila ustanovljena komisija za 
nadzor nad delom sodnih izvedencev in cenilcev. 
Do septembra 1997 je kandidiralo za pridobitev naziva sodnega 
izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača 350 kandidatov. 
Preizkus je uspešno opravilo 35 kandidatov za sodnega 
izvedenca, 10 za sodnega cenilca in 22 za sodnega tolmača. 

Modernizacija pravosodnih organov 

Ministrstvo je tudi v letu 1997 nadaljevalo z izvajanjem 
modernizacije pravosodnih organov tako na področju informati- 
zacije (nakup strojne in skrb za programsko opremo, izdelava in 
nastavitev programov in računalniških mrež) kot tudi s 
posodabljanjem druge opreme oziroma osnovnih sredstev 
(pisarniško pohištvo, birotehnična oprema, telefonska oprema in 
službena vozila). 

Investicijsko vzdrževanje zgradb 

V okviru investicijskega vzdrževanja zgradb pravosodnih organov 
in zaporov so se izvajale adaptacije teh objektov, žal zaradi 
pomanjkanja sredstev in starosti teh objektov le najnujnejša 
popravila. Zaradi nesprejetja proračuna ministrstvo ni moglo kupiti 
nekaterih poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov. 

Mednarodno sodelovanje 

Aktivnosti Ministrstva za pravosodje na področju mednarodnega 
sodelovanja so se v letu 1997 okrepile tako po številu kot tudi po 
vsebini. Minister za pravosodje seje udeležil nekaterih pomembnih 
mednarodnih konferenc, med drugim srečanja evropskih 
pravosodnih ministrov v Pragi in srečanja najvišjih panonskih 
pravosodnih funkcionarjev v Jennesdorfu; imel je tudi nekaj 
dvostranskih srečanj s kolegi iz drugih evropskih držav (npr. 
Estonija in San Marino), vsa srečanja so bila bogato vsebinsko in 
strokovno obarvana. Drugi predstavniki ministrstva so se aktivno 
vključevali v delo Sveta Evrope na posameznih pravnih področjih 
kot tudi na področju organizacije mednarodnopravnega 
sodelovanja in varstva osebnih podatkov. Znatno so se povečale 
aktivnosti v zvezi z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo; z 
udeležbo na konferenci v Sofiji in obiskom skupine izvedencev v 
Sloveniji se je začelo izvajanje skupnega projekta Evropske 
unije in Sveta Evrope o boju proti organiziranemu kriminalu in 
korupciji, imenovanega OCTOPUS. Na to temo je Evropska unija 
pripravila tudi pomembno posvetovanje za pridružene članice v 
Luksemburgu, ki so se ga predstavniki Ministrstva za pravosodje 
udeležili skupaj s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve. 
Ministrstvo je organiziralo tudi številne mednarodne stike, 
seminarje, izobraževanja in izpopolnjevanja v državah Evropske 
unije za slovenske sodnike, državne tožilce in druge pravosodne 
delavce. Na koncu je treba omeniti tudi udeležbo pri ustanavljanju 
Stalnega mednarodnega kazenskega sodišča na sedežu OZN v 
New Yorku in pripravljalne sestanke na Inštitutu za mednarodno 
pravo v Siracusi (Sicilija). 

< ■->*. 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

Področje cest 

Zaradi začasnega finaciranja v celotnem obdobju je bilo okrnjeno 
tudi obnavljanje državnih cest, ker so morale biti prvenstveno 
pokrite predobremenitve iz leta 1996. Razpoložljiva sredstva so 
pokrila le nekaj najnujnejših investicij in redno vzdrževanje ter 
nujne ukrepe za varnost prometa. Zaradi začasnega financiranja 
je bil še posebej oviran odkup potrebnih zemljišč, kar zelo neugodno 
vpliva na pridobitev gradbenih upravnih dovoljenj. 

Končana so bila dela na nekaterih večjih gradbiščih na državnih 
cestah: sanacija predora Ljubelj, Ruj - železniški nadvoz, Trbovlje - 
Hrastnik, Bled - Soteska, Prem - Obrov, Limbuš • Laznica, Aver- 
Gračišče, Jesenice. 

Izredna zakasnitev sprejema državnega proračuna za leto 1997 
je ogrozila sanacijo zaradi posledic zime poškodovanih državnih 
in lokalnih cest, zato je Državni zbor na predlog Vlade Republike 
Slovenije in MPZ sprejel poseben zakon ZZSC97 za ublažitev 
teh posledic. Od 4 milijard SIT je bila polovica namenjena ukrepom 
na občinskih lokalnih cestah, druga polovica pa obnovam državnih 
cest v obsegu, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije. 

Potrjen je bil program DARS za leto 1997. V promet je bil dan 
pomemben odsek AC Arja vas - Vransko. Sektor za ceste pripravlja 
analizo in oceno dosedanjega uresničevanja Nacionalnega 
programa gradnje AC ob hkratnem pripravljanju predloga 
finančnega in operativnega rebalansa Nacionalnega programa 
AC. 

Sektor za ceste redno spremlja izvajanje investicij na državnih 
cestah in avtocestah, ki jih sicer vodita Direkcija Republike 
Slovenije za ceste oz. DARS, v pripravi pa je tudi Nacionalni 
program vzdrževanja in razvoja državnih cest. Sektor za ceste 
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pripravlja še vrsto na novosprejetem zakonu o javnih cestah 
temelječih podzakonskih predpisov. Vodi tudi Program javnih del 
za vzpostavitev evidence stanja občinskih cest in objektov na 
njih. 

Izdane so bile zadnje odločbe o vrednosti državnega premoženja 
v cestnih podjetjih. Poteka sodelovanje s cestnimi podjetji pri 
procesu lastninjenja in Agencijo za lastninsko preoblikovanje 
podjetij. 

Takoj po sprejemu zakona o javnih cestah v Državnem zboru 
Republike Slovenije je bilo za njegovo lažje in čim hitrejše uvajanje 
v prakso pripravljena serija osmih regijskih posvetovanj za potrebe 
lokalnih skupnosti, na katerih so sodelovali predstavniki skoraj 
vseh občin. Sektor za ceste je aktivno sodeloval in še sodeluje pri 
pripravi predloga zakona o začasnem financiranju in pri predlogu 
proračuna za leto 1997 in za leto 1998. Težavno usklajevanje 
proračunskih potreb področja, ki ga pokriva sektor za ceste, z 
Ministrstvom za finance povzroča ogromno težav, kar zelo 
negativno vpliva na strokovno delo in gospodarjenje s cestno 
infrastukturo. 

Področje pomorskega prometa 

Na področju pomorskega prometa so bile v letu 1997 izpeljane 
naslednje naloge: 
- izdaja 3 odločb o določitvi imena ladij; 
- pripravlja se reorganizacija sektorja za pomorstvo, v okviru 

katerega bi deloval oddelek za hidrografijo; 
- začele so se aktivnosti glede ugotavljanja možnosti odprtja 

ladijskega registra ali paralelnega ladijskega registra. 
Prav tako so bile opravljene številne naloge na področju 
mednarodnega sodelovanja in na pomorskoupravnem področju. 

Inšpekcijski nadzor 

Inšpekcija za varnost pomorske plovbe je opravljala nadzor nad 
vsemi elementi, ki lahko vplivajo na varnost: človeškega življenja 
na morju, varnost plovnih objektov, ladijskih tovorov in drugih 
dobrin, objektov za varnost plovbe, plovnih poti, varstvo okolja in 
morskih voda. Inšpekcijski nadzor zajema kontrolo ladijskih listin 
in knjig, kontrolo minimalnega števila strokovno usposobljenih 
članov posadke, ki so potrebni za varno plovbo ladje, delovanje 
opreme za vodenje navigacije, ažurnosti navigacijskih publikacij, 
delovanje navigacijskih luči, stanje reševalne opreme, sredstev 
za optično in akustično signalizacijo, protipožarne opreme, 
izvajanje vaj zapuščanja ladje in vaj za obrambo pred požarom, 
delovanje in vzdrževanje glavnega pogonskega stroja, vseh 
pomožnih strojev in alarmnih naprav, opreme za preprečevanje 
onesnaženja morja, nakladanja, razkladanja In prevoza nevarnih 
tovorov, usposobljenosti članov posadke glede varstva pri delu, 
kontrolo hidrogradbenih objektov in objektov za varnost plovbe. 

Pristaniška infrastruktura 

V letu 1996 je bil podpisan Memorandum razumevanja med 
Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko za 1997 leto (Memo- 
randum of Uderstanding - Netherlands Programme for Coopera- 
tion with Slovenia, 1997), ki se deli na dve področji. Prvo področje 
se nanaša na industrijski razvoj in prometni sektor, osrednje 
aktivnosti na tem področju se bodo nanašale prav na razvoj 
koprskega pristanišča. 

Objekti za varnost plovbe 

Na podlagi odredbe o vzdrževanju plovnih poti v morju Republike 

Slovenije št. 345-232/91 z dne 24.10.1991, ki jo je izdalo Ministrstvo 
za promet in zveze, je Pristaniška kapitanija Koper skrbela za 
vzdrževanje plovnih poti v obalnem morju Republike Slovenije ter 
vzdrževanje in zagotavljanje pravilnega delovanja objektov za 
varnost plovbe (svetilnikov in drugih označb po plovnih poteh in 
pristaniščih). Z ustanovitvijo Uprave Republike Slovenije za 
pomorstvo je pristojnost vzdrževanja plovnih poti prešla na 
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo je za opravljanje te dejavnosti s podjetjem 
SIRIO, podjetje za navtiko, ribištvo in trgovino, d.o.o., iz Kopra 
sklenila neposredno pogodbo, s katero podjetje SIRIO v okviru 
dejavnosti, ki jo opravlja, prevzema obveznost vzdrževanja 
objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v obalnem morju 
Republike Slovenije. 

V pripravi je pogodba, s katero se bo posodobilo delovanje 
svetilnika na pomolu mednarodnega mejnega prehoda v Kopru, 
in sicer s prehodom s plinske na električno energijo. 

Področje zračnega prometa 

Redne naloge se nanašajo na : 
- usklajevanje planiranja razvoja kontrole letenja s stalno se 

dopolnjujočimi tehnično-varnostnimi predpisi in priporočili, ki jih 
izdajajo mednarodne letalske organizacije; 

- sodelovanje pri izvedbi pregleda delovanja letalskih prevoznikov 
in izdaja dovoljenj za letalsko prevozniško dejavnost; 

- strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah 
JAA (Joint Aviation Authority) in ECAC (European Civil Avia- 
tion Conference) zaradi harmonizacije zakonodaje Republike 
Slovenije z zakonodajo Evropske unije na področju letalskih 
predpisov in standardov; 

- izvajanje dvostranskih sporazumov o zračnem prometu 
(dodeljevanje prometnih pravic tujim letalskim prevoznikov); 

- sodelovanje v komisijah za preiskovanje nesreč ter drugih 
strokovnih komisijah s področja letalstva. V zvezi s tem je v 
pripravi lista strokovnjakov; 

- postavljen je bil sistem za vodenje dokumentacije v oddelku za 
plovnost letal in vzpostavljene informacijske povezave z Upravo 
Republike Slovenije za zračno plovbo ter letalskimi organiza- 
cijami in podjetji v Republike Sloveniji predvsem na področju 
izdelave, vzdrževanja in izvajanja popravil zrakoplovov in delov 
zrakoplovov; 

- sodelovanje v medresorski komisiji VARLET za varovanje 
mednarodnih letališč; 

- ustanovitev nove enote kontrole letenja Cerklje; 
- pripravo, izdajo ter prevzem distribucije novega AIP (Aeronau- 

tical Information ublication - Zbornik zrakoplovnih informacij) 
ter izdajo večjega števila aeronavtičnih publikacij in cirkularjev. 

V celoti se je povečal obseg zračnega prometa nad Republiko 
Slovenijo za 40 %. 

V pripravi je zakon o letalstvu. Pripravlja pa se tudi Pravilnik o 
instrumentalnem vodenju letal pri pristankih in vzletih pri pogojih 
zmanjšane vidljivosti - CAT I, CAT II in CAT III. Predlagane so bile 
spremembe 13. člena zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev v delu, ki se nanaša na Ministrstvo za promet in 
zveze oziroma Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo. 
Sprejeti sta bili Odredba o pristojbinah za preverjanje strokovne 
usposobljenosti zrakoplovnega osebja ter Odredba o pristojbini 
za pregled zrakoplovov. 

Področje pošte in telekomunikacij 

Državnemu zboru so bili predloženi amandmaji k predlogu zakona 
o telekomunikacijah. Predlog zakona je bil v dolgotrajnem postopku 
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sprejemanja, zato so bili potrebni amandmaji zaradi izboljšave 
dosedanjih rešitev. Po sprejetju zakona o poštnih storitvah in 
zakona o telekomunikacijah, ki sistemsko urejata obe dejavnosti, 
je bila sprejeta že vrsta pravilnikov s področja telekomunikacij in 
koncesijski akt za opravljanje storitev mobilne telefonije, ki 
omogočajo operativnost zakona. Intenzivno se pripravlja javni 
razpis za izbiro izvajalca storitev GSM mobilne telefonije. Objavljen 
je bil tudi javni razpis za izbiro svetovalne organizacije za pripravo 
Nacionalnega programa razvoja telekomunikacij. Kot posveto- 
valno telo je bil na Ministrstvu za promet in zveze ustanovljen 
Nacionalni svet. 

V procesu reorganizacije telekomunikacijskega sistema In 
nadaljnje krepitve razmerja mati-hči je bila v Mobitelu d.d. na novo 
oblikovana skupščina družbe; to so vsi člani upravnega odbora 
Telekoma Slovenije. 

Lastninjenje v Telekomu Slovenije, p o., je v sklepni fazi. Vlada je 
aktivno spremljala poslovanje podjetij s področja pošte in 
telekomunikacij. Do zdaj so bili obravnavani in sprejeti poslovna 
načrta za tekoče leto Pošte Slovenije in Poštne banke Slovenije 
ter Poročilo o poslovanju Poštne banke Slovenije v preteklem letu. 
Pošti Slovenije sta bili dani predhodni soglasji k sklenitvi posojilnih 
pogodb v skupni višini 1 mrd SIT za dokončanje gradnje in nakup 
opreme novega poštnega centra, ki pomeni tehnološko pridobitev 
Pošte Slovenije. 

Glede projekta Slovenija na satelitu je bilo sprejeto stališče, da se 
začeta dejanja uresničijo v najkrajšem času. Oblikovan je bil 
predlog nove proračunske postavke v okviru Ministrstva za promet 
in zveze, prek katere naj bi se zagotavljalo financiranje omenjenega 
projekta. 

Zaradi ekonomične rabe prometne infrastrukture je bila Telekomu 
Slovenije in Mobitelu dodeljena pravica posebne rabe za splošne 
potrebe, to je pravica vgradnje kablov in sistemov zvez do baznih 
postaj mobilne telefonije na avtocestah v Republiki Sloveniji. 

V Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije so po obsežnih 
analizah prilagajanja tehničnih in drugih predpisov praksi, običajni 
v Zahodni Evropi, pripravili predloge tehničnih pravilnikov. Nekaj 
od teh je že bilo izdanih, drugi pa so še v fazi usklajevanja in 
izdajanja. Usklajevanje frekvenc s sosednjimi državami je potekalo 
bolj ali manj tekoče. 

S sredstvi, namenjenimi za računalniško opremo, se je nadaljevalo 
posodabljanje programske in strojne opreme Uprave Republike 
Slovenije za telekomunikacije. Uresničena je bila nabava 
tehnološke radiodifuzne opreme za graditev, vzdrževanje in 
obratovanje infrastrukture RTV Slovenija ter za vzdrževanje in 
obratovanje omrežja za lokalne in nekomercialne programe. 

V okviru Komisije za znamke, ki jo imenuje minister, pristojen za 
pošto, in katere člani so predstavniki Ministrstva za promet in 
zveze, Filatelistične zveze Slovenije in Pošte Slovenije, je bilo 
zasnovanih in izdanih 23 priložnostnih in 22 rednih poštnih znamk. 

Področje železniškega prometa 

Z letom 1996 se je izteklo obdobje, ki ga označuje uresničevanje 
sanacijskega načrta Slovenskih železnic, d.d. Ukrepi finančne 
konsolidacije s strani države, prilagoditev računovodskim 
standardom, prevrednotenje za namene lastninskega preobliko- 
vanja ter racionalizacija poslovanja so učinkovali tako, da je bil 
finančni položaj po stanju 1.1. 1994 sorazmerno ugoden, vendar 
pa v letih 1995 in 1996 ni bilo mogoče preprečiti negativnih trendov. 

Zato se je v letu 1997 nadaljevala reorganizacija javnega podjetja 

SŽ, d.d. Vlada Republike Slovenije se je v maju 1997 seznanila s 
poročilom o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železnic, 
d.d., v obdobju 1993-1996 in z letnim poročilom za leto 1996, 
izhodišči in poslovno politiko SŽ, d.d., v obdobju 1998-2001 in 
programom nadaljnjega prestrukturiranja SŽ, d.d., v obdobju 
1997-2000 ter s poslovnim načrtom za leto 1997. 

V juniju 1997 je bil izdelan predlog reorganizacije Slovenskih 
železnic, d.d., ki podaja izhodišča oziroma strokovne podlage za 
reorganizacijo javnega podjetja SŽ, d.d., in pripravo osnutka 
zakona o železnici, ki bo zakonska podlaga za nadaljnjo 
reorganizacijo. 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom delovne 
skupine za pripravo strokovnih podlag, jih sprejela in naložila 
odgovornim ministrstvom in organom, da izdelajo operacionali- 
zacijo in pripravijo zakonodajne podlage za uresničitev sprememb 
reorganiziranja javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. Vlada 
Republike Slovenije je sprejela sklepe o izbiri najugodnejšega 
ponudnika za dobavo primestnih potniških vlakov in vlakov z 
nagibno tehniko. 

V izdelavi je dopolnitev Nacionalnega programa razvoja Slovenske 
železniške infrastrukture, kot temeljnega dokumenta razvoja in 
posodobitve slovenske železniške infrastrukturne mreže. Z 
dopolnitvijo nacionalnega programa je treba zagotoviti pogoje za 
vsaj minimalno posodobitev in dograditev slovenske železniške 
infrastrukture, ki so določeni z mednarodnimi predpisi oziroma 
standardi. ' " i' ' frp ilB 
V letu 1997 se nadaljujejo aktivnosti za gradnjo neposredne 
železniške povezave med Slovenijo in Madžarsko, ki so 
usmerjene v odkup zemljišč, potrebnih za gradnjo železniške 
proge, in izdelava projektne dokumentacije. 

Področje prometne politike in mednarodnega 
sodelovanja 

Kontinuiteta del in nalog, ki so prešle iz leta 1996 v leto 1997, ni 
bila motena, kar pomeni, da je mednarodno sodelovanje temeljilo 
predvsem na pripravi aktivnosti v zvezi s članstvom Republike 
Slovenije v Evropski uniji (EU) in tekočih mednarodnih aktivnostih, 
ki so vsakdanjik pri komuniciranju in utrjevanju prometnih vezi in 
tokov predvsem z evropskimi državami. V sodelovanju z 
nacionalnim programom PHARE so se v letošnjem letu začele 
aktivnosti za uresničitev naslednjih predinvesticijskih študij: 
- Razvoj vsestranskega prometnega informacijskega sistema in 

statistike; 
- Razvoj sistema upravljanja za optimizacijo gradnje cest in 

investicij za sanacijo in vzdrževanje; 
- Študija o možnostih in vplivu nadaljnjih izboljšav kombiniranega 

transporta; 
- Priprava regionalnega in mestnega razvojnega načrta za širšo 

ljubljansko regijo; 
- Analiza tehnološke in socio-ekonomske kompatibilnosti 

slovenskih prevoznih podjetij s prevozniki podjetij Evropske 
unije. 

V okviru investicijskega programa PHARE so se končala dela na 
cesti od Žage do Učje ter začele intenzivne aktivnosti na 
rekonstrukciji ceste iz Logarske doline do Pavličevega sedla. 
Medresorske aktivnosti potekajo tudi na modernizaciji mejnega 
prehoda Dolga vas in Fernetiči. V programu PHARE TEN (Trans 
European Netvvork) si prizadevamo za čimprejšnjo pridobitev 
sredstev za neposredno železniško povezavo z Madžarsko. 

Ministrstvo za promet in zveze je pripravljalo dokument Resolucija 
prometne politike Republike Slovenije. V koordinaciji Ministrstva 

15. december 1997 41 poročevalec, št. 60/111 



za promet In zveze se je usklajevala rešitev problematike na 
mejnem prehodu Dolga vas. 
Predstavniki ministrstva so se udeležili stalnih srečanj tako v 
tujini kot doma ter sklenili vrsto mednarodnih sporazumov. Med 
Številne aktivnosti v zvezi s članstvom Republike Slovenije v EU • 
harmonizacija zakonodajo sodijo: 
- priprava predpristopne strategije Ministrstva za promet in zveze, 
- priprava harmonograma za področje prometa In telekomunikacij, 
- priprava pripomb, mnenja In analize Agende 2000 v delu, ki se 

nanaša na promet In telekomunikacije, 
- dokončna uskladitev skupnega zapisnika med Republiko 

Slovenijo, EU in Avstrijo glede sistema ekoloških točk, ki ga 
ureja Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko skupnostjo 
in Republiko Slovenijo na področju prometa. 

Pri mednarodnih aktivnostih je treba omeniti: 
- udeležbo ministra mag. Bergauerja na tretji vseevropski 

transportni konferenci v Helsinkih 23.-25. 6.1997: uskladitev 
glede transportnega koridorja št. X, ki poteka tudi čez Slovenijo, 

- obisk evropskega komisarja za transport Nelia Kinnocka v 
Ljubljani 4.-5.9.1997 

- udeležba ministra mag. Bergauerja na strukturiranem dialogu 
med prometnimi ministri EU in pridruženih držav, Luksemburg 
9.10.1997, 

- udeležba ministra na konferenci o intermodalnem transportu, 
Trst 17.10.1997. 

V povezavi več področij dejavnosti znotraj ministrstva sodijo k 
mednarodnemu sodelovanju tudi: 
- uskladitev trase koridorja V z Republiko Madžarsko ter 

imenovanje mešane komisije, ki bo pripravila potek nalog za 
izpeljavo potrebnih aktivnosti, 

- podpis sporazumov o mednarodnem cestnem prevozu oseb in 
stvari s Češko, Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, 

- dokončna uskladitev sporazumov o mednarodnem cestnem 
prevozu oseb in stvari z Rusko federacijo, Iranom, BIH, 

- pobuda za pogajanja o sporazumu o mednarodnem cestnem 
prevozu oseb in stvari z Litvo, Francijo, Avstrijo, Bolgarijo, ZRJ, 
Latvijo, Turčijo, Ukrajino, Portugalsko, Nizozemsko, 

- podpis sporazuma o železniškem, cestnem, vodnem in 
kombiniranem transportu z Madžarsko, 

- opravljenih je bilo več dvostranskih razgovorov In mešanih 
komisij z Republiko BIH, Republiko Grčijo, Kraljevino Dansko, 
Republiko Litvo, Romunijo, Rusko federacijo, Kraljevino 
Norveško, Kraljevino Belgijo. 

Na področju letalstva je bil podpisan sporazum CEATS in revidirana 
Konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe. V pripravi je predlog za lokacijo centra CEATS v Sloveniji. 
Na področju dvostranskih sporazumov o zračnem prometu je 
bilo v prvih devetih mesecih leta 1997 opravljeno usklajevanje z 
Malezijo. Podpisana sta bila sporazuma o zračnem prometu s 
Turčijo in Češko, ki sta bila že poslana v postopek ratifikacije. 

V letu 1997 so se začele priprave za pogajanja o sporazumu med 
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo o liberalizaciji trga zračnega 
prometa. Sklenitev sporazuma, ki se sklepa na podlagi 4. odstavka 
55. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani In Evropskimi skupnostmi In njihovimi 
državami članicami, ki deluJe|o v okviru Evropske unije, na drugI 
strani (Uradni list RS, št. 44/97), bo ena najpomembnejših nalog 
na področju letalstva v naslednjem letu. Aprila 1997 sta Slovenijo 
obiskali delegaciji Evropske komisije, ki sta Imeli nalogo, da se na 
splošno seznanita s področjem letalstva v Republiki Sloveniji oz. 
da proučita varnostno-tehnlčne vidike na področju letalstva. Do 
konca leta 1997 bo predvidoma sledil nov krog sestankov. 

V pripravi so pogajanja o dvostranskem Sporazumu o ambulantnih, 
Iskalnih In reševalnih poletih z Avstrijo. V teku so pogajanja glede 
Sporazuma o harmonizaciji In Integraciji služb zračnega prometa 

z Avstrijo. Organiziran je bil obisk predsednika Sveta ICAO (In- 
ternational Clvll Avlatlon Organlzatlon) dr. Assada Kotaita. 

Ministrstvo za promet In zveze je aktivno sodelovalo pri delu 
delovnih teles Mednarodne zveze za telekomunikacije in 
Mednarodne poštne zveze. Gostilo je komisarja Evropske 
skupnosti za telekomunikacije in nemškega ministra za pošto In 
telekomunikacije. Predstavilo jima |e naše stanje na tem področju 
In nadaljnje načrte za razvoj Infrastrukture in prilagoditev 
zakonodaje Evropski skupnosti. 

Sektor za železnice je v okviru svojega delovnega področja pri 
pripravi mednarodnih sporazumov dal pobudo za sklenitev 
naslednjih sporazumov: 
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo; 
podpisan 2.4.1997 in poslan v postopek ratifikacije; 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o mednarodnem kombiniranem prometu: parafiran 
20.10.1997; 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Avstrije o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem 
in železniškem prometu; besedilo sporazuma usklajeno; 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Avstrije o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo; 
predlog besedila predložen avstrijski strani v aprilu 1997; 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške 
republike o mednarodnem kombiniranem prometu; besedilo je v 
usklajevanju; 

V okviru programa PHARE so bila pridobljena sredstva v znesku 
5 mio ECU za posodobitev železniške proge med Mursko Soboto 
in Puconci. 

S področja pomorstva so aktivnosti mednarodnega sodelovanja 
predvsem naslednje: 
- priprave in podpis Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 

Germanischer Lloydom ter Vlado Republike Slovenije in 
Hrvatskim registrom brodova v zvezi z izvajanjem tehničnega 
nadzora ladij in plovnih objektov; 

- v septembru 1997 je bil parafiran Sporazum med Republiko 
Slovenijo in Slovaško republiko o uporabi koprskega pristanišča, 
ki bo podpisan v Bratislavi predvidoma v mesecu novembru; 

- v pripravi je pobuda Vladi Republike Slovenije za sklenitev 
Sporazuma o pomorskem prometu med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Malte; 

- na medresorskem usklajevanju je osnutek Sporazuma o 
pomorskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Islamske republike Iran; 

- v pripravi je pobuda Vladi Republike Slovenije za sklenitev 
Sporazuma o pomorskem prometu med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Ciper; 

- začel se je postopek za ratifikacijo Protokola med Republiko 
Slovenijo in Republiko Portugalsko o spremembi 3. člena 
Sporazuma med Vlado SFRJ In Vlado Republike Portugalske o 
sodelovanju v pomorskem prometu z dne 28.6.1979; 

- v tem letu aktivno sodelujemo z Mednarodno pomorsko 
organizacijo (IMO); 

- v fazi priprav Je pristop Republike .Slovenije k Pariškemu, 
memorandumu v teku je postopek za ratifikacijo Protokola, ki 
se nanaša na Mednarodno konvencijo o tovorni vodni liniji (1988); 

■ začel se je postopek za ratifikacijo Protokola, ki se nanaša na 
Mednarodno konvencijo o varstvo človekovega življenja na 
morju (1988); 

- začele so se priprave za pristop k spremembam Konvencije o 
minimalnih standardih za usposabljanje, Izdajanje spričeval In 
ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW); 

• začele so se priprave za pristop k Mednarodni hldrografskl 
organizaciji (IHO); 
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- vzpostavljeni so stiki s tujimi hidrografskimi institucijami na 
področju hidrografije in morebitnih hidrografskih meritev 
slovenskega teritorialnega morja (italijanski Hidrografski inštitut, 
državni Hidrografski inštitut iz Splita, nemški Urad za hidrografijo 
in Mednarodno pomorsko akademijo (IMA) iz Trsta); 

Ob vseh teh aktivnostih pa se predstavniki ministrstva redno 
udeležujejo mednarodnih srečanj in simpozijev, ki so povezani s 
projekti, ki niso omejeni na določena obdobja in so podlaga za 
razumevanje in aktivno sodelovanje pri usklajevanju prometne 
politike na ravni meddržavnih sporazumov. 

Strokovni projekti, publikacije 

Sektor za prometno politiko in mednarodne odnose: 
V sodelovanju z nacionalnim programom PHARE so se v 
letošnjem letu začele aktivnosti za realizacijo naslednjih 
predinvesticijskih študij: 
- Razvoj vsestranskega prometnega informacijskega sistema in 

statistike 
- Razvoj sistema upravljanja za optimizacijo gradnje cest in 

investicij za sanacijo in vzdrževanje 
- Študija o možnostih in vplivu nadaljnjih izboljšav kombiniranega 

transporta 
- Priprava regionalnega in mestnega razvojnega načrta za širšo 

ljubljansko regijo 
- Analiza tehnološke in socio - ekonomske kompatibilnosti 

slovenskih prevoznih podjetij s prevozniki podjetij EU. 

Področje pomorstva: 
Na podlagi Memorandum razumevanja med Republiko Slovenijo 
in Kraljevino Nizozemsko za 1997 leto nizozemski strokovnjaki 
pripravljajo študijo o razvoju novih površin v koprskem pristanišču 
z naslovom Feasibility study on the development of a new port 
site. 

Področje letalstva: 
- Priprava letnega Biltena letalskih nesreč. 

Področje pošte in telekomunikacij: 
- Slovenija na satelitu 

Področje železnic in železniškega prometa: 
- Študija upravičenosti gradnje drugega tira med Koprom in Divačo; 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1997 opravilo naslednje 
naloge: 

Pri razpisih za vpis v srednješolske in visokošolske programe je 
nadaljevalo s politiko naraščajočega trenda števila vpisnih mest 
zadnjih nekaj let, hkrati pa je v čim večji meri sledilo vpisnim 
nameram osnovnošolcev in srednješolcev. Posebne pozornosti 
je bila deležna poskusna uvedba poklicnih programov po t.i. 
dualnem sistemu, saj zahteva intenzivno povezavo z gospodar- 
stvom, še posebej z Obrtno zbornico Slovenije. Za spodbuditev 
povezovanja izobraževalne sfere z gospodarstvom je vlada 
imenovala posebno medresorsko skupino, v kateri so poleg 
predstavnikov Ministrstva za šolstvo in šport še predstavniki 
zbornic, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za finance. 

Izvajanje nalog, ki jih ministrstvu daje zakon o nekaterih nujnih 
razvojnih nalogah na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji, je teklo po že ustaljenih tirnicah. Programi dela, pripravljeni 

že v prejšnjih letih, so bili na področju investicij, učbenikov, 
prehrane, računalništva in tujih jezikov uresničeni v celoti, v mejah 
razpoložljivih finančnih in drugih sredstev. 

Ministrstvo je nadaljevalo pripravo podzakonskih predpisov, ki 
so posledica novih šolskih zakonov, sprejetih marca 1996. Ob 
pripravi predpisov je potekalo seznanjanje strokovne in 
zainteresirane javnosti ter staršev in otrok z novimi ali 
spremenjenimi rešitvami. V ta namen je ministrstvo izdalo več 
publikacij, namenjenih predvsem staršem in otrokom. 

Nadaljevale so se strokovne priprave na uvedbo nove devetletne 
osnovne šole. Po sprejetju nove šolske zakonodaje je vsebinska 
prenova dobila dodatno težo, zato je Nacionalni kurikularni svet 
pospešil proces prenove. V šolskem letu 1997/98 bodo prenovljeni 
programi v obravnavi med učiteljicami in učitelji oziroma 
vzgojiteljicami, zato mora ministrstvo poleg normativnih pripraviti 
tudi organizacijske in prostorske podlage za tekoč prehod v novo 
devetletno osnovno šolo. V ta namen je ministrstvo organiziralo 
šestnajst posvetov z vodstvenimi delavci osnovnih šol, učitelji in 
starši. 

Ministrstvo je v oktobru izdalo publikacijo Strokovna izhodišča za 
Nacionalni program visokega šolstva. Pri pripravi so sodelovali 
številni strokovnjaki in zainteresirana javnost. Nacionalni program 
bo v kratkem obravnavan v Državnem zboru Republike Slovenije. 

V začetku meseca oktobra je ministrstvo sodelovalo pri izvedbi 
Tedna vseživljenjskega učenja. V okviru svojih pristojnosti pripravlja 
podlage za uvedbo novega sistema (so)financiranja izobraževanja 
odraslih ter nastanek nacionalnega programa na področju 
izobraževanja odraslih. 

Na področju plač zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je bila v 
skladu s sporazumom med Vlado RS in reprezentativnima 
sindikatoma marca opravljena prva razporeditev strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju v plačilne razrede, razen v 
visokem šolstvu. 

Glede mednarodne dejavnosti ministrstva je treba posebej omeniti 
izpeljavo pripravljalnih aktivnosti za vstop v izobraževalni pro- 
gram EU Socrates (Leonardo, Youth for Europe). 
Služba za mednarodno sodelovanje je v letu 1997 na osnovi 
sporazuma, sklenjenega med Ministrstvom za šolstvo in šport in 
Komisijo Evropske unije (DGXXII), začela z intenzivnimi 
pripravami na vstop v izobraževalni program Socrates (Leonardo, 
Youth for Europe). Ministrstvo je za operacionalizacijo navedenih 
nalog oblikovalo deset programskih svetov. Sveti bodo v 
pripravljalnem 1997. letu uresničiti sporazum med Evropsko 
komisijo in ministrstvom. 

Na področju športa je bila posebna pozornost namenjena pripravi 
zakona o športu za drugo in tretje branje in pripravi Akta o 
ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji. Na področju športa otrok in mladine je v letošnjem letu 
začel teči program Zlati sonček in športna značka prve stopnje in 
presegel vsa pričakovanja. Že v prvem letu se je v program 
vključilo 40 000 otrok do 10. leta starosti. Na podlagi analize znanja 
plavanja osnovnošolskih otrok je ministrstvo pripravilo nekatere 
ukrepe za odpravo plavalne nepismenosti. V šolska športna 
tekmovanja so bile vključene skoraj vse slovenske osnovne in 
srednje šole (80 000 otrok), ki so tekmovale v 27 športnih panogah. 
Ministrstvo nadaljuje s podporo projektu športnih šol. Že uveljavljeni 
Mesec športa je bil izveden v mesecu septembru in oktobru. 
Postaja vedno bolj odmeven, zanimanje izvajalcev športnih 
programov za sodelovanje se povečuje. 

Pripravljena so bila merila za sofinanciranje programov nacionalnih 
športnih zvez. Posebna pozornost je bila namenjena tudi 
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oblikovanju postopka in meril za izbor in sofinanciranje programov 
športa v občinah. Pripravljena merila bodo v pomoč občinam pri 
oblikovanju in izvedbi postopka sprejemanja letnih programov 
športa. V letu 1997 je ministrstvo sofinanciralo gradnjo 47 
telovadnic pri osnovnih šolah ter 24 šolskih športnih igrišč. Delež 
sofinanciranja s strani ministstva je znašal od 5 % do 15 %. 

Na področju vrhunskega športa so bili zelo odmevni rezultati, ki 
so jih dosegli naši klubi v košarki, rokometu in odbojki v 
tekmovanjih v evropskih ligah in uvrstitvah slovenskih 
reprezentanc v košarki in rokometu na evropsko in svetovno 
prvenstvo. 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

Strategija vlade glede zdravstvenega varstva državljanov 
Slovenije še ni dorečena, zato so v poročilu o delu Ministrstva za 
zdravstvo upoštevane naloge ministrstva, ki so opredeljene na 
podlagi zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

Nacionalni program zdravstvenega varstva 

Prednostna naloga Ministrstva za zdravstvo je sprejem 
nacionalnega programa zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji Zdravje za vse do leta 2000. 

Ta dokument je v strokovni, vladni in parlamentarni obravnavi že 
od leta '1992; čeprav bi ga morali po določilih Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, 
št. 9/92) sprejeti že v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. V 
njem so poleg strategije določena tudi prednostna področja 
zdravstvenega varstva in merila za mrežo javne zdravstvene 
službe oziroma kot priloga tudi predlog mreže. Ker plan še ni 
sprejet, določene aktivnosti usmerja Zavod za zdravstvno 
zavarovanje Slovenije, kar povzroča vodenju zdravstvene politike 
dodatne težave. 

V obravnavanem obdobju je bilo pri usklajevanju nacionalnega 
programa doseženo soglasje vseh, ki so odgovorni za pripravo 
tega programa, da se tak, kot je, čim prej sprejme, na ministrstvu 
pa so se že začele priprave za spremembe in dopolnitve. 

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 

Med najpomembnejša področja dela ministrstva sodijo tudi zadeve, 
ki se nanašajo na zdravstveno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je 
pripravljen za obravnavo na vladi, kjer bo podan predlog, da ga 
Državni zbor sprejme po hitrem postopku. Prav tako je v pripravi 
pravilnik s področja preventivnih pregledov na podlagi 11. člena 
tega zakona. 

Cilj spremembe zakona je uskladitev prostovoljnega zavarovanja 
z zakonom o zavarovalnicah tako, da se bo za izvajanje dejavnosti 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ustanovila družba 
za vzajemno zavarovanje ter zagotoviti vpliv vlade na delo in 
poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede 
zagotovitve enotne politike na področju javnih financ v državi in 
možnosti zagotavljanja uspešne in učinkovite porabe virov v 
zdravstveni dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in 
usmerjanja vseh aktivnosti za varovanje zdravja prebivalce. 

Izdelan je predlog zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstva, ki je že predložen v obravnavo Državnemu zboru. 
Nadomestil bo zakon nekdanje SFRJ in uredil področje 
zdravstvene statistike in evidenc, način pridobivanja zdravstvenih 

in drugih podatkov za potrebe državne uprave, zdravstvnega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja in za potrebe povezovanja 
z drugimi statističnimi sistemi. 

Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1997 zagotavljalo financiranje 
zdravstvenega varstva in nalog in dejavnosti posebnega 
nacionalnega pomena, ki so po zakonu financirane iz državnega 
proračuna po pogojih začasnega financiranja. Zaradi tekočih 
izplačil iz proračuna, ki so vezana' na refundacijo plač za 
sekundarije, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in plačilo 
računov, je moralo v letu 1997 Ministrstvo za zdravstvo odložiti 
začetek izvajanja nekaterih projektov, ki so bili sicer podprti s 
sklepi Vlade RS in pomenijo vsebinsko dopolnitev preventivnih in 
zdravstvenovzgojnih programov. 

Na področju financiranja programov obveznega zdravstvenega 
zavarovanja se je Ministrstvo za zdravstvo vključevalo in vodilo 
pogajanja za pripravo letnega dogovora za financiranje 
zdravstvenih storitev; za leto 1997 so bili dogovorjeni novi 
programi, kot so preventivni programi za vse ranljivejše skupine 
prebivalcev in za preprečevanje nekaterih množičnih zdravstvenih 
okvar, projekt nujne medicinske pomoči, programi centrov za 
zdravljenje odvisnosti, povečani programi določenih zdravstvenih 
posegov oz. storitev, kjer so najdaljše čakalne dobe za bolnike in 
razvojne ambulante. Dogovorjeni so bili tudi nekateri novi pogoji in 
merila za financiranje zdravstvenih storitev za leto 1997, ki naj bi 
zagotovili cenejše oblike izvajanja zdravstvenih storitev, uvajanje 
nekaterih novih postopkov in metod zdravljenja (negovalni 
programi v bolnišnicah), opredelitev meril za financiranje terciarnih 
storitev, izvajanje zdravstvenih storitev v okviru zdravstvene nege 
v domovih za ostarele, ureditev sofinanciranja stroškov 
strokovnega izobraževanja v cenah zdravstvenih storitev in druga 
financiranja, ki jih z letnim dogovorom določijo Ministrstvo za 
zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, zbornice in 
izvajalci. 

Na podlagi javnih razpisov je Ministrstvo za zdravstvo sofinanciralo 
44 projektov s področja zdravstvenovzgojnih akcij in gradiv ter 
27 predloženih projektov društev, ki delujejo v javnem interesu. 
Finančno je Ministrstvo za zdravstvo podprlo tisk 24 knjig, 
priročnikov in revij z zdravstveno vsebino. 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni 

V letu 1997 je ministrstvo organiziralo tri sestanke z direktorji 
zdravstvenih domov, na katerih so sodelovali predstavniki 
Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov 
Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na 
teh sestankih so poleg tekočih zadev obravnavali navodila za 
obvezno strukturo poročil o delu osnovnega zdravstva, navodila 
o izvajanju preventivnih programov, izvajanje nujne medicinske 
pomoči, vzorec koncesijske pogodbe za zasebne zdravnike in 
zobozdravnike, ki je bil poslan vsem občinam, in aneks k 
področnemu dogovoru za zdravstvene domove za leto 1996, ki 
je podlaga za sklepanje pogodb med zdravstvenimi domovi in 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 

Zdravstveno stanje prebivalstva so spremljali Inštitut za varovanje 
zdravja in devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo. To 
so dolgoročni projekti, ki omogočajo vzdrževanje podatkovnih 
zbirk o zdravstvenem stanju prebivalcev, o delu zdravstvene 
službe, o higieni in zdravstveni ekologiji. Predstavljajo nacionalni 
program na teh področjih s ciljem, da je Ministrstvo za zdravstvo 
lahko reševalo probleme, povezane z zdravjem prebivalstva. 
Analize so ministrstvu služile predvsem za utemeljevanje 

poročevalec, št. 60/111 44 15. december 1997 



strokovnih odločitev na ravni države, načrtovanje kadrovskih in 
materialnih zahtev za izvajanje zdavstvenega varstva in 
načrtovanje njegovega obsega, pripravo ukrepov na področju 
promocije zdravja in uresničevanja politike Svetovne zdravstvene 
organizacije - zdravje za vse. Z direktorji Inštituta za varovanje 
zdravja in zavodi za zdravstveno varstvo sta bila organizirana 
dva sestanka, na katerih smo se dogovorili za enotno metodologijo 
dela. 

Ekonomski odnosi v zdravstvu 

V skladu z določili 20. člena zakona o začasnem financiranju 
občin Ministrstvo za zdravstvo sodeluje pri izpeljavi kritorijev za 
določitev dopolnilnih sredstev občinam za zdravstvene potrebe. 
V ta namen zagotavlja tekoče podatke o stroških za plačilo 
prispevkov za zdravstveno varstvo za nezavarovane osebe, za 
mrliško pregledno službo ter za razdelitev sredstev za investicije 
v zdravstvene domove v občinah v okviru razpoložljive kvote. 

Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni 

V zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni so se nadaljevale 
aktivnosti zlasti z vidika uresničevanja vloge države kot 
ustanoviteljice javnih zavodov, še posebej pri pomembnejših 
odločitvah, ki so v pristojnosti svetov zavodov. 

V skladu z ustanoviteljskimi pristojnostmi ministrstvo redno 
spremlja poslovanje zlasti zdravstvenih zavodov na sekundarni 
in terciarni ravni. Po posebni metodologiji smo še za prvo polletje 
1997 spremljali poslovanja bolnišnic, ki jirn je Vlada RS zagotovila 
pod določenimi pogoji namenska sredstva za kritje izgub. Pri 
spremljanju poslovanja analiziramo polletne periodične podatke 
zdravstvenih zavodov in podatke po zaključnih računih z vidika 
gibanja zalog, obveznosti in terjatev. Ministrstvo v okviru svojih 
pristojnosti daje soglasje k višini sredstev za delovno uspešnost 
v zdravstvenih zavodih na sekundarni in terciarni ravni. 

Poslovanje bolnišnic po zaključnem polletnem obračunu za leto 
1997 izkazuje za 2 odstotka manj izgub kot leto popreje in le tri 
bolnišnice (Klinični center Ljubljana, Šempeter pri Novi Gorici in 
Murska Sobota) izkazujejo večjo izgubo kot 4,5 odstotka letnega 
poslovanja. To dokazuje pravilno usmerjenost financiranja, ki pa 
zahteva standardizacijo slovenskih bolnišnic in izdajo pravilnika 
o kategorizaciji. V zvezi s tem je treba definirati število dežurnih 
ekip v posamezni bolnišnici, kar bo opravljeno do konca leta 
1997. 

Zdravstveni ukrepi ob naravnih in drugih nesrečah 

Na tem področju delovanja ministrstva se izvajajo naloge 
obrambne priprave zdravstva, kjer so potekali usklajevanja in 
priprave glede novih normativnih ureditev na področju civilne 
obrambe. Pripravljen je bil pravilnik o delovanju zdravstva v vojni, 
ki je predložen v mnenje Ministrstvu za obrambo. Prav tako so v 
izdelavi dokumenti, potrebni za delovanje v vojni. 

V tem letu so potekali seminarji iz katastrofne medicine, ki so 
obravnavali zdravstveno oskrbo in ravnanje v primeru kemičnih 
nesreč in infekcijskih bolezni. V sodelovanju s Civilno zaščito 
pripravljamo načrte delovanja zdravstva na letališču, v jedrski 
elektrarni. Pripravljen je pravilnik o delovanju zdravstva v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 

Za izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba 
v prihodnje nameniti več sredstev za investicije v opremo, ki se 
uporablja v primeru nesreče in se financira iz proračuna v skladu 

z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Treba 
je urediti predvsem sistem pozivanja (pagerji), nabaviti zaščitna 
oblačila in opremo za zdravstveno osebje, dopolniti zaloge v 
zdravstvenih zavodih, ki so namenjene in pripravljene v ta namen, 
predvideti je treba tudi posebnosti delovanja v primeru nesreče z 
uporabo posebne opreme, kot so defibrilatorji. 

Varstvo preb boleznimi odvisnosti 

Na področju varstva prebivalstva pred boleznimi odvisnosti je 
ministrstvo pripravilo osnutek zakona o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev ter ga poslalo v 
medresorsko usklajevanje. Prav tako je za medresorsko 
usklajevanje pripravljen zakon o prekurzorjih. 

Ministrstvo je organiziralo dvodnevno izobraževanje za 
usposabljanje za delo z odvisnimi, pripravilo je predlog širitve 
mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, 
prav tako pa je bil usklajen predlog finančne konstrukcije za delo 
teh centrov za leto 1997. Opravljen je bil razpis namenskih 
sredstev za program preprečevanja zasvojenosti z drogami. 

V septembnj je v l_jubljani potekala konferenca Odvisnost v Evropi - 
3. evropska metadonska konferenca, ki je bila odprta za javnost. 
Po konferenci je je začel mesec prizadevanj za preprečevanje 
vseh vrst odvisnosti. 

Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in 
okužbami HIV 

V zvezi z nalogo ministrstva na področju varstva prebivalstva 
pred nalezljivimi boleznimi in okužbami HIV je bil na Državnem 
zboru sprejet zakon o povrnitvi škode osebam, okuženim z 
virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov, in izdan 
pravilnik, s katerim je določen postopek za pridobitev pravice do 
odškodnine. Imenovana je bila komisija, ki bo odločala o pravici 
do odškodnine. Ministrstvo bo tako začelo v kratkem izpolnjevati 
finančne obveznosti po tem zakonu. Prav tako so pripravljeni 
podzakonski akti, ki bodo izdani na podlagi zakona o nalezljivih 
boleznih. 

Na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ki je izšel decembra 
1995, je Ministrstvo za zdravstvo pripravljalo osnutke 
podzakonskih predpisov v zvezi s prijavo, celjenjem in 
kemoprofilakso, obveznim zdravljenjem, izolacijo, karanteno, 
obveznimi zdravstvenimi pregledi, dezinfekcijo, dezinsekcijo, 
deratiratizacijo ter načinom prevoza trupel. 

Varstvo prebivalstva pred škodljivimi vplivi okolja in 
ustreznost živil 

Naloga ministrstva, ki se nanašajo na zdravstveno ustreznost 
živil v smislu kakovosti hranilne sestave in higienske ustreznosti 
živil in pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in 
radiološkega onesnaževanja ter vodenje politike prehranjevanja 
prebivalcev, na zdravstveno ekološke probleme okolja, kjer je 
vpliv na človeka neposreden, na ravnanje z odpadki z vidika 
varovanja zdravja prebivalcev, na varstvo človeka pred ionizirnimi 
in neionizirnimi sevanji v bivalnem in delovnem okolju se urejajo z 
zakoni in podzakonskimi akti, ki jih ministrstvo usklajuje z 
evropskimi smernicami. 

V ta namen je bil v letu 1997 pripravljen predlog zakona o 
kemikalijah, ki je poslan v obravnavo v Državnem zboru. Na 
podlagi tega predloga sta v pripravi pravilnik o razvrščanju, 
pakiranju, opremljanju in označevanju snovi, ki lahko ogrozijo 
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življenje ali zdravje ljudi ali lahko škodljivo delujejo na življenjsko 
okolje, in pravilnik o razvrščanju, pakiranju, opremljanju in 
označevanju pripravkov, ki lahko ogrozijo življenje ali zdravje ljudi 
ali lahko škodljivo delujejo na življenjsko okolje. Pripravljajo se 
predpisi o dobri laboratorijski praksi in predpis o zbiranju podatkov 
o kemikalijah in vzpostavitev sistema za izmenjavo informacij o 
kemikalijah, vse izhajajoče iz direktiv EU. 

Na podlagi zakona o prometu s strupi je bila izdana odločba o 
prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih 
izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstva. Tako sta bila omejena promet in uporaba atrazina na 
vodovarstvenih območjih, kar je v skladu s planom zdravstvenega 
varstva. 

Minister je na podlagi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa 
z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 
azbestne proizvodnje v neazbestno izdal pravilnik o določitvi 
poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. Na tej podlagi je 
imenoval interdisciplinarno skupino strokovnjakov za verifikacijo 
poklicnih bolezni zaradi azbesta. V zadnji fazi pa je predpis o 
prepovedih in omejitvah pri dajanju v promet in uporabi azbesta in 
azbestnih izdelkov. 

Ministrstvo za zdravstvo je sodelovalo v medresorski skupini za 
verifikacijo prevoda Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, 
kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem 
uničenju, ki je bila ratificirana maja 1997. Z zakonom o ratifikaciji 
te konvencije je bilo Ministrstvo za zdravstvo določeno za pristojni 
državni organ za usklajevanje izvajanja konvencije.V rokih, 
določenih v konvenciji, je Slovenija izpolnila vse obveznosti. 

Delo komisije, ki pripravlja program celovitega monitoringa 
pesticidov v tleh, površinskih, podtalni in pitni vodi, zraku, pridelkih 
in v živilih, je končano. Predlog programa skupaj s finančnimi 
posledicami njegovega izvajanja bo predložen v obravnavo vladi. 

Ministrstvo je nadaljevalo z omejevanjem izdaje dovoljenj in 
opuščanjem ozonu škodljivih snovi po programu opuščanja ozonu 
škodljivih snovi v RS v skladu z Montrealskim protokolom in 
Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča. 

Pri nadzoru nad strupi in nevarnimi snovmi je bilo izdanih 5950 
dovoljenj za uvoz in 250 odločb, da snov ni nevarna. Pri uvozu in 
izvozu mamil in psihotropnih snovi je bilo izdanih 1400 dovoljenj, 
za prekurzorje pa 150. 

Ministrstvo pripravlja predlog novega zakona o zdravstveni 
ustreznosti živil in predmetov splošne rabe, na podlagi veljavnega 
zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe pa je bil izdan pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode. 
Pripravljen je predlog pravilnika o mineralnih vodah. Za 
usklajevanje na vladi je pripravljen predlog zakona o varstvu 
pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji. 

Naloge Urada za zdravila 

Organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo je Urad za zdravila, 
ustanovljen na podlagi zakona o zdravilih, ki je z delom začel 
junija 1996. Osnovna naloga Urada za zdravila je poleg opravljanja 
tekočih dejavnosti zaobsežena v uvajanju zakonsko podprtega 
sistema registracije zdravil. 

V ta namen so bili pripravljeni in objavljeni izvršilni predpisi na 
podlagi omenjenega zakona, ki urejajo posamezna področja v 
smislu harmonizacije standardov in upoštevanja direktiv Evropske 
unije. Ti predpisi so: pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu 
razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine, sklep 

o določitvi dobrih praks, dopolnjen je bil pravilnik o razvrstitvi 
vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo v zdravila 
skupine C, odredba o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil 
morfinijevega sulfata in dihidrokodeinijevega tartrata, pravilnik o 
oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov, odredba o 
stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z zdravili 
skupin C in D. Za objavo je pripravljen pravilnik o specializiranih 
trgovinah, v medresorskem usklajevanju pa je pravilkih o merilih 
za oblikovanje cen zdravil. 

Urad izdaja dovoljenja za promet z zdravili. Na področju zdravil 
skupin A in B, ki se izdajajo na recept, je bilo izdanih 522 dovoljenj 
za promet in 29 za klinična testiranja, izdanih je bilo tudi 4.658 
uvoznih dovoljenj. Področje zdravil, ki se izdajajo brez recepta, 
ministrstvo sistemsko ureja še za preteklo obdobje. Vzpostavljena 
je služba za registracijo zdravil te skupine. V sklepni fazi je pravilnik 
o verifikaciji pogojev za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili, 
ki bo opredeljeval tudi pogoje uvoza zdravil in medicinskih 
pripomočkov. 

Področje medicinskih pripomočkov je urejeno v smislu prilagajanja 
regulative skladno z evropsko, izvajanja in vzpostavljanja 
transpfarentnih denarnih razmerij za reguliranje in obvladovanje 
finančnih izdatkov slovenskih bolnišnic, kar pomeni preprečitev 
trženja preko tretjih držav. 

Pogoji za jemanje in presajevanje delov človeškega 
telesa 

Med nalogami ministrstva so tudi zadeve, ki se nanašajo na pogoje 
za jemanje in presajevanje delov človeškega telesa. V sklopu teh 
nalog je ministrstvo pripravilo predlog zakona o presaditvi delov 
človeškega telesa zaradi zdravljenja. V tem trenutku ga je treba 
uskladiti še s Konvencijo o varovanju človekovih pravic in 
človekovega dostojanstva v zvezi z biologijo in medicino, nato bo 
zakon predložen Državnemu zboru v obravnavo. Zakon bo 
celovito uredil področje odvzema in presaditve delov telesa v 
zdravstvene namene, s tem da se z zakonom opredeli zakonska 
podlaga za vzpostavitev dejavnosti presajanja organov in tkiv 
kot nacionalni sistem, ki združuje vse organizacijske in strokovne 
dejavnosti s tega področja. 

Pripravljen je tudi predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in je v fazi 
usklajevanja na zainteresiranih ministrstvih. Ureja zdravstvene 
ukrepe, s katerimi se ženskam in moškim pomaga pri spočetju 
otroka. 

Izdaja koncesij 

Ministrstvo za zdravstvo je v obdobju do konca septembra izpeljalo 
postopke za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev oz. 
izdajo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti v 186 
primerih in za opravljanje lekarniške dejavnosti v 7 primerih. Min- 
ister za zdravstvo je podelil 20 koncesij za opravljanje 
specialistične ambulantne dejavnosti na področju psihiatrije, in- 
terne medicine, ortopedije, radiologije in okulistike ter zobnih in 
ustnih bolezni in protetike. 

Mednarodno sodelovanje 

Na področju mednarodnega sodelovanja je Ministrstvo za 
zdravstvo v letu 1997 izhajalo iz zunanjepolitičnih prednostnih 
nalog za uveljavitev Slovenije v Evropi in v svetu in krepitev 
dvostranskega sodelovanja, ki je na področju zdravstva 
usmerjeno predvsem v podporo poslovnemu prodoru slovenske 
zdravstvene industrije na tuje trge in promocijo znanja, dosežkov 
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in strokovnih izkušenj zdravstva in zdravstvenega varstva. 

Slovenski predstavniki so se udeležili rednega letnega zasedanja 
Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije in 47. 
zasedanja Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene 
organizacije za Evropo. 

Ministrstvo za zdravstvo je nadaljevalo z aktivnim sodelovanjem 
v odborih in drugih delovnih telesih Sveta Evrope. Glede na to, da 
Slovenija še ni ratificirala vseh konvencij in sporazumov Sveta 
Evrope, ki se dotikajo področja zdravstva, so v dogovoru z 
Ministrstvom za zunanje zadeve v pripravi predlogi za ratifikacijo. 
Pač pa je Slovenija med prvimi podpisala Konvencijo o varovanju 
človekovih pravic in človekovega dostojanstva v zvezi z uporabo 
biologije in medicine. Velik del določb konvencije je že zakonsko 
urejenih, v pripravi pa je še nekaj novih predlogov zakonov, ki že 
upoštevajo določila konvencije, kar pomeni tudi korake v smeri 
usklajevanja slovenske zakonodaje z Evropsko unijo. 

V procesu pridruževanja Evropski uniji je ministrstvo pripravilo 
pregled nalog iz svoje pristojnosti glede na zahteve pridružitvenega 
sporazuma in Bele knjige in opredelilo tudi bistvene elemente 
reforme zdravstvenega varstva, ki jim bo sledilo pri spreminjanju 
zakonodaje in sprejemanju drugih ukrepov, upoštevaje dolgoročne 
prednostne naloge slovenske zdravstvene politike, nove zahteve 
in priporočila mednarodnih finančnih institucij. Sprejeta je bila 
pobuda za sodelovanje v programih Evropske unije na področju 
zdravja in socialne politike. V zvezi z usklajevanjem s pravno 
ureditvijo Evropske unije se je ministrstvo na področjih, ki so v 
njegovi pristojnosti oz. medresorska, aktivno vključevalo v vse 
oblike tehnične pomoči državam, pridruženim članicam. 

V okviru sodelovanja z NATOM je bil pripravljen medicinsko 
tehnični dogovor za SFOR. Predstavniki ministrstva so sodelovali 
na učni delavnici NATA v Sloveniji, seminarju o helikopterski 
evakuaciji, pri delu Joint medical Committee in pripravah na vajo 
Cooperative Adventure Exchange. 

Slovenija je v letu 1997 pridobila status opazovalke v skupini 
OECD in v njenem pododboru za dobro laboratorijsko prakso. 
Sklenjena sta bila dva sporazuma o sodelovanju z mednarodno 
organizacijo UNITAR/IOMC, na podlagi katerih sta bili pripravljeni 
ocena stanja na področju nevarnih snovi in vključitev Slovenije v 
pilotni program kemijske varnosti. 

V okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran ministrstvo sodeluje v 
IV. Komisiji za zdravstvo in socialne zadeve, kjer slovenski 
predstavniki aktivno sodelujejo v projektnih skupinah za diabe- 
tes, skrb za starejše in pri posameznih skupnih projektih. 

V pripravi so dvostranski sporazumi o sodelovanju na področju 
zdravstva in medicinskih ved z Izraelom, Kuvajtom, nekaterimi 
evropskimi državami in državami, nastalimi na ozemlju nekdanje 
Sovjetske zveze. V postopku sklepanja so konvencije o socialni 
varnosti z ZR Nemčijo, Veliko Britanijo, Nizozemsko in Makedonijo. 
V proučevanju so možne rešitve za dogovor o ureditvi položaja 
slovenskih upokojencev s stalnim prebivališčem v državah, 
nastalih na ozemlju nekdanje Jugoslavije, v prvi vrsti s Federacijo 
Bosne in Hercegovine. 

Investicije 

Vlada je za leto 1997 sprejela program investicij na podlagi zakona 
o investicijah v javne zdravstvene zavode in to delo poteka po 
tem programu, vendar z upočasnjeno dinamiko zaradi ukrepov v 
zvezi z začasnim financiranjem. V prvih devetih mesecih so bile 
tako končane investicije na šestih lokacijah v skupni vrednosti 
3,5 milijarde tolarjev. V teku so investicije na šestih lokacijah, 

pripravljena in razpisana so javna naročila za investicije v skupni 
vrednosti 350 milijonov. Pripravljen je predlog programa investicij 
v javne zdravstvene zavode, katerih ustanoviteljica je država, za 
leti 1997 in 1998. 

V teku so vsebinske priprave za izdelavo in utemeljitev predloga 
sprememb in dopolnite zakona o investicijah v javne zdravstvene 
zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 
1994 - 1999. 

2 delom sta začeli komisiji, imenovani za področje tehničnih 
predpisov in standardov prostorov in opreme v javnih 
zdravstvenih zavodih in za sodelovanje pri strokovni pripravi 
prostorskega plana RS. 

Posebne aktivnosti je Ministrstvo za zdravstvo namenilo tudi 
uresničevanju zakona za izgradnjo Pediatrične klinike, 
Zdravstveni svet je sprejel število postelj in okvirno površino 
nove klinike. S tem so podani pogoji za izdelavo idejnega osnutka 
za gradnjo nove Pediatrične klinike. 

Naloge Zdravstvenega inšpektorata RS 

Nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov s področja delovanja 
ministrstva izvaja Zdravstveni inšpektorat RS. V obdobju do konca 
avgusta 1997 je inšpektorat opravil 16.108 inšpekcijskih 
pregledov, 26.415 drugih pregledov in ogledov, izdal je 5.656 
odločb in sklepov ter podal 1.358 predlogov za kaznovanja. V 
enajstih izpostavah obmejnih območij je bilo pregledano 131.016 
pošiljk živil in 152.751 pošiljk predmetov splošne rabe. 

V poletnih mesecih so bile opravljene akcije vzorčenja kopalnih 
voda v bazenih, urejenih in neurejenih kopališčih, tudi morskih. 

Na podlagi zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je 
bilo opravljenih 7440 pregledov; v 174 primerih so bile izdane 
ureditvene odločbe, v 213 primerih je bila podana prijava sodniku 
za prekrške, izrečenih je bilo 23 mandatnih kazni. 

Inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata RS so pregledali večje 
število rentgenskih aparatov in v treh primerih izdali odločbo o 
prepovedi. Opravljeni so bili redni pregledi nad jedrskimi objekti, 
oddelki nuklearne medicine, uporabniki virov sevanja, rudniki, 
Postojnsko jamo. 

Projekti v teku: 

1. Nacionalni program zdravstvene informatike 
2. Program preventivnega zdravstvenega varstva 
3. Program zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu in dojke 
4. Nacionalni monitoring ostankov pesticidov v pitni vodi, živilih in 

tleh 
5. Nacionalni' program na področju socialne medicine, 

epidemiologije, higiene in zdravstvene ekologije. 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN 
TEHNOLOGIJO 

Znanost in tehnološki razvoj 

V prvih devetih mesecih leta 1997 je Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo v glavnem zadržalo programsko strukturo, ki izhaja iz 
Nacionalnega raziskovalnega programa, in sicer v naslednjem 
prednostnem razmerju: 

• raziskave (temeljne in uporabne) - 37 %, 
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• ustanoviteljske obveznosti države do univerz in inštitutov - 14 %, 
• podiplomsko usposabljanje raziskovalcev - 22 %, 
• tehnološki razvoj - 9 %, 
• informacijska in raziskovalna infrastruktura - 11 %, 
• raziskovalna oprema - 2 %, 
• mednarodno sodelovanje - 1 %, 
• investicije - 4 %. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je na podlagi ocene stanje 
znanstveno-tehnološke politike na Slovenskem, na podlagi analize 
uresničevanja sprejetega Nacionalnega raziskovalnega programa 
in splošnih ciljev raziskovanja Evropske unije sprejelo osnovne 
strateške cilje na področju raziskav in razvoja, ki so predvsem 
naslednji: 

1. doseči primerno raven financiranja - kontinuirano padanje 
vladnih sredstev spremeniti v kontinuirano naraščanje; 

2. vzdrževanje mednarodno primerljive kakovosti raziskav in 
razvoja ob povečanem poudarku na pomembnosti raziskovanja 
za družbeno ekonomski razvoj v skladu z nacionalnimi 
prednostnimi nalogami; 

3. oblikovati učinkovite instrumente za usklajevanje raziskav in 
tehnološkega razvoja - medsektorsko in medinstitucionalno 
sodelovanje; 

4. oblikovati učinkovite instrumente za prenos in implementacijo 
raziskovalno-razvojnih rezultatov; 

5. doseči ustrezno finančno podporo in zagotoviti ustrezno mesto 
znotraj nacionalnega raziskovalnega programa za raziskave 
s področja naravnega in kulturnega bogastva Slovenije. 

Na podlagi sprejetih globalnih strateških usmeritev razvoja so 
bile na podlagi posameznih programov Ministrstva za znanost in 
tehnologijo opravljene predvsem naslednje naloge: 

Raziskave 

Ob upoštevanju prednostnih področij iz nacionalnega 
raziskovalnega programa je Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
potrdilo nacionalno listo projektov temeljnega in aplikativnega 
raziskovanja na podlagi razpisa iz leta 1996, ki skupaj s pozitivno 
ocenjenimi projekti, ki pomenijo nadaljevanje iz preteklih let, tvorijo 
nacionalno listo projektov za leto 1997. V letu 1997 je tako skupaj 
v financiranju 1.425 raziskovalnih projektov na področjih šestih 
znanstvenih ved (naravoslovje in matematika, tehnika, medicina, 
biotehnika, družboslovje in humanistika) v skupnem obsegu 
1.800.000 raziskovalnih ur, kar naj bi pomenilo pokritje za okoli 
1.050 raziskovalcev s polnim delovnim časom. Dejstvo je namreč, 
da ob ceni raziskovalne ure, ki je že od leta 1995 nespremenjena, 
in ob enakem proračunu kot v lanskem letu ni mogoče pričakovati 
tudi dejanskega pokritja navedenega števila raziskovalnih 
zmogljivosti. Neupoštevanje predloženih ukrepov Ministrstva za 
znanost in tehnologijo (povečanje cene raziskovalne ure ob 
povečanem deležu proračunskih sredstev) bo posledično vplivalo 
na zmanjšanje raziskovalcev, ki so vključeni v izvajanje 
nacionalnega raziskovalnega programa. 

Poleg znanstvenih projektov temeljnega in aplikativnega 
raziskovanja, ki se v skladu z veljavno organizacijo ekspertskega 
sistema Ministrstva za znanost in tehnologijo izvajajo v okviru 
področno organiziranih raziskovalnih polj in predstavljajo večji 
del raziskovalnih projektov, financiranih iz sredstev Ministrstva 
za znanost in tehnologijo, se je v okviru nacionalnega 
raziskovalnega programa odvijal tudi program pretežno 
interdisciplinarno zasnovanih raziskovalnih projektov, ki pomenijo 
podporo nacionalnim ciljem Slovenije (ciljni raziskovalni program). 
Prav v letu 1997 so ciljni raziskovalni programi začeli dajati prve 
rezultate, ki so se izkazali kot kakovostna strokovna podlaga 
posameznim vladnim resorjem pri oblikovanju in uresničevanju 

njihovih razvojnih strategij. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
je na podlagi analize tega programa pripravilo predlog za nekoliko 
spremenjen koncept tega programa, ki ga je potrdila tudi Vlada 
Republike Slovenije. Spremembe naj bi bile upoštevane v novem 
pravilniku o oblikovanju in delovanju ciljnih raziskovalnih programov, 
ki bo naročniško definiranje potreb in ključno vlogo v evalvacijskem 
postopku prenesel na resorna ministrstva. S temi spremembami 
naj bi s pomočjo drugih vladnih resorjev dosegli povečanje vlaganj 
v programe strateškega raziskovanja na posameznih področjih 
in predvsem večjo učinkovitost tovrstnega raziskovanja. 

Na področju raziskovalnega programa je treba še posebej poudariti 
program naravnega in kulturnega bogastva Slovenije, za katerega 
je dispozicija že pripravljena. Z izvajanjem tega programa je 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo preko različnih drugih 
programov že začelo, sistemsko pa ga namerava doreči še v 
tem letu in ga dokončno uveljaviti v letu 1998. Vsekakor gre pri 
izvajanju raziskav v okviru tega programa za nujno medresorsko 
sodelovanje, kamor sta v prvi vrsti vključeni Ministrstvo za kulturo 
in Ministrstvo za okolje in prostor. 

Podiplomsko raziskovalno usposabljanje 

V okviru programa podiplomskega usposabljanja mladih 
raziskovalcev je ministrstvo zaključilo razpis za financiranje 
podiplomskega študija in usposabljanja mladih raziskovalcev in 
razpis za sofinanciranje študijskih programov za šolsko leto 1997/ 
98. Na podlagi obeh navedenih razpisov naj bi ministrstvo v letu 
1997 na novo vključilo v program usposabljanja okoli 250 oseb in 
sofinanciralo okoli 45 podiplomskih študijskih programov 
Ministrstvo je ob tem izdelalo temeljito analizo uresničevanja 
programa podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev in 
ugotovilo, da je program mogoče oceniti kot uspešen, saj je 
nedvomno prispeval k izboljšanju povprečne starostne strukture 
raziskovalcev, bistveno se je zmanjšal generacijski osip, ob tem 
pa se je povečalo število magistrantov in doktorandov. Po prvih 
analizah pa je število mladih raziskovalcev, ki se uspešno 
vključujejo v gospodarstvo, pomanjkljivo, zato Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo že pripravlja določene spremembe oziroma 
izboljšave programa, česar pa ni mogoče kakovostno izpeljati 
brez določenih sprememb in izboljšav na področju podiplomskega 
študija, ki mora biti bolj interdisciplinarno naravnan, znanstveno- 
raziskovalno podprt, izvajalci programov pa potrjeni tudi v 
mednarodnem prostoru. 

Vsekakor pa je izboljšanje razmerja med raziskovalno-razvojnimi 
kadri v gospodarstvu in akademskih institucijah, ki naj bi se 
spremenilo bolj v prid gospodarstva, v veliki meri odvisno tudi od 
tržnih razmer in ne le od državnega usmerjanja. 

Tehnološki razvoj 

Poleg dejavnosti Tehnološko razvojnega sklada so v okviru 
Ministrstva za znanost in tehnologijo potekale naslednje 
pomembnejše oblike spodbujanja tehnološkega razvoja: 

- razvojni projekti v okviru programa tehnološkega prestruktu- 
riranja, ki so sofinancirani do višine 50 %, 

- inovativni projekti, 
- subvencioniranje dela plač doktorjem znanosti, ki so se zaposlili 

v gospodarskih družbah, 
- tehnološki centri in tehnološki parki, 
- subvencije obrestne mere za potrebe tehnologij oziroma izdelkov. 

Na področju spodbujanja tehnološkega razvoja gre v primerjavi s 
preteklimi leti za izrazito zmanjšanje sredstev na tej proračunski 
postavki, kar povzroča velike omejitve pri financiranju razvojnih 
projektov predlagateljem na razpis v letu 1997. 
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Ustanoviteljske obveznosti države do univerz in 
inštitutov 

V kratkoročnem obdobju 1997/98 je eden izmed osnovnih 
strateških ciljev Ministrstva za znanost in tehnologijo stabilizirati 
stanje v raziskovalni sferi ob ohranitvi njene kakovosti in povečanju 
njene učinkovitosti za ekonomski in družbeni razvoj Slovenije. 
Zato Ministrstvo za znanost in tehnologijo pripravlja predlog 
sistemske spremembe financiranja raziskovalne dejavnosti, ki 
bo sistem 100 %-nega projektnega firianciranja nadgradil v 
kombinirani sistem programsko projektnega financiranja 
raziskovalcev in raziskovalnih skupin s stabilnim financiranjem 
realnih ustanoviteljskih obveznosti do javnih raziskovalnih 
zavodov. 

S povečanjem deleža ustanoviteljskih obveznosti države do 
raziskovalnih inštitutov se bo stabiliziralo financiranje osnovne 
raziskovalne infrastrukture, s čimer bo omogočeno (cenejše) 
sodelovanje z industrijo. 

Informacijska in raziskovalna infrastruktura 

Prek javnega zavoda ARNES je Ministrstvo pokrivalo stroške 
delovanje raziskovalnega omrežja ARNES, ki zagotavlja 
uporabnikom učinkovito medsebojno povezavo in vključenost v 
svetovno omrežje INTERNET. Prek javnega zavoda IZUM kot 
nacionalnega bibliografskega in informacijskega servisa 
ministrstvo sofinancira razvoj in vzdrževanje kooperativnega 
online bibliografskega sistema in servisov COBISS, ki so skupna 
podlaga sistema znanstvenega informiranja in knjižničnega 
informacijskega sistema Slovenije. V sistem COBISS je vključenih 
že več kot 200 slovenskih knjižnic. 
S sofinanciranjem programov dejavnosti osmih specializiranih 
informacijskih centrov za znanstveno informiranje, ki podpirajo 
ključna znanstvena raziskovalna področja, in dveh evropskih 
dokumentacijskih centrov ministrstvo zagotavlja specializirano 
ponudbo informacijskih proizvodov in storitev po znanstvenih 
vedah. 

Ministrstvo zagotavlja sredstva za usklajen nakup tuje 
znanstvene periodike in baz podatkov. Sredstva za ta namen 
prejema 65 knjižnic. Ministrstvo sofinancira tudi znanstvene 
periodične publikacije, znanstvene monografije, mladinske revije, 
znanstvene sestanke in zbornike. 

Raziskovalna oprema 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je izdelalo predlog nacionalne 
liste o nakupu raziskovalne opreme (IX. paket) v skupnem obsegu 
400 milijard, pri čemer predstavlja delež Ministrstva za znanost in 
tehnologijo 50 % vrednosti. 

MEDNARODNO ZNANSTVENO IN 
TEHNOLOŠKO SODELOVANJE 

VEČSTRANSKO SODELOVANJE 

EVROPSKI R&D PROGRAMI 

Program ACE 

Program je namenjen pomoči pri financiranju ekonomskih in 
finančnih študij ter razvoju menedžmenta in drugih oblik 
izpopolnjevanja in usposabljanja ekonomistov in menedžerjev iz 
držav Srednje in Vzhodne Evrope, financira pa se iz posebej 

izdvojenega sklada PHARE. 

Na osnovi 5. razpisa programa ACE za leto 1996 sodeluje 
Slovenija v letu 1997 pri 15 projektih, odobreni sta bili dve štipendiji. 
Nov razpis pričakujemo v jeseni 1997. 

Program COPERNICUS 

Po zaključnem izboru v letu 1996 je bilo sprejeto v sofinanciranje 
27 projektov iz Slovenije s skupno 49 slovenskimi udeleženci. 
Trenutno poteka 39 projektov (Copernicus 31, PECO 8). 

15. aprila 1997 je bil objavljen drugi razpis programa INCO 
Copernicus z zaključnim rokom 26. septembra 1997. Rezultati 
razpisa bodo znani predvidoma v začetku leta 1998. 

Program COST 

Program je namenjen prostovoljnemu sodelovanju držav članic 
pri skupno dogovorjenih projektih, ki se financirajo izključno iz 
nacionalnih virov. Trenutno Slovenija sodeluje pri 82 projektih, v 
letu 1997 pa je bilo podpisanih 19 memorandumov o sodelovanju 
v okviru tega programa. 

Program EUREKA 

Program je namenjen pospeševanju tehnološkega razvoja in 
visokih tehnologij in temelji na prostovoljnem sodelovanju držav 
članic pri industrijsko-razvojnih projektih. Financiranje temelji na 
izključno nacionalnih virih. Trenutno Slovenija sodeluje v tem 
programu pri 15 projektih, od tega je bilo 6 projektov potrjenih v 
letu 1997. 

Program TEMPUS 

Program je namenjen pomoči pri razvoju in prenovi visokega 
šolstva v državah Srednje in Vzhodne Evrope. 

Za leto 1997 so bila Sloveniji odobrena sredstva v višini 1,25 
MECU. V financiranje je bilo sprejetIH 5 novih projektov, 47 
kandidatov je prejelo štipendije za izpopolnjevanje na univerzah 
in drugih institucijah v državah Evropske unije. 

Specifični programi 4. okvirnega programa EU 

Trenutno poteka 20 skupnih projektov v okviru posameznih 
specifičnih programov, 6 na osnovi pogodb iz leta 1996 in 14 na 
osnovi pogodb iz leta 1997. 

2. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO 

EU-CEEC Forum o informacijski družbi 

Na EU-CEEC Forumu o informacijski družbi, 13. sept. 1996 v 
Pragi, je bil Sloveniji podeljen mandat, da v letu 1997 usklajuje 
pilotne aktivnosti v pridruženih članicah, ki jih bo sofinancirala 
Evropska komisija. Ministrstvo za znanost in tehnologijo je vodilo 
mednarodno delovno skupino in 10. in 11. septembra 1997 
organiziralo sestanek panela o izvajanju aktivnosti, ki so se ga 
udeležile delegacije so srednje- in vzhodnoevropskih držav ter 
predstavniki Evropske komisije (namestnik generalnega direktorja 
DGIII). Panel je pripravil sklepe in predloge, ki naj bi bili sprejeti na 
naslednjem forumu o informacijski družbi, ki bo 9. in 10. oktobra 
1997 v Bruslju. 
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Evropska ministrska konferenca o globalnih 
informacijskih mrežah 

Slovenska vladna delegacija se je udeležila mednarodne 
konference o globalnih informacijskih omrežjih, ki sta jo od 6. do 8. 
julija v Bonnu organizirali Evropska komisija in Vlada ZR Nemčije. 
Udeležili so se je ministri vseh članic EU, pridruženih članic in 
EFTE, ki so sprejeli tudi posebno ministrsko deklaracijo. Pri 
sestavljanju deklaracije je v delovni skupini sodelovalo tudi 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. 

G-7 pilotni projekt: Globalno tržišče za srednja in 
majhna podjetja 

Na predlog Evropske komisije je predstavnik Slovenije postal 
stalni član G-7 pilotnega projekta s področja informacijske družbe 
Globalno tržišče za srednja in majhna podjetja, v katerem zastopa 
vse pridružene članice EU. V letu 1997 se je udeležil rednih srečanj 
v Rimu, Bruslju in Ottavvi. 

3. SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI 
ORGANIZACIJAMI 

3.1. Sodelovanje z agencijami ZN 

Program ZN za razvoj - UNDP 

V skladu s projektnim dokumentom je v letošnjem letu potekalo 
sodelovanje z UNDP pri projektu o varstvu človekovih pravic in 
boju proti AIDS-u, opravljena je bila prva revizija sredstev (junija 
1997) in projekt bo konec leta končan. Sredstva za projekt v 
višini 85.000.- USD je zagotovil UNDP na račun bonusa za 
neodvisnost, ki je bil dodeljen Sloveniji, 15.000.- USD pa je 
zagotovilo Ministrstvo za zdravstvo kot nosilec projekta. 

Ker z letom 1997 Program UNDP prehaja na nove programske in 
organizacijske osnove sodelovanja, je bila glavnina dejavnosti v 
letošnjem letu namenjena pripravi dokumenta o okvirnem 
programu sodelovanja za obdobje 1997-1999, v katerem je 
predvideno sodelovanje Slovenije z UNDP v smislu krepitve vladnih 
mehanizmov med prehodom iz statusa države prejemnice 
tehnične pomoči v državo donatoriov programu. 

Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj 
- UNIDO 

Sodelovanje je potekalo v obliki običajne distribucije informacij o 
mednarodnih srečanjih v organizaciji UNIDO in o možnostih za 
ekspertno angažiranje pri projektih tehničnega sodelovanja 
(projekt Krepitev Centra za razvoj drobnega gospodarstva, 
vzpostavljanje nacionalnih centrov za čiste tehnologije, pobuda 
za ustanovitev Centra za prenos tehnologij v industrijo v Sloveniji 
skupaj s SAZU). 

Druge agencije ZN 

V letu 1997 je Ministrstvo za znanost in tehnologijo sodelovalo še 
z Ekonomsko komisijo ZN za Evropo in njenimi ekspertnimi telesi 
in z Organizacijo Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano 
(FAO). 

3.2. Znanstveni program NATO 

S podpisom Partnerstva za mir se lahko tudi slovenski 
znanstveniki in organizacije vključujejo v Znanstveni program 

NATO na naslednjih prednostnih področjih: razorožitvene 
tehnologije, varstvo okolja, visoke tehnologije, znanstvena in 
tehnološka politika in računalniške mreže. 

V letu 1997 je Slovenija organizirala štiri raziskovalne delavnice, 
en slovenski strokovnjak pa je prejel štipendijo NATO. V začetku 
avgusta letos je Znanstveni komite NATO objavil razpis novega 
programa Science for Peace, ki je namenjen sodelovanju pri 
skupnih industrijsko usmerjenih projektih med raziskovalci iz držav 
članic zveze NATO in partnerskih držav. Prvi prijavni rok poteče 
30. septembra 1997, rezultati razpisa pa bodo znani konec leta. 

3.3. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj - OECD 

Ker Slovenija z OECD sodeluje samo preko Centra OECD za 
sodelovanje z gospodarstvi v prehodu, smo v letu 1997 samo 
ponovno potrdili interes za ponovno vzpostavitev sodelovanja z 
OECD Direkcijo za znanost, tehnologijo in industrijo ter njenima 
ekspertnima telesoma za znanstvene in tehnološke indikatoje ter 
za inovacije. Julija smo sprejeli na razgovor OECD predstavnika 
Centra OECD za tranzitne ekonomije g. Satisha Mishro. 

3.4. Mednarodni centri in strokovna združenja 
evropskih držav s statusom medvladnih organizacij 

Mednarodni center za promocijo podjetij - ICPE 

Organiziranih je bilo več srečanj med direktorjem ICPE in 
vodstvom MZT, v oktobru pa bo potekalo redno zasedanje 
Skupščine ICPE. Sicer je MZT pokrilo slovensko kotizacijo v 
ICPE in izpolnilo obveznost plačila dveh štipendij za študij MBA 
na Centru v minulem akademskem letu v skladu z Memoran- 
dumom o sodelovanju med MZT in ICPE. 

Drugi mednarodni centri 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1997 usklajevalo 
sodelovanje še z naslednjimi mednarodnimi centri: 

- Mednarodnim centrom za genetski inženiring in biotehnologijo 
(ICGEB) s sedežem v Trstu in s komponentama z laboratoriji v 
Trstu in v New Delhiju 

- Mednarodnim centrom za teoretsko fiziko (ICTP) s sedežem v 
Trstu 

- Mednarodno šolo za podiplomski študij SISSA iz Trsta 
- Mednarodnim inštitutom za hlajenje (IIR) 
- Mednarodno konferenco za raziskave Sredozemskega morja 

(CIESM) 
- CERN-om, Evropsko organizacijo za jedrske raziskave 
- Mednarodnim centrom za podiplomski študij mediteranskega 

kmetijstva (ICAMAS) s sedežem v Parizu 

DVOSTRANSKO SODELOVANJE 

V prvih devetih mesecih leta 1997 je bil na osnovi Politike in 
strategije razvoja znanstvenega in tehnološkega sodelovanja RS 
s tujino iz leta 1994 sklenjen nov dvostranski sporazum o 
znanstveno-tehnološkem sodelovanju z državo Minas Gerais 
(Brazilija). Do konca septembra 1997 je bil podpisan tudi memo- 
randum o sodelovanju z JSPS (Japonsko družbo za promocijo 
znanosti) ter parafiran sporazum z Avstrijo. Meddržavno 
sodelovanje na področju znanosti in tehnologije pa poteka tudi na 
podlagi sklenjenih krovnih sporazumov o sodelovanju v znanosti, 
kulturi in izobraževanju, za katere je pristojno Ministrstvo za 
zunanje zadeve. Predstavniki MZT so se v prvih treh tromesečjih 
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udeležili štirih sestankov mešanih krovnih komisij. 

V prvih devetih mesecih leta 1997 so se sestali skupni odbori za 
znanstveno sodelovanje s Francijo, Hrvaško, Indijo, Izraelom, 
Italijo, Makedonijo, Nemčijo in Rusijo, na katerih so bili sprejeti 
meddržavni programi sodelovanja s temi državami za naslednje 
dveletno ali triletno obdobje. Prišlo pa je tudi do treh dvostranskih 
izvedbenih delovnih srečanj. 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo sodeluje s preko 60 državami. 
Glede na število skupnih potekajočih projektov so najpomembnejši 
partnerji Slovenije: Francija (48), Nemčija (47), ZDA (39), Velika 
Britanija (35), Hrvaška (34), Italija (32), Madžarska (17), Avstrija 
(14), Španija (13), Kitajska (11), Makedonija (10), Rusija (10) in 
Izrael (9). 

Trenutno poteka 319 skupnih raziskovalnih projektov s 13 
državami. Projekti so financirani s slovenske in ustrezne tuje 
strani, koristnost sodelovanja pa bistveno presega vložena 
finančna sredstva, saj si slovenski znanstveniki pridobivajo 
mednarodno veljavo, znanje in reference, obenem pa v Slovenijo 
priteka veliko tujega znanja, ki pomeni dodatno spodbudo in zagon 
domačemu znanju. 

V letu 1997 je Ministrstvo za znanost in tehnologijo prevzelo 
usklajevanje medresorskega odbora za udeležbo na svetovni 
razstavi EXPO 2000, ki bo leta 2000 v Hannovru. Obenem pa je 
bilo tudi nosilec slovenskih sejemskih predstavitev v Hannovru in 
Leipzigu. 

Minister za znanost in tehnologijo se je v devetih mesecih leta 
1997 sestal z dvema ministroma za znanost, In sicer Indije in 
Brazilije. 

INTELEKTUALNA LASTNINA 

1. Statistični prikaz dela: 

1.1 V obdobju od 1. januarja do 30. septembra 1997 je Urad za 
intelektualno lastnino 

A) prejel: 
- 323 nacionalnih patentnih prijav, 
- 122 mednarodnih (PCT) prijav v nacionalni fazi, 
- 88 prijav modelov oz. vzorcev, 
- 1444 prijav znamk. 

B) podelil in registriral: 
- 332 patentov na osnovi nacionalnih prijav, 
- 83 patentov na osnovi mednarodnih (PCT) prijav v nacionalni 
fazi, 
- 66 modelov oz. vzorcev in 
- 2119 znamk. 

V register veljavnih patentov je bilo v tem času vpisanih tudi 40 
evropskih patentov. 

C) zaključil prenose iz nekdanje Jugoslavije za: 
- 1786 patentov in 
- 6164 znamk 

1.2 število razširjenih evropskih patentov na Slovenijo znaša 1489 
(per 31.8.97), kar je 10 % kot v enakem obdobju lani. 

1.3 Pri mednarodnih znamkah je bilo 4621 mednarodnih registracij 
oz. 31 % več kot v enakem obdobju lani. 

1.4 Slovenski prijavitelji so vložili 65 zahtev za mednarodno 

registracijo znamk, kar je 24 % več kot v enakem obdobju 
lani. 

1.5 Po sporazumu PCT je bila Slovenija imenovana v 17.605 
prijavah (per 31.8.97), kar je 22 % več kot v enakem obdobju 
lani. 

1.6 Slovenski prijavitelji pa so vložili 26 prijav ( 5 % več kot v 
enakem obdobju lani). 

1.7 Po Haaškem sporazumu o mednarodnem deponiranju 
modelov oziroma vzorcev je bilo deponiranih za Slovenijo 
327 modelov (per 31.5.97), kar je 47 % več v primerjavi z 
enakim obdobjem lani. 

2. Informacijske storitve: 

2.1 Izvedenih je bilo 808 informacijskih storitev, kar je 4 % manj 
kot v enakem obdobju lani. 

2.2 Urad izdaja tudi svoje uradno glasilo, kjer objavlja vse priznane 
pravice in spremembe na teh pravicah. V obdobju od 1. januarja 
do 30. septembra 97 je izdal 4 glasila v skupnem obsegu 
1400 strani, v nakladi 500 izvodov/št. 

2.3 Urad RS za intelektualno lastnino je izdal informativno brošuro 
z naslovom "INTELEKTUALNA LASTNINA V SLOVENIJI" v 
štirih jezikih, izšel pa je tudi ponatis knjižice "INTELLECTUAL 
PROPERTY LAWS AND REGULATION IN THE REPUBLIC 
OF SLOVENIA", kjer je zbrana vsa zakonodaja s področja 
intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji, v angleškem jeziku. 

2.4 CD ROMI ESPACE-SI, ki vsebujejo patentno dokumentacijo, 
izhajajo redno vsake štiri mesece. V obdobju od 1.1. do 30.9.97 
sta izšla dva CD-ROMA. 

2.5 Urad RS za intelektualno lastnino je izdelal in za javnost odprl 
domačo stran na internetu. Preko računalniškega medija pa 
je javnosti od januarja letos dostopna tudi mednarodna 
klasifikacija blaga in storitev za potrebe registracije znamk, 
sprejeta z Nicejskim sporazumom, prevedena v slovenski 
jezik. 

3. Mednarodno sodelovanje: 

3.1 Vlada RS je letos sprejela tudi pobudo Urada RS za 
intelektualno lastnino za pristop Slovenije k Evropski patentni 
konvenciji in s tem za polnopravno članstvo Slovenije v 
Evropski patentni organizaciji. 

3.2 Svet TRIPs (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine) je v tem obdobju obravnaval zakonodajo 
s področja patentov in topografije polprevodniških vezij (maj 
97). Urad RS za intelektualno lastnino je do zdaj slovensko 
zakonodajo uspešno predstavil in odgovoril na vsa vprašanja 
Vlade ZDA, komisije EU in Japonske. Vsebinskih pripomb ni 
bilo. 

3.3 Urad RS za intelektualno lastnino je v tem obdobju sklenil 
Sporazum o sodelovanju z Uradom za intelektualno lastnino 
Kraljevine Tajske in Ruskim patentnim uradom. 

3.4 Uradu RS za intelektualno lastnino je uspelo pridobiti certifikat 
kakovosti ISO 9002 in je prvi tovrstni urad na svetu, ki je 
prejel tako priznanje. 

3.5 V okviru sistema tehnične pomoči za države v razvoju, ki ga 
organizira Svetovna organizacija za intelektualno lastnino 
(WIPO), je Urad RS za intelektualno lastnino ponovno dal 
tovrstno pomoč, tokrat uslužbencu Zavoda za standardi- 
zacijo, meroslovje in patente iz BiH In dvema strokovnjakoma 
iz Pakistana in Trinidada In Tobaga. Izpopolnjevanje poteka 
na sedežu Urada RS za intelektualno lastnino In predvsem 
zajema seznanjanje kandidatov s slovensko zakonodajo s 
področja intelektualne lastnine in z izvajanjem postopkov za 
pridobitev pravic Intelektualne lastnine. 
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4. Druge dejavnosti: 

4.1 Urad RS za intelektualno lastnino je letos proslavljal svojo 
petletnico delovanja. Ob tej priložnosti je tudi uspešno priredil 
okroglo mizo z mednarodno zasedbo na temo Intelektualna 
lastnina - ovira ali spodbuda za napredek Slovenije. 

4.2 V okviru izobraževalnega programa RIPP je Urad RS za 
intelektualno lastnino v sodelovanju z Uradom za znamke in 
modele Benelux organiziral seminar o znamkah in modelih za 
patentne zastopnike in sodnike. Seminarja se je udeležilo 40 
ljudi. Ravno tako pa se tudi uslužbenci Urada RS za 
intelektualno lastnino udeležujejo seminarjev v tujini, ki jih 
organizira RIPP za to področje. 

4.3 Vlada Nemčije je v okviru GTZ (Združenja za tehnično 
izobraževanje) namenila določena sredstva za izobraževanje 
na področju intelektualne lastnine. V okviru tega projekta se je 
sedem uslužbencev Urada RS za intelektualno lastnino 
izpopolnjevalo na Nemškem patentnem uradu. 

4.4 V okviru svoje dejavnosti je za informiranje širše javnosti o 
svojem delu Urad RS za intelektualno lastnino tudi razstavljal 
in predstavil svojo dejavnost na sejmu MOS 97 v Celju in 
mednarodnemu sejmu PATINNOVA 97 na Dunaju . 

5. Urad RS za intelektualno lastnino bo kot vsako leto svoje 
poročilo o delu objavil v posebni brošuri, ki bo izšla predvidoma 
konec maja 1998. 

6. Odgovorna oseba, pristojna za pripravo tovrstnega gradiva 
pri Uradu RS za intelektualno lastnino, je Andrej Piano, 

. svetovalec vlade In vodja pravne službe. 

STANDARDIZACIJA IN MEROSLOVJE 

Z izvajanjem nalog izdajanja slovenskih standardov, opravljanjem 
nalog Nacionalne akreditacijske službe in pristojnega organa za 
homologacijo vozil in njihovih delov ter z izvajanjem nalog, 
povezanih z meroslovnim sistemom ter kontrolo predmetov iz 
plemenitih kovin, je Urad RS za standardizacijo in meroslovje tudi 
v letu 1997 Krepil slovensko tehnično in kakovostno infrastrukturo 
na svojem delovnem področju, s tem pomagal pri uresničevanju 
enega ,od zapisanih horizontalnih programov Strategije 
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije ter 
omogočil uspešno izvajanje vladne politike pri približevanju 
Evropski uniji na tehničnem področju v skladu s sprejeto Strategijo 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Skupni imenovalec dejavnosti Urada sta doseganje tehnične 
primerljivosti z razvitimi državami in odprava tehničnih ovir in s 
tem povečana konkurenčna sposobnost slovenskega gospodar- 
stva. Mednarodno sodelovanje Urada na svetovni (ISO, IEC, 
OIML) in evropski (CEN, CENELEC) ravni je bilo usmerjeno prav 
v dosego zgoraj navedenih ciljev. 

SEZNAM STROKOVNIH PROJEKTOV IN STROKOVNIH 
PUBLIKACIJ 

1. Seznam strokovnih projektov 

V zvezi s pripravami za izvajanje zakona o priznanju Republike 
Slovenije za kakovostjo Urad RS za standardizacijo in meroslovje 
pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo v letu 1997 izvajal pilotni 
projekt Priznanja RS za kakovost, ki je bil zasnovan z namenom, 
da Slovenija dobi svojo nacionalno nagrado za kakovost po vzoru 
Evropske nagrade za kakovost (European Quality Award). Projekt 
se je začel meseca maja 1996 in nadaljeval v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta. Letos (marec 1997) je bil razpisan drugi pilotni 
projekt, na katerega se je prijavilo 11 slovenskih podjetij. Hkrati 

smo v obdobju marec-september v sodelovanju z Evropskim 
skladom za upravljanje kakovosti (EFOM) izšolali tudi 77 
ocenjevalcev. 

2. Seznam izdanih strokovnih publikacij 

- Raziskovalec (dve številki) 
- Poročilo o financiranju raziskovalne dejavnosti iz proračuna RS 

v letu 1996 
- Letno poročilo USM za leto 1996 
- Program priprave (slovenskih standardov) 1/97 in 2/97 
- Memento 1997 (seznam tehničnih odborov) 
- Novi pristop k tehnični harmonizaciji in standardom (prevod 

dokumentov EU) 
- Globalni pristop k ugotavljanju skladnosti (prevod dokumentov 

EU) 
- Uradno glasilo Sporočila (devet številka) 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Ministrstvo za zunanje zadeve je poleg rednih nalog, ki jih 
opredeljujejo Ustava RS, Zakon o zunanjih zadevah, sklepi 
Državnega zbora in drugi predpisi, še naprej posvečalo vso 
pozornost strateški usmeritvi RS na vključevanje v evroatlantske 
integracije ter na poglabljanje dobrih sosedskih in prijateljskih 
odnosov s sosednjimi in drugimi evropskimi državami, pa tudi s 
širšim svetom. 

y 
V skladu s sprejetimi smernicami vlade in Državnega zbora je 
ministrstvo usmerjalo težišče svoje dejavnosti na dva ključna 
integracijska projekta, in sicer včlanitev v Nato ter dosego 
polnopravnega članstva v Evropski uniji (EU). Prav tako je 
ministrstvo posvetilo vso pozornost kandidaturi RS za nestalno 
članico VS OZN. 

Iz razlogov, ki so zunaj našega vpliva, je bila Republika Slovenija 
evidentirana šele za drugi krog širitve Nata leta 1999. Pač pa je 
bila vključena v šesterico tistih držav, s katerimi bo EU začela 
prednostne pogovore o polnopravnem članstvu. Vseeno pa je 
široka mednarodna aktivnost za vključitev v Nato prinesla Sloveniji 
bistveno večjo razpoznavnost in uveljavitev mednarodnega 
položaja. 

Za proces vključevanja Slovenije v EU sta bila posebej pomembna 
dva dogodka, pri katerih je poleg drugih sektorjev MZZ sodeloval 
tudi Urad za evropske zadeve v MZZ: 1. Državni zbor je 15. julija 
ratificiral sporazum o pridruženem članstvu med RS in EU, dan 
prej pa je spremenil 68. člen Ustave RS. 2. Na temelju komentarjev 
k mnenju komisije o prošnji RS za članstvo v EU je komisija 16. 
julija predlagala Slovenijo v skupino prvih šestih držav kandidatk 
za širitev EU. 

Med letošnjimi aktivnostmi v odnosih med RS in EU je treba omeniti 
prvi sestanek skupnega odbora v okviru začasnega sporazuma, 
ki je bil marca v Ljubljani. V maju in juniju pa je bilo več sestankov 
na ravni pododborov. 

Urad za evropske zadeve je v sodelovanju z drugimi ministrstvi 
in vladnimi službami usklajeval pripravo strategije Slovenije za 
vključevanje Slovenije v EU, ki jo je vlada v začetku oktobra 
poslala Državnemu zboru. Strategija je tisti temelj, na katerem se 
bo RS v prihodnje pripravljala za članstvo v EU, pa tudi za sama 
pogajanja. 

Ministrstvo je posebno pozornost posvečalo utrjevanju odnosov 
s sosednjimi državami ter reševanju odprtih vprašanj, ki so zaradi 
številnih povezav na vseh ravneh še posebej občutljiva. 

poročevalec, št. 60/111 52 15. december 1997 



Sodelovanje z Avstrijo se je utrdilo z mnogimi dvostranskimi 
srečanji (aprila sta se na Dunaju sestala zunanja ministra, maja 
na Dunaju predsednika parlamentov, oktobra pa je prišel na uradni 
obisk v Ljubljani zvezni kancler mag. Viktor Klima) in s 
podpisovanjem več meddržavnih aktov. Med njimi je treba posebej 
omeniti konvencijo o socialni varnosti in sporazum o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju. Avstrija daje Sloveniji pomembno 
podporo pri vključevanju v evropske integracijske procese. Tako 
si obe strani izmenjujeta informacije o prilagajanju in usklajevanju 
slovenske zakonodaje z EU ter o izvajanju Schengenskega 
sporazuma. 
Slovenija uspešno sodeluje z avstrijskima zveznima deželama 
Koroško in Štajersko. 

Z Madžarsko je bilo več dvostranskih srečanj na najvišji ravni 
(aprila sta se v Budimpešti sestala predsednika Kučan in Goncz, 
avgusta pa sta oba predsednika odprla dva nova mejna prehoda; 
aprila sta se srečala predsednika parlamentov); ti pogovori so 
potrdili zelo dobre odnose med sosedama. Posebno pozornost 
sta obe strani posvečali načrtovanju in graditvi cestnih ter 
železniških povezav, pa tudi prestrukturiranju in posodobitvi 
mejnih prehodov oz. odprtju novih. 

Dobri sosedski odnosi s Hrvaško, zlasti še reševanje odprtih 
vprašanj med državama, je bila ena prednostnih nalog slovenske 
zunanje politike. S Hrvaško je potekal intenzivni dialog o vseh 
odprtih vprašanjih. Septembra sta se v Portorožu srečala 
predsednika vlad. Aprila sta zunanja ministra v Ljubljani podpisala 
sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju ter o socialni 
varnosti. 
Diplomatska komisija je dosegla pomemben napredek pri 
določanju kopenske meje. 
Dosegli smo dogovor o nemotenem uporabljanju slovenskih 
počitniških zmogljivosti na Hrvaškem. 
Hrvaška je tudi ena največjih slovenskih gospodarskih partnerk, 
saj blagovna menjava med RS in RH dosega okoli 1,5 mrd. USD. 
Zaradi velikega interesa Hrvaške za priključitev Cefti se obe 
strani uspešno pogajata o sklenitvi sporazuma o coni proste 
trgovine med državama. 

Potem, ko so bile junija 1996 odpravljene ovire za podpis 
pridružitvenega sporazuma RS z EU, so se v odnosih z Italijo 
odprle možnosti za intenzivni dialog, prijateljsko sodelovanje in 
reševanje vseh žgočih oziroma odprtih vprašanj med državama. 
Novo poglavje v meddržavnih odnosih so zaznamovali tudi obiski 
na najvišji ravni: predsednik Rl Oscar Luigi Scalfaro, predsednik 
vlade Romano Prodi in predsednik poslanske zbornice Luciano 
Violante so v tem obdobju obiskali Slovenijo in v pogovorih s 
slovenskimi gostitelji potrdili dobre ter prijateljske meddržavne 
odnose. 
Italija je bila med tistimi državami, ki so naj zavzeteje podpirale 
Slovenijo pri vključevanju v evroatlantske integracije in je bistveno 
zaslužna za dosego kompromisne formule na madridskem vrhu 
Nata, po kateri se RS odpira možnost vstopa v Nato v letu 1999. 
Tudi v prizadevanjih RS za čimprejšnje polnopravno članstvo v 
EU je Italija aktivna zagovornica Slovenije. 
Po dolgih letih zavlačevanja je italijanska vlada le predložila 
parlamentu v razpravo in sprejem globalni zaščitni zakon za 
slovensko manjšino v vseh pokrajinah avtonomne dežele 
Furlanije-Julijske krajine. 
Med državama je bila dosežena dodatna sprostitev režima 
potovanj čez mejo; državljani RS lahko od zdaj potujejo v Italijo 
tudi z osebno izkaznico. 
Omeniti je treba še sklenitev sporazuma o socialni varnosti in 
podpis memoranduma o sodelovanju na obrambnem področju. 

Tudi z Vatikanom so se nadaljevali redni diplomatski stiki. MZZ se 
je zavzelo za ureditev vprašanj, povezanih z nunciaturo v Ljubljani. 

H krepitvi dobrih sosedskih odnosov je dosti prispevalo 
sodelovanje v sklopu trilaterale Slovenije, Italije in Madžarske, še 
zlasti na področju infrastrukturne mreže in snovanja petega 
multimodalnega koridorja Trst-Koper-Ljubljana-Budimpešta. 
Smoter sodelovanja v tej trilaterali pa je bil v pospešitvi vključevanja 
RS v EU in Nato. 

Slovenija je še naprej poglabljala sodelovanje s sosednjimi in 
drugimi državami Srednje ter Vzhodne Evrope v okviru 
Srednjeevropske pobude (SEP). Skupaj z njimi je RS sodelovala 
pri reševanju krize v Albaniji (prvič je sodelovala s svojim 
opazovalcem na junijskih volitvah) ter urejanju razmer v BiH 
(odločna podpora mirovnemu procesu v duhu Daytonskih 
sporazumov). Slovenija je zelo dejavna v delovnih skupinah za 
transport ter za mala in srednja podjetja, ki ji tudi predseduje. 

Ministrstvo - tako notranja služba kot DKP - tvorno sodeluje pri 
dveh zelo pomembnih večstranskih oblikah mednarodne 
dejavnosti RS na območju Srednje Evrope: 
Predsednik RS Milan Kučan je letos junija v Portorožu gostil 
predsednike 7 držav Srednje Evrope na tradicionalnem srečanju. 
Predsednik vlade dr. Janez Drnovšek pa je imel kot predsedujoči 
v Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini (Cefta) v gosteh 
predsednike vlad iz 11 držav. 
Vse te oblike mednarodne povezanosti so bistveno okrepile 
podobo Slovenije kot srednjeevropske države. 

Regionalno sodelovanje RS se je nadaljevalo tudi v okviru delovne 
skupnosti Alpe-Jadran. Ministrstvo je usklajevalo resorno 
sodelovanje pri projektih na področju varstva okolja, kulture, 
izobraževanja, socialnega skrbstva in gospodarstva. 

Dvostranski stiki z državami Evrope in Severne Amerike so imeli 
vso prednost tako pri poglabljanju že do zdaj dobrega sodelovanja 
kot tudi pri iskanju njihove podpore za vključevanje Slovenije v 
evroatlantske integracije. 

Odnosi z Združenimi državami Amerike so se uspešno razvijali, 
predvsem na političnem, varnostnem in obrambnem področju. 
Predsednik RS Milan Kučan se je septembra v New Yorku sestal 
s predsednikom ZDA Billom Clintonom; državna sekretarka 
Madeleine Albright pa je julija obiskala Slovenijo. Kot pomemben 
dosežek pri političnem sodelovanju je treba omeniti odpravo 
vizumov za državljane RS. Prav tako je posebnega pomena 
dejstvo, da ZDA z načelnim stališčem o enakopravnosti vseh 5 
držav naslednic podpirajo RS pri vprašanju nasledstva po nekdanji 
SFRJ. 

Predsednik vlade RS dr. Janez Drnovšek se je sestal s kanadskim 
premierom Jeanom Chretienom; državnika sta potrdila zelo dobre 
odnose med državama. 

Z Rusko federacijo se je nadaljeval politični dialog med obiskom 
ministra Thalerja v Moskvi in namestnikov MZZ RF v Ljubljani. 
Zlasti dobro poteka gospodarsko sodelovanje. 

Zelo dobre odnose gojimo z Zvezno republiko Nemčijo, in to na 
vseh področjih. Nemčija je za Slovenijo najpomembnejši 
gospodarski partner. Bonn nas podpira pri vključevanju v EU. 
Obisk predsednika ZRN Romana Herzoga v Sloveniji in 
predsednika vlade dr. Janeza Drnovška v ZRN ter njegovi pogovori 
z zveznim kanclerjem Helmutom Kohlom so okrepili dobre 
dvostranske odnose in mednarodni položaj RS. 
Izredno plodni in razvejani stiki med Slovenijo in Svobodno državo 
Bavarsko so dobili dodatno spodbudo s srečanjem predsednika 
vlade dr. Janeza Drnovška z bavarskim ministrskim predsed- 
nikom dr. Edmundom Stoiberjem. 
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Za odnose s Francijo je bila značilna podpora Pariza za vključitev 
RS v prvi krog širitve Nata. Pomembno je bilo srečanje predsednika 
vlade dr. Janeza Drnovška s predsednikom Jacquesom Chiracom 
v Madridu. 

Odnosi zVeliko Britanijo so se nadalje krepili, k čemur je pripomoglo 
več delovnih obiskov. 

Stalni politični dialog je ministrstvo skupaj z drugimi resorji 
vzdrževalo tudi z državami Beneluksa, ki podpirajo Slovenijo pri 
vključevanju v EU. 

Sodelovanje s Poljsko, Češko in Slovaško je bilo v nadaljnjem 
vzponu tako na političnem kot na gospodarskem in varnostnem 
področju. Politične dvostranske odnose je bogatilo tudi 
večstransko srečanje predsednikov držav Srednje Evrope. 
Gospodarsko sodelovanje s temi državami pa se je še naprej 
krepilo čez Cefto in na dvostranski ravni. 

Sodelovanje s skandinavskimi in baltiškimi državami je bilo dobro, 
politični dialog je potekal z njimi in te države so podpirale Slovenijo 
pri vključevanju v evroatlantske integracije. 

S sredozemskimi državami je bilo izmenjanih več obiskov, še 
zlasti v sklopu lobiranja za vključitev RS v Nato in EU. Zlasti 
Španija je izrazila pomembno podporo v tej smeri. 

Sodelovanje z BIH je bilo uspešno; v pripravi sta vrsta 
meddržavnih sporazumov in obisk predsednika vlade dr. Janeza 
Drnovška v Sarajevu. 

Odnosi z ZRJ se kljub pogovorom, ki jih je spodbudila slovenska 
stran, niso premaknili z mrtve točke, ker jugoslovanska stran ne 
odstopa od svojih stališč do nasledstva sukcesije. V vrsti 
dvostranskih pogovorov in plenarnih zasedanj 5 držav naslednic 
nekdanje SFRJ s posebnim posrednikom PIC Arthurjem VVattsom 
pa ni bil dosežen bistveni napredek. 

11 ' * 1 ~ : 

Sodelovanje z drugimi državami jugovzhodne Evrope (Albanija, 
Romunija, Bolgarija) je v tem obdobju stagniralo in do srečanj na 
visoki ravni je prihajalo le v sklopu sestanka Cefte v Portorožu. 

Vlada je marca imenovala predstavnika MZZ v programski odbor 
pobude za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (SECI), ki so jo 
zasnovale ZDA z namenom, da bi spodbudile večje gospodarsko 
in drugo sodelovanje, kar naj bi stabiliziralo razmere na 
balkanskem kriznem žarišču. MZZ usklajuje dejavnost nosilcev 
projektov regionalnega sodelovanja. 

Ministrstvo si je v tem obdobju prizadevalo, da bi ohranjalo 
doseženo stopnjo sodelovanja z državami Afrike, Azije in Latinske 
Amerike. Stike je vzdrževalo - poleg naših 8 veleposlaništev - tudi 
s 30 nerezidenčnimi veleposlaništvi, ki so akreditirana v Sloveniji. 
Predstavniki MZZ so sodelovali na ministrski konferenci 
neuvrščenih držav v New Delhiju in na vrhu Organizacije afriške 
enotnosti v Harareju. Stiki s predstavniki teh držav potekajo tudi 
preko Združenih narodov. 
Še naprej se je krepilo sodelovanje s Kitajsko, zlasti na 
gospodarskem in političnem področju. 

Pri političnih mnogostranskih odnosih je bila Slovenija posebno 
aktivna pri prizadevanjih za včlanitev v prvem krogu širitve Nata, 
za pridobitev mesta nestalne članice VS OZN in v opazovalskih 
misijah OVSE. 

Predsednik vlade in ministra za zunanje zadeve ter za obrambo 
so se udeležili vrste večstranskih srečanj, ki so bila namenjena 
pripravam na prvi krog širitve Nata (Sintra, Madrid). Prav tako so 
imeli vrsto dvostranskih srečanj z vodilnimi predstavniki držav 

članic Nata. V Sloveniji smo gostili atlantsko posvetovalno politično 
komisijo (na Brdu pri Kranju). Ministrstvo je vodilo medresorsko 
koordinacijsko telo za sodelovanje RS z Natom. MZZ je pripravilo 
gradivo za izredni seji DZ o Natu (aprila in septembra). 

Lanski sklep vlade o kandidaturi RS za nestalno članico VS OZN 
je ministrstvo uresničevalo s široko kampanjo, ki je bila okrepljena 
še v septembru z obiskom predsednika RS Milana Kučana na 
zasedanju generalne skupščine OZN v New Yorku. Kampanja je 
obsegala tako pisma predsednika RS, predsednika vlade in 
zunanjega ministra partnerjem v tujini kot številne osebne stike z 
vodilnimi predstavniki tujih držav. Temu namenu je bila namenjena 
predvsem udeležba predstavnikov MZZ na konferenci zunanjih 
ministrov neuvrščenih držav (aprila v New Delhiju) in na zasedanju 
sveta ministrov Organizacije afriške enotnosti v (maja v Harareju). 
Predsednik vlade dr. Janez Drnovšek je nastopil na posebnem 
zasedanju zasedanju GS OZN o uresničevanju sklepov 
konference OZN o okolju tudi več dvostranskih srečanj. 

V sklopu OVSE je bila Slovenija v opazovalskih misijah na volitvah 
v Albaniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni gori kot tudi na 
pogajanjih o oblikovanju varnostnega modela v okviru evropske 
varnostne arhitekture za 21. stoletje. V ta širši sklop spada tudi 
seminar o sodelovanju med mednarodnimi organizacijami in 
institucijami glede na izkušnje v BiH, ki je bil konec septembra v 
Portorožu. 

Predsednik vlade dr. Janez Drnovšek je aprila nastopil na svetu 
Zahodnoevropske unije (ZEU) v Parizu. Slovenija je sodelovala 
pri operacijah za ureditev razmer v Albaniji, ki jih je organizirala 
ZEU. 

Slovenija je postala članica centra Sever-jug v sklopu dejavnosti 
Sveta Evrope. Maja je bila na obisku v Sloveniji predsednica PSSE 
Leni Fischer. Slovenija se je vključila v priprave vrhunskega 
srečanja držav članic SE ter končala priprave za odprtje 
informacijsko-dokumentacijskega centra SE v Ljubljani. 

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je posvečal posebno 
pozornost navezovanju stikov in sodelovanju s slovenskimi 
manjšinskimi, izseljenskimi in zdomskimi organizacijami, hkrati 
pa jim tudi pomagal pri vzpostavljanju sodelovanja z drugimi 
državnimi organi in ustanovami v RS (šolstvo, kultura, znanost, 
notranje zadeve). 

Slovenski narodni skupnosti v Italiji in Avstriji sta bili sicer še 
naprej deležni pomoči in pozornosti, vendar so njune potrebe 
znatno večje kot omejene finančne zmožnosti. 
Urad je s predstavniki Italije izražal nenehno skrb za sprejem 
zaščitnega zakona za slovensko manjšino. 

Zelo dobro je bilo sodelovanje Urada s porabskimi Slovenci na 
Madžarskem. Redne stike vzdržuje s slovenskimi društvi na 
Hrvaškem. Za Slovence v BiH je predvsem v ospredju 
humanitarna pomoč. 

Urad je vzdrževal stalne stike z izseljenskimi in zdomskimi društvi 
in jim pomagal pri organiziranju kulturnih ter izobraževalnih 
dejavnosti. 

Pri pripravi resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v 
sosednjih državah je Urad tesno sodeloval z Državnim zborom 
in drugimi državnimi organi. 

Konzularna dejavnost DKP se je bila še naprej povečevala, še 
zlasti v zadevah, ki so povezane z državljanstvom, z zaprtimi 
državljani RS v tujini ter z izdajanjem potnih listin in vizumov. 
Ministrstvo si je skupaj z MNZ v številnih delovnih stikih s 
predstavniki držav članic EU prizadevalo, da se z uvedbo 
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schengenskega režima potovanj čez meje z Avstrijo in Italijo ne 
bi poslabšalo veljavno stanje za državljane RS. Dosedanja 
zagotovila obetajo uspeh našim prizadevanjem. 
Na področju mednarodnopravnih zadev je treba poudariti, da je 
RS v tem obdobju sklenila 45 dvostranskih pogodbenih aktov s 
25 državami, dve pogodbi pa z Natom. Podpisala je tudi 7 
večstranskih pogodb. 

Sektorje v tem obdobju pripravil 43 predlogov zakonov o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb (Državni zbor jih je do zdaj sprejel 24), 6 
predlogov uredb in 6 predlogov aktov o nasledstvu mednarodnih 
pogodb. Ratifikaciji pridružitvenega sporazuma med RS in EU, ki 
je bila povezana s predhodno spremembo 68. člena ustave, 
pripada v tem sklopu poseben pomen. 

Slovenija je navezala diplomatske odnose še s 7 državami; zdaj 
ima vzpostavljene s skupaj 137 državami. 

Urejanje nasledstva pogodb nekdanje SFRJ je bilo v tem obdobju 
končano z Norveško, Kanado in Belgijo; postopek pa še poteka z 
Veliko Britanijo, Rusijo, Kitajsko, Bolgarijo, Avstralijo, Portugalsko 
in IAEA. (RS je to nasledstvo do zdaj uredila z 19 državami). 

Na področju mednarodnega sodelovanja v kulturi, izobraževanju 
in znanosti so bili usklajeni krovni sporazumi z Luksemburgom, 
Litvo, Latvijo in Jordanijo, s Portugalsko pa je bil tovrstni sporazum 
parafiran. 

Medvladni programi za sodelovanje v kulturi, izobraževanju in 
znanosti pa so bili sklenjeni s Francijo, Nemčijo, Romunijo, Poljsko 
in Grčijo, medtem ko priprave za sklenitev še tečejo z Malto in 
Izraelom. 

Slovenija je aktivna v svetu za kulturno sodelovanje Sveta Evrope, 
še zlasti pri pripravah vrhunskega sestanka SE o izobraževanju, 
kulturni dediščini in uvajanju novih tehnologij v kulturnem 
sporazumevanju. 

Sektor je usklajeval priprave za organizacijo mednarodne 
konference EU o programih Tempus, Socrates in Tacis, ki bodo 
sredi novembra v Portorožu. 

Kadrovske potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništev RS 
v tujini še vedno niso pokrite, pa je bilo ministrstvo prisiljeno tudi 
v minulem obdobju zaposlovati nove delavce (44), skupno število 
zaposlenih v MZZ se je tako povečalo za 32 delavcev (skupaj v 
notranji in zunanji službi 336). 
Kadrovsko organizacijska služba je posvečala veliko pozornost 
tudi strokovnemu izpopolnjevanju kadrov, zlasti mlajših. V tem 
obdobju je bilo 14 delavcev na trimesečnih diplomatskih tečajih v 
tujini. 

Specialistični študij mednarodnih odnosov na Diplomatski 
akademiji je končalo 5 od skupno 18 slušateljev prve generacije. 
Podiplomski študij traja dva semestra. 

Ministrstvo je občutilo posledice začasnega financiranja tako, da 
je realno imelo manj proračunskih sredstev kot v letu 1995, in to 
kljub temu, da je bilo od tedaj odprtih pet novih DKP ter da se je 
povečalo število zaposlenih v nekaterih najbolj obremenjenih 
predstavništvih. 

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 

SAMOUPRAVO 

Služba Vlade Republike Slovenije je v prvih devetih mesecih 1997 
opravljala strokovne naloge, ki so se nanašale na uresničevanje 
prednostnih nalog Vlade RS na zakonodajnem in drugem 
normativnem področju, svetovalne in druge strokovne naloge ter 
na mednarodnem področju sodelovala v delu ustreznih teles Sveta 
Evrope in organizirala več mednarodnih posvetov in študijskih 
izmenjav. 

Na zakonodajnem področju je pripravila spremembe in dopolnitve 
zakona o lokalni samoupravi, ki naj bi jih Državni zbor sprejel po 
skrajšanem postopku in so posledica zahtev iz odločb Ustavnega 
sodišča RS, da se uredijo statusnopravna vprašanja ožjih delov 
občin in določijo kriteriji za določanje imena in sedeža občine. 
Druge predlagane spremembe in dopolnitve pa se nanašajo na 
skupno občinsko upravo in nekatera druga vprašanja, ki jih je bilo 
treba jasneje urediti zaradi potreb prakse. Služba pripravlja nove 
spremembe in dopolnitve zakona o lokalni samoupravi, ki so 
sistemske narave. Zakon bo pripravljen do konca 1997. 

Druga naloga na zakonodajnem področju je priprava zakona o 
pokrajinah, ki opredeljuje načela o organizaciji pokrajin, namen, 
zaradi katerega se pokrajine ustanovijo, pristojnosti, njihov sta- 
tus in financiranje. Gradivo za zakon je pripravljeno za t. I. 
predhodno obravnavo in je bilo predstavljeno in obravnavano na 
več strokovnih posvetih, o njem pa smo se posvetovali s 
strokovnjaki Sveta Evrope septembra 1997 v Ljubljani. Služba je 
pripravila načrt obravnave gradiva, ki vključuje vse nosilce 
interesov na tem področju - Vlado RS in njene odbore. Državni 
zbor, Državni svet, občine in strokovne institucije. 

Tretja naloga je priprava zakona o mestnih občinah, ki ga služba 
pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za javno upravo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih 
do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, ni razrešil razmejitve 
pristojnosti državne uprave od izvirnih pristojnosti lokalnih 
skupnosti. Ustavno sodišče je razveljavilo 1. člen in posamezne 
točke 3. člena tega zakona ter 99. a člen ZLS in 9. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona. 5. točka 
izreka odločbe se nanaša na uskladitev neskladij zakona o 
prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali 
organi občin, kolikor se naša na posebni upravni status mestnih 
občin. Zakon o mestnih občinah, ki bo pripravljen za zakonodajni 
postopek do konca tega leta, bo opredelil naloge mestnih občin, 
ki se nanašajo na razvoj mest in so zdaj v državni pristojnosti. 

Pri zakonodajnem delu in pri drugih aktivnostih na področju lokalne 
samouprave, ki jih opravljajo tudi drugi resorji - spremembe 
sistema financiranja občin, skladnejši regionalni razvoj - služba 
skrbi tudi za uresničevanje Evropske listine lokalne samouprave. 

Ustavno sodišče je določilo rok za odpravo neskladnosti novih 
občin z ustavo, ki jih mora Državni zbor odpraviti najkasneje šest 
mesecev pred razpisom naslednjih lokalnih volitev leta 1998. 
Služba je pripravila gradivo za pripravo sklepa Državnega zbora 
o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin ter za določitev 
njihovih območij in postopka za izvedbo odločbe Ustavnega 
sodišča, strokovno obdelala vse predloge in pobude za 
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ustanovitev novih občin in druge spremembe ter pripravila 
predhodno opredelitev Vlade RS do predlogov in pobud. Državni 
zbor je na tej podlagi sprejel sklepe na izredni seji 27. 9. 1997. 

Služba je dala konec septembra 1997 pobudo Ministrstvu za 
zunanje zadeve in pripravila gradivo za podpis Evropske okvirne 
konvencije o obmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali 
oblasti in Dodatnega protokola k Evropski okvirni konvenciji o 
obmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti. Evropska 
okvirna konvencija o obmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti 
ali oblasti (Madrid 1980) zavezuje pogodbenice, da bodo 
omogočale in spodbujale obmejno sodelovanje med teritorialnimi 
skupnostmi ali oblastmi, ki so pod njihovo sodno pristojnostjo in si 
prizadevale za pospešitev sklenitve sporazumov in dogovorov, 
ki so potrebni v ta namen. Podpis konvencije bo pomenil potrditev 
dejanskega stanja, saj Slovenija že nekaj časa sodeluje v več 
oblikah in organih tega sodelovanja. Dodatni protokol h konvenciji 
vsebuje pravne instrumente, ki natančneje določajo odgovornosti 
teritorialnih skupnosti ali oblasti, ki sklepajo sporazume o 
obmejnem sodelovanju. 

Služba se je vključila v dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve 
za reformo javne uprave in bo neposredno preko svojih 
sodelavcev sodelovala pri izvedbi posameznih projektov na 
področju lokalne samouprave. 

Služba je dajala konkretno strokovno pomoč občinam pri 
uresničevanju zakonodaje s področja lokalne samouprave ter 
pripravila instrukcijska gradiva za pripravo splošnih pravnih aktov 
občin. Pripravila je tudi delovno gradivo za ustreznejše 
nagrajevanje občinskih funkcionarjev. 

Služba je sodelovala pri organizaciji in vsebinski izvedbi sekcij o 
lokalni samoupravi na posvetu o informatiki v državnih organih 
INDO'97, IV. Dnevih slovenske uprave, 30. Geodetskem dnevu 
in Politoloških dnevih 1997 v Portorožu. 

Na področju mednarodne dejavnosti služba redno sodeluje pri 
delu Vodilnega odbora za lokalne in regionalne oblasti pri Svetu 
Evrope. Pripravila je poročilo o stanju na področju lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji, ki je izšlo kot samostojna 
publikacija junija 1997 v Strasbourgu. Služba je tudi pripravila 
poročilo o stanju na področju lokalne demokracije po posebnem 
vprašalniku SE, ki bo obravnavano skupaj s poročili drugih držav 
članic SE v okviru monitoringa SE o uresničevanju Evropske 
listine lokalne samouprave v državah članicah SE. Služba je 4. in 
5. septembra 1997 organizirala dvodnevni posvet s strokovnjaki 
SE za regionalizem, 7. in 8. novembra pa organizira v sodelovanju 
z OECD, Svetovno banko in SE dvodnevno konferenco o fiskalni 
decentralizaciji (FDI). 

J 
Služba nadaljuje sodelovanje z Generalno direkcijo Vlade 
Republike Francije za lokalne oblasti in so za letošnje leto 
organizirani trije študijski obiski slovenskih strokovnjakov v Parizu 
in povratni obisk francoske študijske delegacije. 

MINISTER BREZ RESORJA, 
ODGOVOREN ZA USKLAJEVANJE 
DELOVNIH TELES S PODROČJA 

SOCIALNEGA VARSTVA 

V sklopu Urada predsednika Vlade Republike Slovenije je na 
podlagi odloka o imenovanju ministrov (Uradni list RS, št. 12/97), 
ki ga je sprejel Državni zbor RS na seji 27.2.1997, ter na podlagi 
zakona o spremembah zakona o Vladi RS Imenovan minister 
brez resorja, odgovoren za koordinacijo delovnih teles s področja 
socialnega varstva. 

V kabinetu ministra sta zdaj zaposleni 2 strokovni delavki ter 
tajnica ministra, kar izpolnjuje minimalne pogoje za delo kabineta. 

Delo ministra je bilo med 9-mesečnim delom Vlade RS usmerjeno 
v seznanjanje s problematiko dela delovnih teles s področja 
socialnega varstva. V ta namen so bili opravljeni številni razgovori 
s pristojnimi ministri, predstavniki delovnih teles oziroma organov 
ter ministrstev ter sprejeta številna stališča in ugotovitve v zvezi 
z navedeno problematiko. Sprejeti so bili dogovori o načinih in 
vsebini medsebojnega sodelovanja. 

Minister je v tem času sodeloval pri obravnavi in v postopkih 
številnih vsebinskih in sistemskih zakonov s področja socialnega 
varstva oziroma nacionalnega programa. 

V ta namen sta bilaVladi RS predložena predlog sklepa o ustanoviti 
Sveta Vlade RS za socialno varnost (v nadaljevanju: Svet), ki ga 
je Vlada RS obravnavala in sprejela na seji 12.6.1997, ter 
dopolnitev sklepa 12.8.1997. V Svet je bilo imenovanih 17 članov. 
Svet bo predvidoma razpravljal o naslednjih gradivih, ki jih bodo 
pripravila ustrezna resorna ministrstva: 

• predlog zakona o invalidskih organizacijah, 
• nacionalni program socialnega varstva do leta 2000, nacionalni 

program invalidskega varstva in nacionalni stanovanjski pro- 
gram, 

• izhodišča za reformo pokojninskega sistema, 
• spremembe na področju delovnopravne zakonodaje (zakon o 

delovnih razmerjih, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti), 

• socialna problematika za študente, 
• oblike varstva in pomoči ostarelim osebam. 

Svet je imel prvo sejo 24.9.1997. Na seji je poleg obravnave in 
sprejema Poslovnika o delu Sveta obravnaval tudi zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti ter s stališči Sveta seznanil Vlado RS. 
Do konca leta 1997 namerava Svet imeti še dve seji, ki bosta 
predvidoma posvečeni problematiki zaposlovanja invalidskih oseb 
in programa varstva starejših oseb na področju socialnega 
varstva. 

Minister je med dosedanjim mandatom opravil tudi vrsto 
razgovorov s predstavniki Sveta invalidskih organizacij RS ter v 
zvezi s problematiko financiranja dela invalidskih organizacij opravil 
vrsto usklajevalnih posvetov in usklajevanj. Nadalje je imel 
razgovore z Zvezo društev upokojencev, Uradom Vlade RS za 
invalide, Študentsko vlado, Odborom za zdravstvo, delo, družino 
in socialno politiko Državnega zbora RS ter Komisijo za invalide v 
Državnem zboru RS ter tvorno sodeloval pri obravnavi tovrstne 
problematike. 

Odzval se je tudi vrstam povabil občin, v katerih imajo večje 
težave na področju socialnovarstvenih vprašanj, bodisi invalidov 
ali prostorskih zmogljivosti v domovih za starejše občane in 
sodeloval pri iskanju rešitev teh vprašanj. 

Opravljal je tudi vse druge naloge v skladu s položajem ministra 
v Vladi RS ter med drugim sodeloval pri koalicijskem usklajevanju 
in pri pripravi proračuna in proračunskega memoranduma za leto 
1997 in leto 1998. Neposredno je minister vključen v pripravo 
programskih izhodišč za terapevtsko skupnost za rehabilitacijo 
oseb, odvisnih od psihoaktivnih snovi, raziskovalne enote za 
raziskovanje bolezni odvisnosti in podiplomskega programa za 
pridobitev specializacije s tega področja. Gradiva so v obravnavi 
pri odgovornih ministrstvih. 
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Glede na začrtane naloge kabinet ministra še vedno deluje v 
nepopolni sestavi, kar je razvidno iz predloga k dopolnitvi Sklepa 
o ustanovitvi in nalogah Urada predsednika Vlade RS ter podanega 
predloga o sistemizaciji in notranji organizaciji. Zato sta opravljanje 
in sprejemanje širšega kroga nalog še vedno omejeni. 

SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta opravila vse naloge, določene z zakonom 
in odlokom o njeni organizaciji in delovnem področju. Služba je v 
tem času prejela v reševanje 1771 različnih zadev, od česar je 
bilo približno 600 različnih zakonov in drugih izvršilnih predpisov. 
Vse predpise je služba pregledata z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom kakor tudi s pravom Evropske unije, poleg 
tega pa je predpise tudi nomotehnično redakcijsko popravila in 
poskrbela za njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

V letu 1997 služba ni samostojno pripravljala zakonov oziroma 
drugih predpisov. 

Najobsežnejša naloga v navedenem času je bila priprava 
harmonograma ter programa usklajevanja slovenske zakonodajo 
z evropsko za obdobje 1997-1999. V tem času je bila opravljena 
tudi obdelava (ažuriranje) analize usklajenosti slovenske 
zakonodaje s pravnimi akti Evropskih skupnosti, vzpostavljena 
pa je bila tudi računalniška baza podatkov o slovenski zakonodaji 
za potrebe izdelave registra veljavnih predpisov Republike 
Slovenije in za potrebe spremljanja stopnje usklajenosti slovenske 
zakonodaje s pravnimi akti Evropskih skupnosti. Navedeni nalogi 
(harmonogram, program usklajevanja slovenske zakonodaje) sta 
bili tudi v nadaljnjem delu najbolj obsežni in zahtevni, s tem da je 
Služba za zakonodajo navedene dokumente še natančneje 
razčlenila in naloge rokovno opredelila ter jih vključila v splošno 
predpristopno strategijo na zakonodajnem področju. 

Sestavna dela poročila sta Seznam zakonov, sprejetih 
in pripravljenih v ustreznih resorjih v obdobju od 1. 
januarja do 30. septembra 1997, in pregled števija 
zaposlenih v ministrstvih in organih v njihovi sestavi. 
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SEZNAM ZAKONOV SPREJETIH IN 

PRIPRAVLJENIH V USTREZNIH 
RESORJIH V OBDOBJU OD 1. 

JANUARJA DO 30. SEPTEMBRA 1997 

f 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 

1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu - prva obravnava 
2. Zakon o kolektivnih pogodbah - druga obravnava 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 

varstvu - druga obravnava 
4. Socialnovarstveni program do leta 2000 - prva obravnava 
5. Zakon o delovnih razmerjih - prva obravnava 
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju 

in zavarovanju za primer brezposelnosti - prva obravnava 
7. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja bivših vojaških zavarovancev - druga obravnava 
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih invalidih 

- skrajšani postopek 
9. Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije, ki ga je 

Državni zbor sprejel v mesecu aprilu 1997 
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela, 

ki ga je Državni zbor sprejel v mesecu maju 1997 
11. Zakon o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja 

plač, ki ga je Državni zbor sprejel v mesecu juniju 1997 

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

Predlog zakona o tržni inšpekciji, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel v mesecu aprilu 1997. 

1. Predlog zakona o varstvu potrošnikov - v tretji obravnavi 
2. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Slovenije - končana prva obravnava 
3. Predlog zakona o skladu za poplačilo vojne odškodnine - 

končana prva obravnava 
4. Predlog zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 

oseb v lasti slovenske razvojne družbe 
5. Predlog zakona o kontroli cen - končana prva obravnava 
6. Zakon o prevzemih -sprejet julija 1997 
7. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v 

lasti Slovenske razvojne družbe 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 
» 

1. sprememba Zakona o davku na izplačane plače 
2. dopolnitve in spremembe Zakona o prometnem davku 
3. Zakon o davku na dodano vrednost 
4. Zakon o trošarinah 
5. Zakon o posebnem davku od motornih vozil 
6. Konvencija o izogibanju dvojni obdavčitvi dohodkov In 

premoženja s češko republiko, - podpis Konvencije o 
izogibanju dvojni obdavčitvi dohodkov in premoženja z 
Republiko Avstrijo 

7. predlog Zakona o ekonomskih conah 
8. Zakon o bančništvu - poslan v DZ - prva obravnava 
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Investicijskih 

skladih in družbah za upravljanje 
10. Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z 

družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, In o 
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost 
prirejanja iger na srečo 

11. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih - poslan v DZ 
- prva obravnava 

12. predlog Zakona o deviznem poslovanju 
13. Zakon o trgu vrednostnih papirjev - prva obravnava 
14. Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic ■ tretja 

obravnava 
15. Zakon o javnih naročilih 
16. Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije 

v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 
17. predlog državnega proračuna za leto 1997 
18. predlog dopolnitev Zakona o financiranju občin 
19. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko 

Slovenijo in EIB, za projekt gradnje slovenskih avtocest/C 
20. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 

naslova kredita, najetega pri EIB, za transjugoslovanski 
železniški projekt ll/A 

21. predlog Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske glede prevzema 
določenih dolgov nekdanje SFRJ 

22. zaključno poročilo o pogajanjih za sklenitev mednarodnega 
sporazuma glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika Slovenija 
v zvezi s svojim deležem v dolgu SFRJ med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske 

23. predlog Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Office National du Ducroire, ki deluje po pooblastilu 
Vlade Kraljevine Belgije glede plačil, ki jih mora izvršiti Republika 
Slovenija v zvezi s svojim deležem v dolgu SFRJ 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Zakoni, ki so bili sprejeti v letu 1997 

1. Zakon o Slovenski razvojni družbi in programu prestruktu- 
riranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu 
Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva 
Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 55//92 in 50/97) 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevzemu 
določenih obveznosti podjetij, ki so družbeni kapital prenesla 
na Sklad RS za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93 in 50/97) 

Zakoni, ki so v postopku sprejemanja 

1. predlog Zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn 
2. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi 
sanacije Slovenskih železarn 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o turistični taksi 
(sodelovanje s predlagateljem pri pripravi zakona, zakon je v 
tretjem branju v DZ) 

4. priprava in obravnava predloga Zakona o pospeševanju 
turizma z obrazložitvijo v prvem branju v Državnem zboru in 
priprava zakona za drugo obravnavo v Državnem zboru 
(Poročevalec, št. 43/97) 

5. predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje 
posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v 
Termoelektrarni Brestanica 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO 

V postopku sprejemanja v Državnem zboru so: 

1. predlog Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 
- tretja obravnava 

2. predlog Zakona o Kmetijsko - gozdarski zbornici Slovenije- 
prva obravnava 

3. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč In gozdov RS - skrajšani postopek 
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V pripravi oziroma v postopku usklajevanja so: 

1. predlog Zakona o kmetijstvu 
2. predlog Zakona o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini 
3. predlog Zakona o zavarovanju novih sort rastlin in o varstvu 

žlahtniteljskih pravic 
4. predlog Zakona o prenehanju veljavnosti zakona o 

zagotavljanju prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi 
izdelki 

5. predlog Zakona o prenehanju veljavnosti zakona o higieni 
proizvodnje in prometa z mlekom 

6. predlog Zakona o zaščiti živali 
7. predlog Zakona o varovalnih gozdovih 

MINISTRSTVO ZA KULTURO 

1. predlog Zakona o knjižnicah in drugih knjižnično informacijskih 
organizacijah 

2. predlog Zakona o obveznem izvodu publikacij 
3. predlog Zakona o varstvu kulturne dediščine 
4. predlog sprememb in dopolnitev Zakona o regijskem parku 

Škocjanske jame 
5. predlog Zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vladi - sprejet 
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 

delovnem področju ministrstev - sprejet 
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih - sprejet 
4. predlog Zakona o osebni izkaznici - v postopku - tretja 

obravnava 
5. predlog Zakona o varnosti cestnega prometa - v postopku - 

tretja obravnava 
6. predlog Zakona o policiji - v postopku - druga obravnava 
7. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

delavcih v državni upravi - v postopku 
8. predlog Zakona o javnih uslužbencih - v pripravi 
9. predlog novega Zakona o tujcih - v pripravi 
10. predlog Zakona o varnosti na javnih smučiščih - v pripravi 
11. predlog Zakona o splošnem upravnem postopku - v pripravi 
12. predlog Zakona o orožju - v pripravi 
13. Zakon o začasnem zatočišču 
14. Zakon o azilu 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

V okviru zaščitne zakonodaje - Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 44/97). 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

1. predlog Zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne 
pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč 

2. predlog Zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo 

3. predlog Zakona o ratifikaciji pogodbe med Slovenijo in Hrvaško 
o urejanju vodnogospodarskih razmerij 

4. predlog ratifikaciji Konvencije o sodelovanju pri varovanju in 
trajnostni rabi reke Donave 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

1. Zakon o državnem pravobranilstvu 
2. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
3. Zakon o upravnih sodiščih 
4. Zakon o izvršbi in zavarovanju - druga obravnava 
5. Zakon o pravdnem postopku - druga obravnava 
6. Obligacijski zakonik - prva obravnava 
7. Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah - prva obravnava 
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika - 

priprava za drugo obravnavo 
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem 

postopku - priprava za drugo obravnavo 
10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških - 

druga obravnava 
11. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - predlog zakona 

poslan v Državni zbor 
12. Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku - prvo 

branje 
13. Zakon o legalizaciji listin in mednarodnem prometu - druga • 

obravnava 
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah 

(Ur.l. RS, št. 38/96) 
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni 

poravnavi, stečaju in likvidaciji ( Ur. I. RS, št. 39/97) 
16. Zakon o državnem pravobranilstvu (Ur. I. RS, št. 20/97) 
17. Zakon o upravnih sporih (Ur. List RS, št. 50/97) 
18. predlog Zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah - v 

ministrstvu pripravljen za drugo obravnavo 
19. predlog Obligacijskega zakonika - poslan Državnemu zboru 

za prvo obravnavo 
20. predlog Zakona o izvršilnem postopku - poslan Državnemu 

zboru za prvo obravnavo 
21. predlog Zakona o pravdnem postopku - v ministrstvu 

pripravljen za drugo obravnavo 
22. predlog Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 

dejanja - glede na rešitev poslovniških dilem v Državnem 
zboru, bo sledila ali tretja obravnava ali pa ustavitev 
zakonodajnega postopka glede predloga zakona, ki se zdaj 
obravnava, in priprava novega zakonskega predloga 

23. predlog Zakona o prekrških - poslan v Državni zbor za drugo 
obravnavo 

24. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kazenskem postopku - prva obravnava v DZ končana, 
pripravlja se besedilo za drugo obravnavo 

25. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega 
zakonika RS - prva obravnava v DZ končana, pripravlja se 
besedilo za drugo obravnavo 

26. predlog Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu - 
poslan Državnemu zboru za drugo obravnavo 

27. predlog Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in 
postopku - poslan Državnemu zboru za prvo obravnavo 

28. predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov - poslan 
Državnemu zboru v drugo branje 

29. predlog Zakona o pravdnem postopku - v pripravi za drugo 
obravnavo 

30. Zakon o dedovanju - priprava besedila osnutka zakona 
31. Zakon o sodiščih - v pripravi delovno gradivo za Zakon o 

spremembah in dopolnitvah 
32. Zakon o sodniški službi - v pripravi delovno gradivo za 

osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah 
33. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

pravniškem državnem izpitu • v pripravi delovno gradivo 
34. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - Zakon o 

spremembah in dopolnitvah - poslan DZ 
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35. osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
državnem tožilstvu - besedilo pripravljeno za obravnavo na 
vladi 

36. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij - v pripravi za vlado 
37. Zakon o prekrških - priprava delovnega gradiva 

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

1. Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) 
2. Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 1996/97 

uničenih in poškodovanih magistralnih, regionalnih in lokalnih 
cest (Uradni list RS, št. 37/97) 

3. predlog Pomorskega zakonika - predvidena prva obravnava 
v Državnem zboru v začetku meseca novembra 

4. Zakon o plovbi po notranjih vodah - predvidena prva 
obravnava v Državnem zboru 

5. Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 35/97) 
6. Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, številka 35/97) 

, 7. Zakon o železnici, ki je v usklajevanju na resornih ministrstvih 
- besedilo je bilo pripravljeno v drugi polovici leta 1997 

8. Zakon o varnosti v železniškem prometu, ki ga je Vlada RS 
poslala DZ RS in je pripravljen za drugo obravnavo 

9. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, Vlada 
RS ga je poslala DZ RS in je pripravljen za prvo obravnavo 

10. Zakon o poroštvu za najetje kreditov za nabavo primestnih 
potniških vlakov in vlakov z nagibno tehniko je v obravnavi 
na Vladi RS 
f ^ r 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

1. Nacionalni program zdravstvenega varstva Zdravje za vse 
do leta 2000 - druga obravnava 

2. predlog Zakona o mamilih in psihotropnih snoveh - prva 
obravnava 

3. predlog Zakona o kemikalijah - prva obravnava 
4. predlog Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva - 

prva obravnava 
5. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - hitri 
postopek 

6. Zakon o zdravnikih 

7. Zakon o prepovedi kemičnega orožja 
8. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 

zavarovanja 
9. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in predmetov splošne 

rabe 
10. Zakon o ionizirnem in neionizirnem sevanju 
11. Zakon o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja 
12. Zakon o prekurzorjih 
13. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 

obravnavi uživalcev 
14. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 

biomedicinsko pomočjo 
15. Zakon o duševnem zdravju 
16. Zakon o zdravstveni inšpekciji 

MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO 

1. predlog Zakona o organizaciji in financiranju na področju 
znanosti in tehnologije - druga obravnava 

2. predlog Zakona o priznanju Republike Slovenije za kakovost 
- druga obravnava 

3. predlog Zakona o dopolnitvi zakona o industrijski lastnini - 
druga obravnava 

4. predlog Zakona o ratifikaciji Nairobijske pogodbe o varstvu 
olimpijskega simbola - druga obravnava 

5. predlog Zakona o ratifikaciji Budimpeštanske pogodbe o 
mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za 
postopek patentiranja - druga obravnava 

6. predlog Zakona o ratifikaciji protokola k Madridskemu 
sporazumu o mednarodnem registriranju znamk - druga 
obravnava 

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

1. predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-F) - EPA 231 - II - skrajšani postopek 
(Poročevalec Dražavnega zbora RS, št. 35/97 z dne 23. julija 
1997) 
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PREGLED ŠTEVILA 

ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH V NJIHOVI SESTAVI 

Stanje na dan 30/9-1997 

Ministrstva in organi v sestavi 

število 
zaposlenih 

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Skupaj z organi v sestavi 

116 

216 

2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

Skupaj z organi v sestavi 

96 

317 

3. Ministrstvo za finance 

Skupaj z organi v sestavi 

317 

5006 

4. Ministrstvo za gospodarske dejavnost 

Skupaj z organi v sestavi 

87 

148 

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Skupaj z organi v sestavi 

i 94 

342 

6. Ministrstvo za kulturo 

Skupaj z organi v sestavi 

53 

160 

7. Ministrsto za notranje zadeve 

Skupaj z organi v sestavi 

8446 

8504 

8. Ministrstvo za obrambo 

Skupaj z organi v sestavi 

1705 

1844 

9. Ministrstvo za okolje in prostor 

Skupaj z organi v sestavi 

127 

1312 

10. Ministrstvo za pravosodje 

Skupaj z organi v sestavi 

65 

971 

11. Ministrstvo za promet in zveze 

Skupaj z organi v sestavi 

99 

407 

12. Ministrstvo za šolstvo in šport 

Skupaj z organi v sestavi 

148 

173 

13. Ministrstvo za zdravstvo 

Skupaj z organi v sestavi 

58 

221 

14. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Skupaj z organi v sestavi 

92 

235 

15. Ministrstvo za zunanje zadeve 

Skupaj z organi v sestavi 

335 

359 

MINISTRSTVA 

SKUPAJ 

11838 

20215 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:  _____  

Naslov:    

Telefon: Poštna številka:    

Podjetje:        

Davčna številka:   

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:      

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61 -222 • Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
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	ZAČETNE STRANI
	POROČILO
	Poročilo o delu Vlade Republike Slovenije od 1.1.1997 do 30.9.1997


