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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča sto izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

POROČILO

O DELU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
OD 1.9.1998 DO 1.9.1999

Ljubljana, dne 15/10-1999
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KAZALO

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO 7.A ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VI,ADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
KOORDINACIJA DELOVNIH TELES S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
CENTER VLADE RS ZA INFORMATIKO
URAD VLADE ZA INFORMIRANJE

—

URAD VLADE ZA INVALIDE
KADROVSKA SLUŽBA VLADE
URAD ZA NARODNOSTI
SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA
URAD ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE
SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE - BRDO
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
URAD VLADE ZA ŽENSKO POLITIKOPODATKI O ŠTEVILU ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH V NJIHOVI SESTAVI TER
VLADNIH SLUŽBAH
'
SEZNAM ZAKONOV, SPREJETIH ALI PRIPRAVLJENIH V USTREZNIH RESORJIH V OBDOBJU
L9.I998 DO 1.9.1999
.
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dopust v obdobju 1999-2001. S tem je dogovorjen način
usklajevanja plač, izhodiščnih plač, osnov za določanje plač in
minimalne plače do sredine leta 2001, ki naj bi se praviloma
usklajevale enkrat letno. Izjema je bilo letošnje leto, ko je bila
predvidena delna uskladitev že pred uvedbo davka na dodano
vrednost. Do predčasnih uskladitev pa lahko sicer pride, le če
bodo presežene letne napovedi rasti cen. Z zakonom je sistemsko
urejena minimalna plača, saj je ob določitvi zneska urejeno tudi
usklajevanje in postavljena zgornja meja, ki naj bi jo po sprejetem
soglasju partnerjev dosegla minimalna plača. Poleg usklajevanja
z rastjo cen se minimalna plača tako kot druge plače usklajuje še
z rastjo bruto domačega proizvoda, in sicer dokler ne doseže 58
% povprečne plače zaposlenih po kolektivni pogodbi v predelovalni
dejavnosti.

UVOD
Ob pripravi proračuna Republike Slovenije za naslednje leto je
Vlada Republike Slovenije v skladu s svojim ustavnopravnim
položajem in poslovnikom državnega zbora dolžna upoštevati
določbo 270. člena poslovnika državnega zbora, da mu mora do
1. oktobra tekočega leta skupaj s proračunom predložiti tudi celovito
poročilo o svojem delu. V njem so zato zajeti le osemmesečno
obdobje tekočega leta in zadnji štirje meseci preteklega leta.
Zakon o vladi v 8. členu določa, da jo sestavljajo ministri, zato
poročilo o njenem delu najprej obravnava delovanje ministrstev in
služb, ki jih vodijo ministri, nato pa še delovanje vladnih služb in
uradov, ki je tesno povezano z delovnim programom vlade in
njenimi tekočimi nalogami ter dejavnostmi.

Priprave na pogajanja za socialni sporazum oziroma kasneje za
dogovor o politiki plač so potekale od jeseni do konca pomladi, ko
sta bila sprejeta dogovor in zakon, k slednjemu pa še navodilo za
prikazovanje podatkov o plačah.

V tem poročilu so prikazani temeljne usmeritve, politika, ukrepi in
delovanje vlade oziroma ministrstev, vladnih služb in uradov, ki
so v skladu s sprejelim vladnim programom za omenjeno obdobje
izvajali ustrezno politiko in ukrepe. Med temeljne in pomembnejše
naloge, ki jim je vlada v preteklem obdobju namenjala več
pozornosti, spadajo prizadevanja za naše vključevanje v
Evropsko unijo. Ministrstva in vladne službe so v sodelovanju s
Službo vlade za evropske zadeve pripravili številne preglede
usklajenosti naše zakonodaje s pravnim redom Evropske unije,
na katerih so bili predstavljeni dosežki in ukrepi na posameznih
področjih ter uresničevanje številnih nalog iz svežnja t. i. evropske
zakonodaje. Obsežnejši ukrepi vlade pa so povezani predvsem
s prenovo invalidskega in pokojninskega sistema, zdravstvenega
sistema, sistema državne uprave itd.

Kolektivne pogodbe, ki jih sklepa vlada
Vzporedno so potekala pogajanja za spremembe kolektivnih
pogodb oziroma sklepanje aneksov k pogodbam, ki jih kot
delodajalec podpisuje Vlada Republike Slovenije. Strokovni delavci
oddelka za plače so neposredno vključeni v pogajalske skupine,
ki jih za vsako dejavnost imenuje vodja vladne pogajalske skupine,
poleg tega pripravljajo tudi strokovne podlage za odločanje,
upoštevaje sprejeto plačno politiko. S sprejemom aneksov k
pogodbam (zdravstvene nege, dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva in vzgoje in izobraževanja itd.) so bili povečani dodatki k
plačam in tako odpravljena nesorazmerja, ki so nastala ob sklenitvi
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Z vidika dolgoročnega razvoja in ciljev notranje in zunanje politike
Republike Slovenije je koalicijska vlada kljub zapletenim
mednarodnim odnosom ter težavnim notranjim razmeram
uspešno delovala in dosegla pomemben napredek pri nadaljnjem
gospodarskem razvoju, pri utrjevanju in graditvi notranje varnosti
in družbenem razvoju kot tudi pri mednarodnem gospodarskem
položaju ter pri vključevanju Slovenije v organe Evropske unije in
uveljavljanju reformnih ciljev, ki bodo pripomogli k demokratičnemu
razvoju v korist vseh državljanov Slovenije.

Ekonomsko socialni svet in socialno partnerstvo
Ministrstvo je:
sodelovalo pri pripravi zakona o Ekonomsko socialnem svetu,
ki naj bi ga pripravili na njegovo pobudo oziroma pobudo
socialnih partnerjev, zato da bi ta svet v Sloveniji pridobil
pomen,
sodelovalo pri delu sveta, saj mu v skladu s poslovnikom
pošilja v obravnavo vse dokumente s področij, za katere je
pristojno.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE

V obdobju, na katero se nanaša poročilo, so bile izdane tri odločbe
o pridobitvi lastnosti reprezentativnosti sindikatov in dve odločbi
o hrambi statutov sindikatov. Izdani so bili štirje sklepi o registraciji
kolektivnih pogodb oziroma o njihovih spremembah in dopolnitvah
in štirje aneksi k sklenjenim kolektivnim pogodbam.

DELO IN PRAVICE IZ DELA
Delovna razmerja
Po opravljeni prvi obravnavi predloga zakona o delovnih razmerjih
v Državnem zboru Republike Slovenije na 11. seji dne 10.3.1999
sta Odbor Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne
zadeve na 114. seji in Odbor Vlade Republike Slovenije za
gospodarstvo na 115. seji letos obravnavala predlog zakona o
delovnih razmerjih - druga obravnava in predlog dopolnil Vlade
Republike Slovenije k predlaganemu zakonu. Predlog zakona bo
predložen v obravnavo na sejo Vlade Republike Slovenije takoj
po opravljenih potrebnih usklajevanjih med socialnimi partnerji, ki
so bila zahtevana na seji Ekonomsko socialnega sveta 14.9.1999.

Varstvo pri delu
Pripravljen je bil predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu za
tretjo obravnavo. Zakon je bil sprejet v državnem zboru junija
letos.
Ob tem so bili pripravljeni pregled usklajenosti slovenske
zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu in pogajalska
izhodišča Republike Slovenije za to področje.
Sektor za varstvo pri delu je vodil postopke pri izdaji pooblastil za
opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu. Tako so
bila v poročevalskem obdobju 34 pravnim in fizičnim osebam
izdana pooblastila v različnem obsegu. Izdanih je bilo tudi 80
odločb o pritožbah v inšpekcijskih zadevah.

Plače in kolektivne pogodbe
Po daljših pogajanjih, ki so potekala od jeseni 1998, je bil sprejet
dogovor o politiki plač za obdobje 1999-2001, nato zakon o
minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
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Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

ZAPOSLOVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE TER
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

V letu 1999 je bila reforma sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v zakonodajni fazi. Pri sprejemanju zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju so od septembra 1998
do konca marca 1999 potekala usklajevanja s socialnimi partnerji
v zvezi z rešitvami v predlogu zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki ga je vlada predložila državnemu
zboru v prvo obravnavo sredi leta 1998. Usklajevanje se je
nadaljevalo tudi po končani prvi obravnavi predloga zakona v
državnem zboru, dokler niso bila pogajanja uspešno končana s
sklenitvijo Sporazuma o reformi pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki so ga podpisali predstavniki vseh reprezentativnih
sindikatov, združenj delodajalcev in vlade. Uspešno so se končala
tudi pogajanja s predstavniki upokojenskih društev in strank. Na
podlagi doseženih sporazumov je bil pripravljen predlog zakona
za drugo obravnavo skupaj z dopolnili, ki ga je državni zbor
sprejel konec septembra 1999.

Državni zbor je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Na podlagi 63. člena omenjenega zakona je minister izdal vse
predpisane podzakonske akte za izvajanje navedenega zakona.
Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve pripravilo program ukrepov aktivne politike zaposlovanja
v Republiki Sloveniji za leto 1999, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na svoji 111. seji.
Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na 120. seji 1999 obravnavala in sprejela program javnih
del v kmetijstvu in spodbujanja samozaposlovanja ria podeželju
za obdobje 1999-2000.

Med obravnavo predloga zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju so bila poleg zakonodajnega gradiva in obrazložitev
pripravljena tudi vsa zahtevana oziroma potrebna analitska gradiva
in informacije o posebnih vprašanjih sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Ministrstvo je izvajalo vladni projekt pomoči pri revitalizaciji podjetij
in dejavnem razreševanju presežnih delavcev. Pri tem se je
povezovalo z drugimi ministrstvi in na ta način zagotavljalo celovit
sistem usklajene pomoči podjetjem v prestrukturiranju. Pri
programu so sodelovale večje gospodarske družbe (Peko,
Planika, Pik, Litostroj, BPT, Jutranjka; Labod, Steklarna Rogaška,
Tio, Bodočnost), pa tudi velika državna podjetja (Slovenske
železarne in Slovenske železnice).

Vzporedno s postopkom sprejemanja zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju so se začele priprave na oblikovanje
sprememb in dopolnitev zakona spremembah in dopolnitvah
zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerem bodo
določene zakonske podlage za zbiranje in obdelavo novih
podatkov, potrebnih za izvajanje novega pokojninskega sistema.

Ministrstvo je objavilo:
javni razpis za dodelitev subvencij za spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest v majhnih in srednjih gospodarskih
družbah pri samostojnih podjetnikih skupaj z Ministrstvom za
malo gospodarstvo in turizem. S tem razpisom je zagotovilo
181 subvencij,
drugi javni razpis je bil namenjen kot pomoč gospodarskim
družbam in samostojnim podjetnikom, ki so utrpeli škodo v
neurjih v mesecih september-november leta 1998.

Spremembe in dopolnitve zakona o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno so bile že
predložene v prvo obravnavo. S tem se razrešujejo vprašanja, ki
so se pojavila pri izvajanju sedanjega besedila zakona in jih je
možno razrešiti z ustreznim zakonom.

Na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov je ministrstvo
pripravilo program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v
Republiki Sloveniji do leta 2000, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela na svoji 95. seji. Sodelovalo je pri ustanavljanju invalidskih
podjetij ter neposredno nadziralo obstoječa podjetja (16) in
preverilo izpolnjevanje pogojev za nova invalidska podjetja, ki so
poslala vloge za ustanovitev (18).

Ministrstvo je pripravilo tudi vrsto izvršilnih predpisov, od katerih
kaže omeniti:
odredbo o določitvi najnižjega katastrskega dohodka oziroma
drugega dohodka na kmetiji,
pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco o
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja,
navodilo o dopolnitvi navodila o določitvi pokojninske osnove
za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 najmanj
eno leto ni imel zavarovanja.

Ministrstvo je sodelovalo pri ustanavljanju in spremljanju skladov
dela kot povezujočih oblik kadrovske prenove v podjetjih in
aktiviranju brezposelnih na območjih z večjo brezposelnostjo in
večjimi stečaji. Na podlagi zakonskih pristojnosti je izdalo devet
soglasij k aktom o ustanovitvi področnih in panožnih skladov dela
v Republiki Sloveniji. Sodelovalo je pri izvajanju tehnološkega in
programskega povezovanja obutvene in tekstilne industrije, zlasti
pri usposabljanju in izobraževanju delavcev. Pri tem se je
povezovalo z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti in
Slovensko razvojno družbo.

Pripravljene so bile tudi ustrezne informacije oziroma poročila o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju kmetov, o pravicah, ki
jih določene skupine pridobivajo na podlagi posebnih predpisov, o
upokojevanju po ZPPPAI, o usklajevanju pokojnin po 159. členu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Opravljene so bile revizije obračuna obveznosti republike do ZPIZ
za leto 1998 in za I. polletje 1999.

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport je Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve pripravilo Program izobraževanja
brezposelnih oseb za šolsko leto 1999/00 - Program 5000, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na 121. seji.

Pripravljeni so bili številni predlogi mnenj in stališč ministrstva do
poslanskih vprašanj in drugih vprašanj s področja pokojninskega
in invalidskega zavarovanja po splošnih predpisih ter s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja nekdanjih vojaških
zavarovancev.
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V zvezi z dejavnostmi na področju izobraževanja je Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve pripravilo izhodišča za
pripravo javno veljavnih programov poklicnega izpopolnjevanja
in usposabljanja, pravilnik o ocenjevanju po programih
izpopolnjevanja usposabljanja in specializacije, nadalje so bili
sprejeti pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij,
pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi
poklicev in odredbo o izobraževalnih programih poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja. •
Pripravljen je bil pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s
pravnim redom Evropske unije za medsebojno priznavanje
poklicnih kvalifikacij, ki je bil predstavljen na večstranskem in
dvostranskem sestanku v Bruslju marca 1999. V pripravi so
pogajalska izhodišča, s katerimi Slovenija sprejema pravni red
Evropske unije in ne zahteva prehodnega obdobja niti izjem,
pričakuje pa, da bo Evropska unija sprejela odločitev Republike
Slovenije o priznavanju spričeval in diplom, izdanih v republikah
nekdanje SFRJ pred 25.6.1991.

Lahko ugotovimo, da so najpogostejše kršitve s področja dela in
zaposlovanja na črno:
- opravljanje dejavnosti brez registracije oziroma priglasitve in
opravljanje dejavnosti brez odločbe upravnega organa o
izpolnjevanju pogojev. Ti dve kršitvi se pojavljata pri približno
25 % pregledanih subjektih;
kršitve zakonodaje o prometnem davku in pravil o vodenju
evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev so bile ugotovljene
pri približno 27 % pregledanih subjektih;
kršitve s področja zaposlovanja brez pogodb o zaposlitvi
oziroma pogodb o delu in zaposlovanja tujcev brez delovnih
dovoljenj pa se pojavljajo pri približno 15 % pregledanih
subjektih.
V vseh primerih so inšpekcijske službe ukrepale v skladu s
pooblastili. Ena temeljnih težav, ki jo bo treba v prihodnje ustrezno
rešiti, pa je velik odstotek zastaranja prijav inšpekcijskih služb pri
sodnikih za prekrške.
Najpogostejše nepravilnosti so bile s področja varstva potrošnikov,
nenamenske uporabe kurilnega olja, neupoštevanja predpisov s
področja varstva pri delu itd. Pri akcijah so bili odkriti tudi številni
sumi kaznivih dejanj in zaradi tega dane ovadbe.

Pripravljen je bil pregled usklajenosti zakonodaje s pravnim redom
Evropske unije za prosti pretok delovne sile, ki je bil predstavljen
v Bruslju. Nadalje so bile v sodelovanju s Službo Vlade RS za
evropske zadeve pripravljene podlage za pogajalska izhodišča
za 2. delovno skupino "prost pretok delovne sile".

Na podlagi podatkov, pridobljenih v skupnih akcijah odkrivanja in
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, se opravijo tudi
natančnejši pregledi pri posameznih subjektih. Ti pregledi so
izjemno uspešni (tako je DURS v obdobju 17.7.1997-31.12.1998
odmerila za približno 3 milijarde SIT dodatnih davčnih obveznosti)
in pripomorejo k boljši finančni disciplini pri plačevanju davkov in
prispevkov. Tudi vse letošnje leto potekajo skupne akcije v skladu
z vladnim programom.

Na javnem razpisu za izbor najugodnejših ponudnikov za izvajanje
subvencionirane študentske prehrane so bili izbrani 103 ponudniki,
po predrevizijskem postopku pa še 5 ponudnikov, to je skupaj
108 izvajalcev subvencionirane študentske prehrane.
V obdobju od 1.1.1999 do 30.9.1999 je bilo sklenjenih:
- 27 koncesijskih pogodb za opravljanje dejavnosti
posredovanja zaposlitev in dela ter zagotavljanja delovne sile
in 18 aneksov k tem koncesijskim pogodbam (na novo je bilo
podeljenih 6 koncesij, enemu koncesionarju pa je na lastno
željo prenehalo koncesijsko razmerje) in
- 49 koncesijskih pogodb za opravljanje dejavnosti
posredovanja del dijakom in študentom in 40 aneksov k tem
koncesijskim pogodbam (na novo so bile podeljene 3
koncesije, enemu koncesionarju pa je na podlagi odvzema
prenehalo koncesijsko razmerje).

Siva ekonomija je izjemno razvejano, zahtevno in hitro prilagajoče
se področje, zato je treba še okrepiti medsebojno sodelovanje
vseh organov nadzora, doseči hitrejše in učinkovitejše reševanje
prijav inšpekcijskih služb pri sodnikih za prekrške ter omogočiti
inšpektoricam in inšpektorjem boljše delovne razmere.

ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE DELA IN
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

Poudariti je treba, da inšpekcijske službe izvajajo celotno delo
skupnih akcij ob poostrenem nadzoru nad delom in zaposlovanjem
na črno ob obstoječi kadrovski sestavi in ob rednih dejavnostih
po svojih delovnih programih ter ob skromnih tehnično-tehnoloških
sredstvih. Za to področje, ki zahteva izredno zavzetost vseh
inšpekcijskih služb - večina dela se opravlja zunaj delovnega
časa; pogosto ponoči - niso bila namenjena nikakršna dodatna
sredstva ali kadrovsko povečanje, kar je težava, ki jo bo treba v
prihodnje rešiti. Dodaten obseg sredstev in števila kadrov ter
izboljšanje tehnično-tehnološke opremljenosti za poostrene
dejavnosti pri odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno je prav gotovo opravičljiv z vidika nujnosti dela na tem
področju in racionalnosti.

Delo pri odkrivanju in preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
poteka v skladu s programom in sklepi vlade.

V tem obdobju je državni zbor na prvi obravnavi sprejel predlog
zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Pri reševanju upravnih zadev je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve obravnavalo in rešilo 3.198 upravnih zadev s
področja štipendiranja in 657 upravnih zadev s področja pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti ter 90 upravnih zadev v
zvezi z delovnimi dovoljenji tujcev.

Ena od pomembnih dejavnosti pri uresničevanju Programa
odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so tudi
akcije poostrenega nadzora odkrivanja in preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno. Pri njih skupno sodelujejo Inšpektorat RS
za delo, Tržni inšpektorat RS, Davčna uprava RS in Ministrstvo
za notranje zadeve, usklajuje pa jih Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Nekatere so vsebinsko povezane z določenimi
sklopi dejavnosti in potekajo načrtno po obdobjih.

SOCIALNO VARSTVO
Na področju socialnega varstva je ministrstvo opravilo številne
naloge. Tako je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki ga je državni zbor
sprejel po skrajšanem postopku na 14. seji maja letos. Novela
zakona je omogočila izvajanje socialnovarstvenih storitev vsem
pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, ob
hkratni vzpostavitvi mehanizmov strokovnega nadzora in
finančnega nadzora. Poleg tega je pomembno razširila pristojnosti
občin, ki so pridobile večji vpliv na načrtovanje in izvajanje
nekaterih socialnih storitev, zlasti pri varstvu starejših.

Skupne akcije so zastavljene dolgoročno in predvsem v tistih
dejavnostih in tistih okoljih, v katerih se pričakuje, da je takšnega
dela in zaposlovanja največ. Te akcije nikakor niso nadomestilo
za redne inšpekcijske preglede, saj so usmerjene le v dodaten in
skupen poostren nadzor.
22. oktober 1999
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Predlog Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005,
ki ga je Vlada RS poslala v obravnavo in sprejem državnemu
zboru že sredi leta 1998, je ministrstvo dodatno usklajevalo z
različnimi nosilci in strokovno javnostjo, tako da je bil dokument
sprejet na prvi obravnavi v državnem zboru.

za spodbujanje novih programov, ki sicer še ni dokončan,
prijavljenih pa je 115 programov.

Posebno pozornost je ministrstvo v preteklem obdobju namenilo
tudi pripravi Nacionalnega programa boja proti revščini in socialni
izključenosti, ki je v zadnji fazi. Pri tem je zlasti pomembno
sodelovanje in usklajevanje dela tudi z drugimi ministrstvi, saj gre
za družbeni pojav, ki se kaže na različnih področjih življenja in
dela posameznikov ali določenih skupin prebivalstva. Dokument
upošteva smernice EU in prizadevanje številnih modernih držav
in bo še letos predložen Vladi RS v sprejem.

Sprejeta sta bila zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Jamstvenem skladu Republike Slovenije in zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih.

DRUŽINA

S prvim je ministrstvo razširilo področje dela Jamstvenega sklada
RS še na preživninski sklad, ki bo zagotavljal otrokom pravico do
nadomestila preživnine. Pričakuje, da se bo na ta način povečala
socialna varnost otrok v enoroditeljskih družinah in zaostrila
obveznost plačevanja preživnin s tem, da bo preživninski
zavezanec dolžan plačati preživninski dolg, stroške postopka
ter obresti.

Ministrstvo je v obravnavanem obdobju pripravilo tudi predlog
zakona o invalidskih organizacijah, ki čaka na prvo obravnavo v
državnem zboru. To je predpis, ki bo določil osnovna pravila
organiziranja, delovanja, financiranja in druga vprašanja
pomembnega dela nevladnih organizacij.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih
prejemkih je odpravil univerzalni otroški dodatek, ki naj bi začel
veljati 1.5. tega leta. Uveden pa je bil nov selektivni otroški dodatek,
s katerim je bila povišana višina otroškega dodatka in uvedena
nova dohodkovna lestvica. Bistvena sprememba pa je tudi
naraščanje otroškega dodatka glede na število vzdrževanih otrok
v družini. Dodatek za nego otroka je po prej veljavnem zakonu
pripadal otrokom do 18 let, s spremembami pa je bila pravica
podaljšana do 26. leta, če se otrok šola.

Ministrstvo je uresničevalo vrsto dejavnosti in programov, s
katerimi je spodbujalo delovno dejavne posameznike, da v prvi
vrsti sami poskrbijo za socialno varnost sebe in svoje družine,
zlasti z vključitvijo v delo ali na druge dejavne načine. Pri tem je
posvečalo pozornost tudi usklajevanju ukrepov v socialnem
varstvu in zaposlovanju ter povezanosti služb obeh sektorjev.
Doseglo je pomemben premik pri obravnavi iskalcev zaposlitve,
ki so obenem socialno ogroženi. Pri tem je bilo vzpostavljeno tudi
vzorno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

V zvezi z izvajanjem obeh zakonov je bilo poslanih 136 pisnih
navodil za izvajanje zakonov oziroma danih strokovnih mnenj ter
sodelovanje pri 11 upravnih sporih: treh v zvezi s stiki otrok s
staršem, s katerim ne živijo, pri petih v zvezi z otroškim dodatkom,
pri štirih v zvezi z dodatkom za nego otroka in pri enem v zvezi s
porodniškim dopustom.

V skladu s Programom družbenega varstva starejših oseb na
področju socialnega varstva v RS do leta 2005 je ministrstvo
uresničevalo načrtovane dejavnosti pri zagotavljanju naložb,
namenjenih širitvi mreže javne službe za domsko varstvo,
razpisalo prve koncesije za vstop nevladnega sektorja in
zasebnikov na to področje ter spodbujalo razvoj drugih oblik
pomoči starejšim osebam, zlasti v njihovem bivalnem okolju.

V obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 je bilo rešenih 279 pritožb na
drugi stopnji, od tega 91 pritožb s področja ZZZDR (dodelitev
otrok, urejanje stikov, preživljanje otrok in drugi ukrepi po ZZZR)
in 188 pritožb s področja ZDP (otroški dodatek, dodatek za nego
otroka, porodniško nadomestilo, starševski dodatek).

V letu 1999 sta bili dokončani dve naložbi ( domova za starejše v
Trebnjem in v Šentjurju), v skladu s programom prednostnih nalog
pa je potrjenih pet novih investicijskih programov, dva od teh že
tečeta.

Druge naloge
Sodelovalo je pri pripravi pregleda usklajenosti slovenske
zakonodaje z evropsko glede vprašanja enakopravnosti med
spoloma, pravic do starševskega dopusta.

Poleg klasičnega institucionalnega varstva tečejo priprave za pet
dnevnih centrov za starejše osebe ter več centrov za pomoč na
domu. Ministrstvo je pripravilo tudi poseben projekt varovanih
stanovanj za ostarele in opredelilo socialnovarstvene storitve za
njihove stanovalce.

Ministrstvo je objavilo 2 javna razpisa, in sicer:
za izbiro programov za podporo družini. Na tej podlagi je bilo
sklenjenih 51 pogodb z različnimi nevladnimi organizacijami
in nekaterimi centri za socialno delo v skupni vrednosti 13,5
milijona SIT, in sicer: 7 za programe za pripravo na
partnerstvo, 6 za programe za pripravo na starševstvo, 23
za programe za kakovostnejše življenje družin in 15 za
programe za rejnike in posvojitelje;
razpisan je program za ohranjanje in krepitev duševnega
zdravja otrok in mladine.

V drugi polovici leta 1998 so bile podeljene prve koncesije, na
podlagi katerih vstopajo v mrežo javne službe socialnovarstvenih
storitev tudi nevladni sektor in zasebniki. Prvih šest koncesij je
bilo podeljenih izvajalcem storitev varstva, vodenja in zaposlitev
pod posebnimi pogoji, ki so obogatili javno mrežo skrbi za odrasle
telesno in duševno prizadete osebe. V letu 1999 je ministrstvo
razpisalo podelitve koncesij izvajalcem institucionalnega varstva
v domovih za starejše ter dodaten javni razpis za razširitev mreže
javne službe vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

VARSTVO VOJNIH INVALIDOV, VOJNIH VETERANOV
IN ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

V strokovni razpravi je dokument z naslovom Mreža varstveno
delovnih centrov v Sloveniji, ki bo določil merila za nadaljnja
prizadevanja pri skrbi za skupino odraslih duševno prizadetih
oseb.

V pristojnem sektorju za vojne invalide, vojne veterane in žrtve
vojnega nasilja je tudi v obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 delo
potekalo v znamenju pospešenega izvajanja in vodenja revizijskih
in pritožbenih postopkov v zvezi z izdanimi odločbami upravnih
enot po tako imenovanih "vojnih zakonih". Medtem ko je uskladitev
zakonskega varstva in priznanih pravic po zakonu o vojnih invalidih

V prizadevanjih, da bi omogočilo razvoj programov, zlasti na
področju socialnih eksperimentalnih programov, v skupni vrednosti
142 mio SIT ter objavilo še dodaten razpis preventive, je ministrstvo
na podlagi javnih natečajev finančno podprlo kar 189 razvojnih in
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odločb. Upravnemu sodišču je bilo v zvezi s sproženimi upravnimi
spori zoper dokončne upravne akte ministrstva poslanih 557
odgovorov na tožbo. Poleg tega je strokovna služba redno pošiljala
strokovna mnenja, stališča in pojasnila v zvezi z izvajanjem "vojnih
zakonov", pripravila vrsto odgovorov in mnenje zainteresiranim
organom, organizacijam, društvom in posameznikom ter
oblikovala strokovna pojasnila in okrožnice za delo upravnih enot
na obravnavanem področju.

in zakonu o vojnih veteranih glede na prejšnjo zvezno in republiško
zakonodajo praktično končano, pa je delo, povezano z žrtvami
vojnega nasilja, ki tudi številčno pomenijo največji delež v strukturi
upravičencev po vojnih zakonih, še teče. Pospešeno delo,
povezano z žrtvami vojnega nasilja, je v glavnem posledica
sprejete novele zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki je poleg širitve
kroga upravičencev na nekatere nove kategorije žrtev vojnega
nasilja (pregnanci, otroci pobitih talcev, udeležencev NOV, vojaški
vojni invalidi) ter uvajanje novih in širitve obstoječih zakonskih
pravic, prineslo tudi skrajšanje revizijskega roka z enega leta na
šest mesecev ter določilo šestmesečni prekluzivni rok za vložitev
novih zahtevkov za priznanje statusa in pravic po zakonu.

S trinajstimi naravnimi zdravilišči so bile podpisane pogodbe za
zdraviliško in klimatsko zdravljenje upravičencev, na katero je
bilo poslanih več kot 1.500 vojnih invalidov, vojnih veteranov in •
žrtev vojnega nasilja.

Na zakonodajnosistemskem področju je bila poleg druge in tretje
obravnave ter sprejema zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o žrtvah vojnega nasilja v državnem zboru druga
obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vojnih veteranih. Ministrstvo oziroma Vlada RS sicer nista bila
predlagatelja sprememb in dopolnitev omenjenih zakonov, sta pa
dejavno in ustvarjalno sodelovala pri pripravi besedil predlogov
obeh zakonov in tudi s kasnejšim vlaganjem dopolnil k posameznim
zakonskim rešitvam, ki so bili v največji meri tudi sprejeti. V
zakonodajni postopek v državni zbor je bil vložen predlog zakona
o vojnih grobiščih s predlogom vlade za prednostno obravnavo
na eni od prihodnjih sej državnega zbora še letos. Ministrstvo je
pripravilo predlog mnenja Vlade RS o vloženem predlogu še ene
novele zakona o žrtvah vojnega nasilja ter predlog stališča Vlade
RS do predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih veteranih za tretjo obravnavo v državnem zboru. Poleg
tega je ministrstvo pripravilo predlog stališč Vlade RS do treh
vloženih pobud za presojo ustavnosti nekaterih določb zakona o
vojnih invalidih, zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za
Slovenijo leta 1991 ter zakona o žrtvah vojnega nasilja ter več
strokovnih mnenj, stališč in odgovorov varuhu človekovih pravic
na njegova vprašanja in pripombe v zvezi z izvajanjem "vojne
zakonodaje". V decembru 1998 je sta bila sprejeta pravilnika o
določitvi meril za podelitev statusa društva v javnem interesu na
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Področje vojnih invalidov
Prvi meseci letošnjega leta so še potekali v znamenju
uresničevanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vojnih invalidih, izdanega na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
v zvezi z nedopustnim znižanjem višin invalidskih prejemkov po
zakonu o vojnih invalidih, na podlagi katerega je bilo skoraj 12.000
vojnim invalidom in uživalgem družinskih invalidnin za obdobje
dveh let (1.1.1996 do 31.12.1997) iz neutemeljeno znižanih
invalidskih prejemkov izplačanih za približno 1,8 milijarde SIT
poračunov.
V postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti na Ustavno
sodišče RS sta bili vloženi dve pobudi za presojo ustavnosti
nekaterih določb zakona o vojnih invalidih glede višine družinske
invalidnine po padlem borcu ter zakona o posebnih pravicah žrtev
vojne za Slovenijo 1991 glede širšega obsega pravic za vojne
invalide iz agresije na Slovenijo 1991. Ustavno sodišče je pobudi
za presojo ustavnosti zavrnilo kot neutemeljeni.
V upravnem postopku na drugi stopnji je bilo ob reviziji in na
pritožbo v zvezi z izdanimi prvostopnimi odločbami o priznanju
statusa vojnega invalida, zvišanja odstotka vojne invalidnosti,
priznanju pravice do dodatka za pomoč in postrežbo in dodatka
za posebno invalidnost, invalidskega in družinskega dodatka ter
pravice do družinske invalidnine skupaj obravnavanih 556
upravnih zadev, h katerim je bilo izdanih 359 revizijskih soglasij, v
197 primerih pa je bilo o upravni zadevi odločeno z drugostopno
odločbo ministrstva.

Ministrstvo je z dvanajstimi društvi s področja vojnih invalidov,
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, ki jim je bil v skladu s
sprejeto zakonodajo podeljen status društva v javnem interesu,
sklenilo pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za leto 1999.
V obravnavanem obdobju je ministrstvo pospešeno sodelovalo
pri mednarodnih pogajanjih z ZRN v zvezi z dodelitvijo humanitarne
pomoči posebej oškodovanim žrtvam nacionalsocialističnega
preganjanja med drugo svetovno vojno iz Slovenije. Na podlagi
podpisanega Protokola o humanitarni pomoči posebej
oškodovanim žrtvam nacionalističnega režima v Sloveniji (Hirshov
sklad) je ministrstvo prevzelo nalogo, da v sodelovanju z
Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj in Rdečim križem Slovenije pripravi seznam
upravičencev do pomoči. Glede na potek dela v zvezi s
pridobivanjem ustreznih podatkov od upravnih enot in samih
upravičencev predvidevamo, da bo končni seznam, ki bo zajel
približno 3500 upravičencev, nemški strani poslan oktobra 1999.

Zdravniška komisija II. stopnje je kot izvedenski strokovni organ
ministrstva na 44 sejah obravnavala skupaj 613 invalidskih zadev
ter izdala tudi toliko izvidov in mnenj.
Področje vojnih veteranov
Državni zbor RS je v maju letos opravil drugo obravnavo predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih
ter predlagatelju zakona s posebnim sklepom naložil, da glede na
sprejeta dopolnila, sklepe in stališča pripravi besedilo predloga
zakona za tretjo obravnavo.
Od skupaj 48.382 vloženih zahtevkov za priznanje statusa in
pravic vojnega veterana je bilo v evidenco vojnih veteranov na
podlagi 26. člena zakona o vojnih veteranih vpisanih 45.843
upravičencev ali 94,7 %. Vsem so bile izdane statusne izkaznice
vojnih veteranov ter uresničeno plačilo prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja, priznane pa so jim bile tudi druge
pravice po zakonu, če so vložili ustrezne zahtevke in če seveda
izpolnjujejo zakonske pogoje za priznanje pravic.

Na upravno-pravnem področju izvajanja vojnih zakonov je bilo
od uveljavitve nove zakonodaje 1.1.1996 do 1.9.1999 v revizijski
ali pritožbeni postopek na ministrstvo poslanih skupaj 44.976
upravnih zadev, od tega samo na področju žrtev vojnega nasilja
40.920 zadev. Strokovna služba je v tem obdobju obravnavala
skupaj 41.080 zadev, predvsem v revizijskem in pritožbenem
postopku v zvezi z izdanimi prvostopnimi odločbami o priznanju
statusa in pravic po omenjenih predpisih. V obdobju od 1.9.1998
do 1.9.1999 je bilo v revizijskem in pritožbenem postopku
obravnavanih 11.412 upravnih zadev, k izdanim prvostopnim
odločbam danih 7.317 revizijskih soglasij po predpisanem
revizijskem postopku ter izdanih 3.538 revizijskih in pritožbenih
22. oktober 1999

V revizijskem in pritožbenem postopku je bilo v obdobju od
1.9.1998 do 1.9.1999 skupaj obravnavanih 327 zadev vojnih
veteranov. V 239 zadevah je bilo k izdanim prvostopnim odločbam
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Popisujejo se tudi vojna grobišča v Republiki Sloveniji, kar opravlja
Projektivno podjetje Kranj. Omenjeno podjetje je ministrstvo s
pogodbo št. 353-01/4-94 pooblastilo za izdelavo projekta ureditve
vojnih grobišč v Republiki Sloveniji. Pogodbeni rok, do katerega
mora biti naloga končana, je 31.12.1999.

(veteranski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo) ob reviziji
dano soglasje, v 88 zadevah pa je bilo o njihovem statusu in
pravicah odločeno z odločbo ministrstva (ob reviziji ali na pritožbo).
Z vsemi društvi vojnih veteranov, ki jim je podeljen status društva
v javnem interesu, je ministrstvo skladno z ustreznimi predpisi
sklenilo pogodbe o sofinanciranju njihovih statutarnih nalog in
dejavnosti.

NALOŽBE
V okviru Programa družbenega varstva starejših oseb v RS do
leta 2005 sta bila v tem obdobju dograjena objekta domov starejših
občanov v Šentjurju in v Trebnjem, začeta gradnja doma starejših
občanov v Logatcu ter izbran izvajalec za gradnjo doma starejših
v Prevaljah.

Področje žrtev vojnega nasilja
Od začetka veljavnosti zakona o žrtvah vojnega nasilja (1.1.1996)
do meseca septembra letos je bilo vloženih 52.660 zahtevkov za
priznanje statusa in pravic po omenjenem zakonu. Upravne enote
so v upravnem postopku rešile 47.173 vlog oziroma 89,5 %.
Ministrstvo je v obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 v upravnem
postopku (revizija in pritožba) obravnavalo 10.450 zadev, od tega
6.719 prvostopnih odločb revizijsko potrdilo ter v revizijskem in
pritožbenem postopku izdalo 3.253 drugostopnih upravnih odločb.
Od vseh 37.361 prejetih upravnih spisov ŽVN v revizijo oziroma
pritožbeni postopek je ministrstvo do zdaj strokovno pregledalo
in v ustreznih postopkih obravnavalo, 33.642 upravnih zadev žrtev
vojnega nasilja. V obravnavanem obdobju je bilo v revizijo na
ministrstvo poslanih 3.715 spisov žrtev vojnega nasilja, ki bodo
revizijsko pregledani v prihodnjem letu.

Poleg investicijskih vzdrževalnih del ter obnov in prenov v
socialnovarstvene zavode ter enote Zavoda republike Slovenije
za zaposlovanje je ministrstvo kupilo poslovne prostore za CSD
Jesenice in Urad za delo Ribnica ter nakup objektov za
stanovanjske skupnosti v Žalcu in na Ptuju in terapevtske
skupnosti na Ptuju. V glavnem pa je bila dokončana tudi graditev
osrednjega spomenika brez opreme v Parku spomina naTeharjih.
Ministrstvo je izbralo izvajalca za pripravo projektne dokumentacije
za obnovo objekta za socialnovarstveni zavod na Stari gori ter
za novelacijo projektne dokumentacije za gradnjo spominske
kapele v Kočevskem Rogu.

Področje vojnih grobišč

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 10. marca 1999 sprejel
zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in'
Vlado Zvezne Republike Nemčije o vojnih grobovih, s katerim je
ratificiral ta sporazum. S tem sporazumom slovenska vlada
dovoljuje vladi ZRN, da na lastne stroške in v skladu s tem
sporazumom ureja in vzdržuje nemške vojne grobove in vojna
grobišča, ki so na ozemlju Republike Slovenije. Nemška vlada je
pooblastila Ljudsko zvezo za oskrbo vojnih grobov za tehnično
izvedbo nalog v Republiki Sloveniji. Najodmevnejši dogodek letos,
ki bi ga bilo moč povezati z omenjenim sporazumom, je bilo odprtje
obnovljenega vojaškega pokopališča v Kranju v začetku meseca
junija. Trenutno potekajo dela na pokopališču Žale v Ljubljani, kjer
bo predvidoma prihodnjo jesen odprto prenovljeno nemško
vojaško pokopališče. Tja se namreč prenašajo in pokopavajo
posmrtni ostanki nemških vojakov (npr. s pokopališča v Dobovi).

S programom dela Inšpektorata Republike Slovenije za leto 1999
so bile določene smernice za delo organa v zvezi z opravljanjem
inšpekcijskega nadzora s področja delovnih razmerij, zdravja in
varnosti pri delu. Načrtovane so bile akcije skupnega nadzora z
drugimi organi ter določene druge dejavnosti v skladu z zakonom
o inšpekciji dela.
Inšpektorat je poostril vse vrste inšpekcijskega nadzorstva s
področja delovnih razmerij in varstva pri delu. Opravljenih je bilo
8.700 pregledov (indeks 116.09), od tega 2550 rednih, 1854
kontrolnih, 4033 izrednih ter 263 raziskav nesreč in nevarnih
pojavov v zvezi z delom. Uvedenih je bilo 3.201 postopkov, od
tega je bilo izdanih 2658 odločb, 518 prijav sodnikom za prekrške
ter 25 kazenskih ovadb (indeks skupaj 101.88). Izrečenih je bilo
1.305 mandatnih kazni (indeks 153.10) v skupni višini
81,838.750,00 tolarjev. V 232 primerih je bila Izrečena še prepoved
dela ter v 160 primerih predlagana upravna izvršba.

V tem obdobju so potekale dejavnosti, katerih podlaga je Sporazum
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o urejanju
vojnih grobišč, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral
z zakonom o ratifikaciji na seji dne 27. marca 1997. Prekopani so
bili posmrtni ostanki italijanskih vojakov v Čepovanu na Tolminskem
ter prepeljani v Redipuglio/Sredipolje, ob sotočju Soče in Tolminke
ter v kaverni nad Tolminom je bilo opravljeno neuspešno iskanje
domnevno 83 posmrtnih ostankov italijanskih vojakov, predviden
pa je tudi izkop približno 30 posmrtnih ostankov italijanskih vojakov
na pokopališču v Dobovi in njihov prevoz v Italijo. Redno se sestaja
tudi mešano slovensko-italijanska komisija, ki usklajuje dejavnosti,
ki jim je podlaga omenjeni sporazum.

V okviru vladnega Programa odkrivanja in preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno ter usklajene akcije Vlade RS za odkrivanje
in preprečevanje dela na črno je inšpektorat sodeloval v skupnih
akcijah ter opravil 279 pregledov skupaj s tržnimi in davčnimi
inšpektorji ter policijo. Akcije so bile opravljene v gradbeništvu in
gostinstvu ter pri izbranih skupinah, kot so odvetniki, čistilni servisi,
specifična delovna sila, zobozdravstvene storitve ter taksi storitve
in še drugod, vendar upravni postopki niso povsod končani.
Povečalo se je število prijav na avtomatski telefonski odzivnik, na
katerega občani prijavljajo kršitve, nepravilnosti ali sume glede
nepravilnosti v zvezi z zaposlovanjem in kršitvijo delovnopravne
zakonodaje. Skupaj je bilo na telefonski odzivnik sprejetih 513
prijav. Inšpekcijski nadzor v zvezi s telefonskimi prijavami je opravil
inšpektorat za delo ali pa so bile prijave poslane v pristojno
reševanje drugim inšpekcijskim organom.

Sklenjenih je bilo 40 pogodb z vzdrževalci vojnih grobišč, katerih
urejanje je v pristojnosti države. Po sprejemu na Vladi RS je bil v
zakonodajni postopek in obravnavo v državni zbor poslan predlog
zakona o vojnih grobiščih, ki bo sistemsko uredil stanje, status in
način urejanja več kot 4.800 vojnih grobišč v Sloveniji in slovenskih
grobov in grobišč v tujini. Za urejanje teh grobišč je bilo letos
podpisanih 65 pogodb z vzdrževalci. Zaradi odločbe Ustavnega
sodišča je normativno in sistemsko neurejeno vzdrževanje grobov
in grobišč borcev NOB v Sloveniji, ki jih je 4.408. Pri nas je 359
grobišč tujih armad in še 108 naših grobišč v tujini.
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Inšpektorji so v okviru rednega inšpekcijskega nadzorstva in pri
kršitvah, ki so bile ugotovljene v posebnih akcijah, ukrepali v
skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Najučinkoviteje lahko
inšpektorji ukrepajo z ureditvenimi odločbami in izrečenim

472

22. oktober 1999

nadaljevalo pogajanja s Češko republiko ter vzpostavilo
sodelovanje z Ministrstvom za delo in socialne zadeve
Nizozemske ter Albanije.

mandatnim kaznovanjem. Še nadalje pa ostajajo nerešena
vprašanja učinkovitosti inšpektorjev ob prijavah sodnikom za
prekrške in predlogov za uvedbo kaznivega dejanja. Inšpektorat
v zvezi z navedenim nima povratnih informacij organov pregona,
še vedno zastara veliko poslanih zadev, postopki so predolgi,
kar izrabljajo delodajalci in drugi kršilci zakonodaje.

Ministrstvo je v okviru dvostranskega sodelovanja in zaposlovanja
v tujini začelo s predhodnimi pogovori o sklenitvi sporazumov o
medsebojnem zaposlovanja z Madžarsko in Slovaško.
Predstavniki ministrstva so se dejavno udeleževali zasedanja
odborov Sveta Evrope. Sodelovali so predvsem na področjih, ki
se nanašajo na socialno varnost, in sicer predvsem v Odboru za
socialno kohezijo in Odboru za človekove pravice. Ratificirana je
bila Evropska socialna listina (spremenjena). Minister se je udeležil
konference ministrov za družino v Stockholmu na Švedskem.
Ministrstvo je sodelovalo tudi s Skladom za socialni razvoj.
Predstavniki sklada so se na svojem zasedanju v Sloveniji (junij
1999) srečali s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Ministrstvo je dejavno sodelovalo pri akciji Sveta Evrope
za boj proti revščini in socialni izključenosti.

V skladu s 4. členom zakona o inšpekciji dela so inšpektorji
strankam pravno pomagali in uspešno sodelovali z drugimi
inšpektorati, upravnimi organi in ministrstvi.
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST IN
ZDRAVJE PRI DELU
Urad je nadaljeval s prilagajanjem predpisov predpisom Evropske
unije. Do konca leta 1998 je v sodelovanju s člani delovnih skupin
pripravil strokovne podlage za štiri pravilnike. Poleg teh pravilnikov,
ki so tik pred izdajo, je vzporedno pripravljal strokovne podlage
tudi za pet drugih pravilnikov s področja varovanja delavcev pred
tveganji in varnosti in zdravja pri delu.

V okviru sodelovanja z OZN je bila pozornost namenjena
predvsem letu starejših in pripravi na konferenco o uresničitvi
načel Kobenhavnskega srečanja na vrhu. Ministrstvo je pripravilo
osnutek poročila o uresničevanju sklepov, sprejetih v
Kobenhavnu.

Poleg tega je usklajeval pripombe strokovne javnosti k delovnemu
gradivu za dva pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu.

Minister se je udeležil posebnega zasedanja generalne skupščine
OZN o socialnem razvoju.

Poleg strokovnih podlag za izvršilne predpise jih je urad začel
pripravljati za nacionalni program varnosti in zdravja pri delu.

Predstavniki ministrstva so se tudi letos udeležili zasedanja
Generalne konference dela v Ženevi. Dejavnosti v zvezi z
mednarodno organizacijo dela so bile usmerjene predvsem v
poročanje o ratificiranih konvencijah - letos je bilo treba oddati 15
poročil o izvajanju ratificiranih konvencij Mednarodne organizacije
dela. Ratificirana je bila konvencija o zaposlovanju in delovnih in
življenjskih razmerah izvajalcev zdravstvene nege ter do zadnje
faze izpeljan postopek za ratifikacijo konvencije o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Urad je sodeloval v medresorskih komisijah za pripravo predpisov
za nevarne snovi, mejnih vrednosti škodljivih snovi in predpisov
s področij, ki jih pokriva Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
in v tehniških odborih za pripravo standardov s področja varnosti
strojev, osebne varovalne opreme in ugotavljanja skladnosti.
Nadaljeval je s strokovnim sodelovanjem z medicino dela pri
pripravi nacionalnih smernic za azbest.
Pri projektu Ekonomski učinki uveljavitve direktiv EU s področja
varnosti in zdravja pri delu je urad sodeloval z Inštitutom za
ekonomska raziskovanja in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Evropske zadeve in izvajanje programov PHARE
Sektor za evropske zadeve pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve usklajuje izvajanje programov s področja
zaposlovanja in socialne politike v okviru pomoči PHARE ter
horizontalnega programa Consensus, ki izvaja projekte s področja
socialne varnosti. Od junija 1996 do junija 1999 je delovala enota
PHARE, ki je januarja 1998 postala sestavni del sektorja za
evropske zadeve.

Sodeloval je pri komisijskih ogledih pri pravnih ali fizičnih osebah,
ki so želele pridobiti pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog iz
varstva pri delu.
Pripravil je analize poškodbe pri delu za različna obdobja in jih
objavljali v posebni publikaciji MDDSZ ter v mesečni strokovni
reviji Delo in varnost.

Do junija letos so bili uspešno končani projekti PHARE v okviru
Finančnega memoranduma 1996 ter 1995, in sicer: FM 95, FM
96, Konferenca o klasifikaciji in poklicnem izobraževanju in Razvoj
informacijskega sistema.

V okviru mednarodnega sodelovanja je urad sodeloval pri pregledu
usklajenosti naše zakonodaje z direktivami EU na področju varnosti
in zdravja pri delu v Bruslju in na svetovnem kongresu o varnosti
in zdravju pri delu v Braziliji.

Od junija letos se izvajata projekta v okviru Finančnega
memoranduma 1997, in sicer:
Zdravje in varstvo pri delu in Izboljšave v sistemu izvajanje
družinskega in socialnega varstva.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pri dvostranskem
sodelovanju namenilo veliko pozornosti pripravi ter dokončanju
sporazumov s področja socialne varnosti. Potekala sta drugi in
tretji krog pogajanj za sklenitev sporazuma o socialni varnosti s
Francijo ter usklajevanja izvirnih besedil sporazumov o socialni
varnosti s temi državami: Nizozemska, Kanada in Ouebec,
Združeno Kraljestvo severne Irske in Velike Britanije. Sporazumi
o socialni varnosti s prej naštetimi državami so pripravljeni do
sklepne faze. Pri sklepanju sporazumov o socialni varnosti je
ministrstvo začelo s pogajanji z Bosno in Hercegovino in
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Evropska komisija je julija potrdila predloge projektov PHARE 99,
in sicer:
Zdravje in varstvo pri delu, Enake možnosti ter Podpora krepitvi
trgu delovne sile. Skupna vrednost obeh projektov je 0,9 milijona
EVRO. Izvajala se bosta kot projekta tesnega sodelovanja.
Trenutno potekajo razgovori z državami članicami, ki želijo
pripraviti predlog za izvajanje projektov.
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Preskrba in blagovne rezerve

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE
ODNOSE IN RAZVOJ

Sprejet je bil srednjeročni program državnih blagovnih rezerv za
obdobje 1999-2003.

V okviru sprejete vladne politike in ukrepov je ministrstvo v
obravnavanem obdobju namenjalo največ pozornosti urejanju
razmer na notranjem trgu, ekonomskem sodelovanju s tujino,
varstvu konkurence potrošnikov, regionalnemu razvoju,
lastninjenju, pospeševanju tujih investicij v Sloveniji ter izvajanju
ukrepov nadzora v okviru pristojnosti tržnega inšpektorata.

Državni zbor Republike Slovenije je 11.5.1999 sprejel zakon o
dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah, s katerim je določeno,
da se kot posebna gospodarska javna služba zagotavlja
oblikovanje 90-dnevnih obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
Na tej podlagi je bil 21.6.1999 ustanovljen Zavod za obvezne
rezerve nafte in naftnih derivatov.
Zavod RS za blagovne rezerve - enota za kmetijske intervencije
je na podlagi sklepov Vlade RS izvedla:

NOTRANJI TRG

-

Blagovni promet in trgovina
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pripravilo dopolnitev
strategije razvoja slovenske trgovine s strateškimi usmeritvami
razvoja trgovine z okvirnimi scenariji in ukrepi za doseganje
strateških usmeritev.
Za prestrukturiranje brezcarinskih prodajaln je Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pripravifo študijo o ekonomskih
učinkih zapiranja brezcarinskih prodajaln, na podlagi katere je
Vlada Republike Slovenije sprejela program preoblikovanja
brezcarinskih prodajaln do leta 2003.

od 1.10.1998 do 22.10.1998: intervencijski odkup 3,263.830
litrov vina (sklep Vlade Republike Slovenije z dne 1.10.1998
od 18.2. 1999 do 11.3.1999: intervencijski odKup prašičev
pitancev I 19.926 prašičev (sklep Vlade Republike Slovenije
z dne 18.2.1999 in 11.3.1999)
od 28.5.1999 do 17.6.1999: intervencijski odkup prašičev
pitancev II 10.505 prašičev (sklep Vlade Republike Slovenije
z dne 13.5.1999)
od 1.7.1999 do 31.8.1999: odkup 57,972.255 kg pšenice ter
474.180 kg rži (Uredba o določitvi tržnega reda za pšenico in
rž letine 1999, Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži
letine 1999).

V skladu z mednarodnimi trgovskimi sporazumi z državami
CEFTE, EFTE in EU ter s Hrvaško, Makedonijo, Romunijo,
Bolgarijo, Litvo, Latvijo in Izraelom ter sporazumom o carinah in
trgovini (STO) so bile razdeljene carinske kvote za uvoz kmetijskih
pridelkov in živil po znižani carinski stopnji ter z znižano oziroma
ukinjeno posebno uvozno dajatvijo.

Spremenjen je bil pravilnik o obratovalnem času prodajaln. Namen
spremembe pravilnika je zagotoviti možnost za pridobivanje
nekaterih podatkov o zmogljivosti slovenske trgovine s pomočjo
prijav urnika obratovalnega časa. Statistični urad Republike
Slovenije na podlagi določb pravilnika pridobiva podatke o velikosti
prodajnega prostora, velikosti priročnega skladišča, številu
zaposlenih v prodajalni, glavni dejavnosti prodajalne ipd.

Državna pomoč

Zaradi prilagoditve zakonodaje pri uvedbi davka na dodano
vrednost in ukinitvi dosedanjega prometnega davka je bil izdan
popravljeni pravilnik o vodenju evidenc v trgovini.

Vlada Republike Slovenije je 8. oktobra 1998 sprejela Sklep o
ustanovitvi in nalogah Komisije za spremljanje državnih pomoči
ter 25.3.1999 imenovala člane te komisije, in sicer osem članov iz
ustreznih ministrstev, po enega iz Urada za varstvo konkurence,
Urada za makroekonomske analize in razvoj in Statističnega
urada Republike Slovenije.

Po 82. členu zakona o prevzemih trgovskih družb je Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj predlagalo Vladi Republike
Slovenije, da razen v enem primeru dovoli vse napovedane
prevzeme. Ministrstvo je menilo, da niso v nasprotju z zakonodajo.

Komisija je s pomočjo Strokovne službe za državne pomoči
pripravila, uskladila in 2.6.1999 sprejela Poslovnik komisije za
spremljanje državnih pomoči, ki določa postopke za preverjanje
skladnosti državnih pomoči v prehodnem obdobju do sprejema
zakona.

Nadzor cen
Vlada Republike Slovenije je s sprejemanjem ukrepov nadzora
cen zmanjševala cenovna neskladja v energetiki (pri ceni
električne energije in naftnih derivatov), osnovnih poštnih in
telekomunikacijskih storitev ter železniškega prometa v notranjem
potniškem prometu (cene prevozov potnikov).

V pogajalskih izhodiščih za konkurenco in državno pomoč se je
Slovenija zavezala, da bo letno poročilo pripravila do 30.6.1999,
sistem evidenc pa uredila do konca leta 1999.

Vlada je določila tudi najvišje cene učbenikov, RTV naročnine,
osnovnih komunalnih storitev ter proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za daljinsko ogrevanje.

S pripravami Poročila o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997
in 1998 je začela z ustanovitvijo projektne skupine, v kateri so bili
delavci državne uprave in zunanji domači strokovnjaki. Poročilo
je bilo pravočasno pripravljeno, usklajeno in sprejeto na Komisiji
za spremljanje državnih pomoči, ki ga je poslala Vladi Republike
Slovenije.

Vlada se je odločila, da ni več potreben nadzor nad cenami težkih
kurilnih olj - mazuta, plinskih olj, pšenične moke, sladkorja in
premij za obvezno zavarovanje avtomobilskih odgovornosti
osebnih vozil.
'

Vlada Republike Slovenije je poročilo obravnavala 24. junija, ga s
sklepom sprejela in naložila Službi vlade za evropske zadeve, da
navedeno poročilo pošlje Komisiji Evropske skupnosti.

Z navedenimi ukrepi se je izvajala omejevalna cenovna politika
ob hkratnem zmanjševanju obsega cen, ki jih nadzira država.
Z liberalizacijo cen se je zmanjševal obseg cen, ki jih nadzira
država s 17 % (v preteklem istem obdobju) na 14 % v indeksu
cen življenjskih potrebščin.
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Delovanje urada poteka na represivni in preventivni ravni.
Represivno delovanje se izvaja v odločbah, ki so izdane v
posameznih obravnavanih primerih in pomenijo prepoved, v
pretežni meri pa tudi ničnost posameznih pogodb, sklepov ter
ravnanj.Tako so obravnavani primeri iz pristojnosti urada obsegali
predvsem:
- ugotavljanje obstoja kartelnih sporazumov, sklepov in
usklajenih ravnanj,
sprejem in obravnavo sporazumov (predhodne priglasitve
izjem od splošne prepovedi kartelnih sporazumov); urad je
med drugim izdal odločbo o prepovedi nadaljnjega dogovora
o določanju najvišje zgornje meje pasivnih obrestnih mer v
bankah in hranilnicah;
'
obravnave vertikalnih omejitev ;
ugotavljanje obstoja prevladujočega položaja in zlorabe
položaja Telekom Slovenije, ponovno je bil uveden postopek
zaradi cenovne diskriminacije pri medmrežnih storitvah;
sprejem in obravnava združitev podjetij po 12. členu zakona
o varstvu konkurence ter dajanje mnenj pri prevzemih podjetij
skladno z določbami 82. člena zakona o prevzemih;
- spremljavo podatkov o strukturi in delovanju trga in
seznanjanje pristojnih organov;
- obravnavo splošnih vprašanj o upoštevanju pravil lojalne
konkurence in nedopustne špekulacije;
predlaganje sprejetja pravil o konkurenci, zbirk dobrih
poslovnih običajev in posebnih uzanc;
urad je med drugim sodeloval pri pripravi kodeksa dobrih
poslovnih običajev GZS-GIZ
Probutan;
opravljanje strokovnih nalog pri dampinškem in
subvencioniranem uvozu (marca 1999 je bil uveden
antidampinški postopek v zvezi z uvozom puranjega mesa iz
Madžarske).

Vlada Republike Slovenije je obravnavala osnutek izvedbenih
pravil za državne pomoči (65. člen Evropskega sporazuma),
26.1.1999 pa soglašala, da Pridružitveni svet sprejme navedena
pravila. Z uveljavitvijo izvedbenih pravil bodo vzpostavljeni formalni
pogoji za dejavno sodelovanje na področju državnih pomoči med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.
Med normativnimi nalogami je najpomembnejša priprava predloga
zakona o državnih pomočeh, ki se že sestavlja. Zakon bo nned
drugim določil nadzorni organ za državne pomoči, postopek
presoje posameznih oblik državnih pomoči, postopke delovanja
nadzornega organa za državne pomoči in posameznih pristojnih
organov za odločanje o dodeljevanju državnih pomoči ob ugotovitvi
s predpisi Evropske unije neskladnih oblik predlaganih ali že
dodeljenih državnih pomoči in ob ugotovitvi nadzornemu organu
neprijavljenih državnih pomoči.
Prost pretok blaga
V skladu z usklajevanjem delovne skupine za pripravo izhodišč
za pogajanja Republike Slovenije za članstvo v Evropski uniji za
prost pretok blaga so bila izdelana pogajalska izhodišča za
navedeno področje, v katerih se je Republika Slovenija zavezala,
da sprejema pravni red Evropske unije za prost pretok blaga,
vendar pa zahteva petletno prehodno obdobje za področje zdravil
za humano uporabo in izjemo za področje nevarnih snovi v smislu
pravice, da na ozemlju Republike Slovenije ostanejo veljavni
obstoječe strožje zahteve glede omejitev uporabe in prometa
določenih kemikalij oziroma pesticidov. Republika Slovenija se je
tudi zavezala, da bo svojo zakonsko ureditev postopno uskladila
in uveljavila s pravnim redom EU najkasneje do konca leta 2002.
Za sprejem zakonodaje z navedenega področja je bil izdelan
podroben časovni razpored, ki je sestavni del pogajalskih izhodišč.
Evropski komisiji so bila poslana tudi dodatna pojasnila k
Pogajalskemu izhodišču za prost pretok blaga, ki podrobneje
pojasnjujejo vsebino pogajalskih izhodišč.

Preventivno delovanje urada je potekalo predvsem z izdajo
predhodnih mnenj in konzultacij ter splošnim delovanjem urada
pri vzpostavljanju in povečevanju konkurenčne kulture.
Pri prilagajanju zakonodaje evropskim standardom je bila največja
pozornost namenjena celoviti uskladitvi naše konkurenčne
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. V okviru projekta
priprave novega zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
je bil zakon pripravljen in sprejet v roku in je začel veljati 14. julija
1999. Tečejo priprave za oblikovanje in sprejem ustreznih
podzakonskih aktov, predvidenih z zakonom.

Za usklajevanje slovenske zakonodaje o prostem pretoku blaga
s pravnim redom Evropske unije in določanjem ter nadzorom nad
izvajanjem politike na prostem pretoku blaga je ustanovljen oddelek
za ugotavljanje skladnosti proizvodov, katerega naloga je določanje
te politike, kar vključuje predvsem sistemske in usklajevalne
strokovnotehnične naloge ter naloge opravljanja dejavnosti,
povezane s priglasitvijo slovenskih organov, ki opravljajo naloge
za izpolnjevanje določil tehničnih predpisov Komisiji Evropske
unije ter nadzor nad delom teh organov.

Projekt uvedbe nadzora nad državnimi pomočmi je bil uresničen
predvsem s sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi in
nalogah komisije za spremljanje državnih pomoči.

Sprejet zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti zagotavlja potrebna splošna načela, uveljavljena v
državah članicah Evropske unije, ki omogočajo prost pretok blaga,
in je pravna podlaga za izdajo predpisov o tehničnih zahtevah za
posamezne proizvode na področjih, za katera ne obstaja noben
poseben zakon.Tako imajo ministrstva pravno podlago za pripravo
tehničnih predpisov, ki bodo omogočili prevzem direktiv novega
in tudi starega pristopa.

VARSTVO POTROŠNIKOV
Urad za varstvo potrošnikov je opravljal naloge v skladu s svojimi
pristojnostmi na področju varstva potrošnikov. Pri tem je sodeloval
z drugimi ministrstvi oz. državnimi organi in tudi drugimi institucijami
in organizacijami, katerih delovanje je povezano z varstvom
potrošnikov.

V okviru potrjenega programa PHARE za leto 99 - Nadaljnje
vključevanje v notranji trg, ki ga usklajuje Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj-PNT - Slovenija kandidira s projekti
za tesno sodelovanje pri usklajevanju slovenske tehnične
zakonodaje s pravnim redom Evropske unije.

Svetovanje potrošnikom
V letu 1999 je urad na podlagi javnega razpisa nadaljeval s
financiranjem svetovalne dejavnosti za potrošnike v devetih
pisarnah v večjih mestih po Sloveniji, ki jih vodijo: Zveza potrošnikov
Slovenije, Zavod za varstvo potrošnikov,Varstvo potrošnikov Celje
in tri nove potrošniške organizacije: Združenje potrošnikov
Zasavja, Združenje potrošnikov Pomurja in Združenje potrošnikov
Primorske.

VARSTVO KONKURENCE
Urad RS za varstvo konkurence je v navedenem obdobju opravljal
operativne, preventivne in normativne naloge na področju varstva
konkurence.
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Ob uvedbi DDV je urad odprl posebno informativno pisarno, v
kateri so potrošniki dobili osnovne informacije v zvezi z uvedbo
DDV. Osnovni namen te pisarne pa je bil spremljanje odziva široke
potrošniške javnosti ter evidentiranje nepravilnosti, ki so jih
ugotovili potrošniki ob uvedbi tega davka.

-

Izobraževanje potrošnikov

V prvi polovici leta je bilo organiziranih pet poslovno prodajnih
delegacij: v Veliko Britanijo, Španijo, Dansko, Norveško in
Nemčijo. V drugi polovici leta smo začeli uresničevati tudi
program obiskov možnih kupcev iz Švedske in Finske. Zanje
je pripravljen program,po katerem lahko obiščejo slovenske
proizvajalce.

Pri izobraževanju in obveščanju potrošnikov je urad sofinanciral
izdajanje revije VIP za potrošnike, pripravo zloženk in tematskih
razstav ter izobraževanje potrošnikov po sredstvih javnega
obveščanja (časopisi, revije). V sodelovanju s Turistično zvezo
Slovenije je izdal posebno zloženko v več tujih jezikih, da bi
pomagal potrošniku turistu.

- . Urad je pridobil sredstva iz programa nemške vlade za
pospeševanje izvoza v Nemčijo. Za ciljna področja (živilska,
pohištvena in elektronska industrija) bodo organizirani obiski
pri možnih kupcih v Nemčiji.

TRŽNA INŠPEKCIJA
Tržni inšpektorat Republike Slovenije že peto leto deluje kot enovit
in hierarhično organiziran državni organ pregona. Po začetnih
organizacijskih težavah so se v zadnjih treh letih pokazale vse
prednosti tako organiziranega inšpektorata.

Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije je v juliju predložil
osnutek programa vlade za spodbujanje TNI za leto 2000. Njegov
glavni cilj je uveljaviti ukrepe, ki bodo kratkoročno izboljšali
konkurenčnost Slovenije kot prostor za TNI. Program je bil
oblikovan tudi na podlagi ugotovitev študije, ki jo je FIAS (Foreign
Investment Advisory Service, VVorld Bank) opravil novembra 1998.
Izsledki te študije, ki je obravnavala problematiko premajhnega
dotoka TNI v Slovenijo, so bili predstavljeni parlamentarcem, višjim
državnim uradnikom in širši javnosti.

V Republiki Sloveniji je bilo do 31.12.1998 registriranih 140.152
gospodarskih subjektov. V Tržnem inšpektoratu Republike
Slovenije je zaposlenih 146 delavcev, od tega 123 tržnih
inšpektorjev. To pomeni, da pride več kot 1000 gospodarskih
subjektov na enega tržnega inšpektorja. Glede na število
predpisov, ki jih nadzira tržna inšpekcija, in število subjektov Tržni
inšpektorat Republike Slovenije težko zagotavlja sistematičen
nadzor.

Akcije neposrednega trženja so se nadaljevale na Japonskem in
v Švici, kjer je bilo zajetih več kot 2000 podjetij. Pripravljajo se
podobne akcije na nekaterih trgih EU (Avstrija, Nemčija, Italija in
Velika Britanija). Poleg drugih storitev, ki jih urad opravlja kot
informacijska točka za obstoječe in možne tuje investitorje, je bilo
organiziranih 15 njihovih obiskov v Sloveniji.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzorstvo
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja trgovine,
gostinstva, obrti, storitev, cen, meril, kakovosti blaga, varstva
potrošnikov, varstva konkurence, dela na črno, preprečevanja
nedovoljenega oglaševanja tobačnih izdelkov, nedovoljenega
preslikovanja avdiokaset in videokaset ter za nadzor nad
kakovostjo kmetijskih izdelkov in živil v zunanjetrgovinskem
prometu. Pomembna naloga je tudi reševanje vsakodnevnih pritožb
občanov.

Med pomembnejše naloge urada se uvršča tudi sofinanciranje
objave prilog o Sloveniji in slovenskem gospodarstvu v časnikih
Financial Times (Velika Britanija), Sueddeutsche Zeitung (Nemčija)
in Corporate Location (Velika Britanija).

V prvem polletju 1999 je bilo opravljenih 9.553 inšpekcijskih
pregledov in izdanih 10.533 odločb o odpravi nepravilnosti,
predlogov sodniku za prekrške, ovadb in predlogov za obravnavo
na Častnem sodišču pri GZS.

LASTNINJENJE
Lastninsko preoblikovanje podjetij, ki je bilo začeto leta 1993, je
bilo v preteklem letu v glavnem končano. Lastninski certifikati
državljanov so prenehali veljati in njihovi računi so bili zaprti, tako
da s certifikati ni več mogoče razpolagati. Pri lastninjenju ostajajo
nerešena samo še nekatera vprašanja, ki se v zvezi s
posameznimi podjetji rešujejo na pristojnih sodiščih oziroma
posledično v upravnih organih, deloma v obnovljenih postopkih.
Čeprav se lahko posamezne zadeve vlečejo še nekaj let, sodimo,
da je bilo lastninjenje uspešno končano.

Učinkovitost delovanja tržne inšpekcije je nekoliko zmanjšana
zaradi zastaranja zadev pri sodnikih za prekrške, stalnega
povečevanja obsega del zaradi novih predpisov in pomanjkanja
prevoznih sredstev.
GOSPODARSKA PROMOCIJA IN TUJE NALOŽBE
Osrednji dejavnosti Urada za gospodarsko promocijo in tuje
investicije sta spodbujanje izvoza in spodbujanje tujih neposrednih
naložb.

Zapolnjevanje lastninskega primanjkljaja
Lastninski primanjkljaj pomeni vrednost lastninskih certifikatov, ki
jih pooblaščene investicijske družbe še niso mogle zamenjati za
delnice oziroma deleže v lastninjenih podjetjih. Zakon o končanem
lastninjenju, ki je bil na predlog vlade sprejet aprila leta 1988, je
določal, da mora biti primanjkljaj zapolnjen z državnim
premoženjem najkasneje do februarja 1999. Ker tega ni bilo
mogoče izvesti, je vlada predlagala zakon o spremembah in
dopolnitvah tega zakona. Državni zbor je predlog v februarju
1999 sprejel, vendar po roku, ki je bil postavljen s prvotnim
zakonom. Pooblaščene investicijske družbe so v vmesnem
obdobju vložile zoper državo tožbo, s katero zahtevajo za

V četrtem letu uspešnega izvajanja sistema sofinanciranja
trženjskih dejavnosti izvoznikov so bili ločeno obravnavani
spodbujanje individualne udeležbe podjetij na sejmih v tujini,
skupinska udeležba na sejmih v tujini in izvedba tržnih raziskav
in projektnih študij na ciljnih trgih v tujini.
Skupinski projekti: 24 nosilcem, ki zastopajo več kot 400
podjetij s 40 projekti, bo povrnjenih od 10 % do 25 %
stroškov projekta v skupni vrednosti 48 milijonov SIT.
Individualnih sejemski projekti: 131 podjetjem, ki
kandidirajo s 190 projekti, bo povrnjenih od 10 % do 30 %
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stroškov v skupni vrednosti 85 milijonov SIT.
Tržne raziskave in projektne študije: 23 podjetjem bo
povrnjenih od 10 % do 25 % stroškov projjekta v skupni
vrednosti 25 milijonov SIT.
Urad je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije
sofinanciral predstavitev več kot 20 slovenskih podjetij v
Izmirju (Turčija).
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Plačilo odškodnine za zapolnjeno premoženje zaradi
razveljavitve kazni zaplembe premoženja

certifikate državno premoženje v obliki delnic in deležev. Hkrati
so na Ustavnem sodišču vložile pobudo za presojo ustavnosti
novele tega zakona. Pobuda je bila sprejeta in Ustavno sodišče je
s svojo odločbo začasno zadržalo izvajanje novele zakona, hkrati
pa tudi začasno ustavilo tako sproženi pravdni postopek zoper
državo kakor tudi zamenjavo certifikatov pooblaščenih
investicijskih družb.

Na predlog vlade je državni zbor v juniju 1999 sprejel zakon o
izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zapolnjeno premoženje
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, s katerim se
ureja izdajanje obveznic, ki bodo izročene kot odškodnina za
tisto premoženje, ki je bilo podržavljeno na temelju sodnih odločb,
ki so bile v kasnejšem postopku razveljavljene in ni možna vrnitev
v naravi. Vlada je pripravila podzakonske akte, ki urejajo izdajanje
obveznic in druga opravila v zvezi z izvajanjem zakona in jih bo
objavila v septembru 1999.

Vlada je nadaljevala priprave za zapolnitev lastninskega
primanjkljaja in v juniju 1999 dopolnila svoj odlok, sprejet julija
1998, s katerim je opredelila premoženje, ki bo namenjeno
zamenjavi za lastniške certifikate pooblaščenih investicijskih
družb.

Poplačilo vojne odškodnine

Glede na sprejeti zakon o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb je
bila ocenjena zgornja meja lastninskega primanjkljaja na 179,7
milijarde SIT, za kar je že do zdaj zagotovljena protivrednost v
premoženju, ki je na voljo za takojšnjo zamenjavo, v višini 100,1
milijarde SIT. Poleg tega je vlada za zapolnitev primanjkljaja določila
po (največ) 10 % delnic dveh bank, ki bosta v kratkem lastninjeni
(NLB in NKBM), deloma pa tudi drugo finančno premoženje
(zavarovalnice), ko bo zagotovljena zakonska podlaga za to.
Ustrezni zakonski predlog je že v parlamentarnem postopku.

Vlada je v juniju (16.6.) 1999 končala z oblikovanjem predloga
zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine in ga poslala v
državni zbor za drugo obravnavo.
V zakonskem predlogu sta predlagana višina odškodnine za
posamezne vrste žrtev vojnega in povojnega nasilja ter njihovo
izplačevanje v gotovini ter v posebnih obveznicah.
Urejanje premoženjskopravnih vprašanj z državami,
nastalimi na ozemlju nekdanje SFRJ

Ustanovitev prvega pokojninskega sklada

Razpad nekdanje države ter ukinjanje družbenega premoženja
narekuje posebno urejanje lastninskopravnih razmerij z državami,
nastalimi na ozemlju nekdanje skupne države. Podpisani
sporazum z Republiko Makedonijo je v postopku ratifikacije v
državnem zboru, medtem ko je pri ustreznih sporazumih z Bosno
in Hercegovino ter Hrvaško treba premostiti še nekatere ovire,
zlasti tiste, ki se nanašajo na različno pojmovanje nasledstva pri
bančnih obveznostih.

Ustanovitev prvega pokojninskega sklada ureja zakon o prvem
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih družb, ki ga
je državni zbor sprejel na predlog vlade v juniju 1999. Zakon daje
delničarjem pooblaščenih investicijskih družb možnost, da del
svojih delnic zamenjajo za pokojninske bone, ki jih izda Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posledično se
na prvi pokojninski sklad prenese del lastninskih certifikatov, ki
so jih zbrale pooblaščene investicijske družbe. Hkrati zakon
določa, da se za pokojninske bone zamenjajo tudi vsi certifikati
(potrdila), ki jih je država izdala kot nadomestilo za neizplačane
plače v negospodarstvu. Vlada je sprejela ustrezne podzakonske
akte in opravlja druga opravila, predvidena z zakonom, ki
zagotavljajo nemoteno izvajanje zakona in obveščanje delničarjev
pooblaščenih investicijskih družb.

REGIONALNI RAZVOJ
V preteklem obdobju (september 98-september 99) so bile vse
dejavnosti usmerjene v dokončanje razpisov po zakonu o
spodbujanju razvoja na demografsko ogroženih območjih ter
predvsem v pripravo in sprejem zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ki zagotavlja nove pravne temelje za
evropsko usmerjeno politiko na področju regionalnega razvoja.
Posredno pa je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
sodelovalo pri izvajanju regionalne politike prek Sklada za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter
izvajanja programa PHARE CROSS BORDER za čezmejno
sodelovanje.

Delovanje investicijskih skladov in družb za
upravljanje
Vlada je v vsem preteklem obdobju redno spremljala delovanje
investicijskih skladov in družb za upravljanje. Potrebni zakonski
predpisi, ki urejajo preoblikovanje pooblaščenih investicijskih
družb v običajne delniške družbe ali redne investicijske družbe,
so vsebovani v že navedenem zakonu, tako da je vlada s tem
uvedla postopno ukinjanje prehodnih oblik finančnih institucij, ki
jih je narekovalo lastninsko preoblikovanje podjetij.

Spodbujanje razvoja na demografsko ogroženih
območjih
Za leto 1999 je bil objavljen natečaj za dodelitev sredstev za
spodbujanje razvoja na demografsko ogroženih območjih. Pred
objavo razpisa (Uradni list RS, št. 27/99) je bila sprejeta tudi
uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena
območja v Republiki Sloveniji.

Lastninjenje državnega premoženja in prevzemi
Vlada je končala s pripravo zakona o privatizaciji državnega
premoženja in ga v juliju 1999 poslala v državni zbor za prvo
obravnavo. To je sistemski zakon, ki bo določal postopke pri
lastninjenju državnega premoženja ter vlogo, ki jo bodo imeli pri
tem posamezni organi vlade, lokalnih skupnosti, Računsko
sodišče in Agencija za privatizacijo.

V letu 1998 je na natečaj prispelo 310 vlog iz 125 občin.
Predračunska vrednost vseh prijavljenih projektov je znašala 8,7
milijarde SIT, zaprošenih pa je bilo 3,5 milijarde SIT. Po javnem
natečaju je bilo na razpolago le 1,4 milijarde SIT.

Vlada je v preteklem obdobju redno spremljala dogajanja pri
prevzemih med podjetji in izvajanje ustrezne zakonodaje. Sprejela
je štiri soglasja k prevzemom, enega zavrnila, eden pa je v
postopku.
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Po razpisanem natečaju za spodbujanje razvoja na demografsko
ogroženih območjih je bilo v letu 1999 na razpolago 1,8 milijarde
SIT. Na natečaj je prispelo 327 vlog iz skupno 140 občin. Skupna
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vrednost prijavljenih projektov je znašala 9,1 milijarde SIT, vrednost
zaprošenih nepovratnih sredstev pa je 3,5 milijarde SIT.

Priprava zakonodaje za skladnejši razvoj Slovenije
V letu 1999 je bil sprejet zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Namen zakona je zgraditi celovito regionalno
razvojno politiko, ki bo sposobna ustvariti razmere za trajnostni
razvoj vseh regij in Slovenije v celoti. Trajnostni razvoj bo možno
doseči le postopoma z uresničevanjem posameznih ciljev, to je
gospodarskih, socialnih in okoljskih, ki v celoti pomenijo postopno
uresničevanje trajnostnega razvoja.

V letu 1999 je bil objavljen tudi natečaj za regionalne projekte za
regionalno infrastrukturo in regionalne razvojne programe. Skupno
je prispelo 12 vlog za regionalne razvojne programe (pozitivno
rešenih 5 projektov) in 6 vlog (pozitivno rešena 2 projekta) za
regionalno infrastrukturo. Za regionalne projekte so bila odobrena
sredstva v višini 11,5 milijona SIT.

Oblikovanje sprememb regionalne politike spada k usklajevanju
zakonodaje zaradi vstopa v Evropsko unijo. Na tem področju je
bil v letu 1999 uspešen pregled usklajenosti slovenske zakonodaje
z evropsko zakonodajo na področju regionalne politike in
strukturnih skladov (21. delovna skupina, ki jo usklajuje MEOR)
in bo podlaga za pogajalska izhodišča za vstop v Evropsko unijo.

Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za
avtohtone narodne skupnosti
Na podlagi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev
sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone
narodne skupnosti (madžarska, italijanska) je bil izveden javni
razpis za dodelitev sredstev. Prednost razpisa so bila posojila za
naložbe v razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
zadružnih organizacijah ter drugih naložbah v proizvodne in
storitvene objekte ter opremo v gospodarske dejavnosti.
Upoštevajoč mnenje Pomurske madžarske narodne
samoupravne skupnosti in Obalne samoupravne skupnosti
italijanske narodne skupnosti, so bila v letu 1998 odobrena kreditna
sredstva 63 prosilcem v višini 388 milijonov SIT, v letu 1999 pa 67
prosilcem v višini 304 milijonov SIT.

MEDNARODNO GOSPODARSKO SODELOVANJE
CEFTA
Od 1.9.1998 do 1.9.1999 je bilo v okviru sporazuma CEFTA več
srečanj delegacij na različnih ravneh. Junija 1999 je bilo v
Budimpešti srečanje ministrov za gospodarske odnose držav
članic CEFTE, trenutno pa potekajo priprave na oktobrsko
srečanje predsednikov vlad. Glavna tema pogovorov so tudi letos
težave v kmetijstvu ter uvajanje številnih zaščitnih ukrepov, s
katerimi države članice CEFTE ščitijo svoja gospodarstva. Tudi
Slovenija je v letu 1999 obdržala edini začasni zaščitni ukrep, in
sicer zoper uvoz pšenice iz Madžarske.

V letu 1999 je bila izdana tudi Uredba o spremembah in dopolnitvi
uredbe o merilih, pogojih in postopkih za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti,
ki omogoča večjo prožnost prilagajanja kreditnih pogojev trenutnim
gospodarskim razmeram.

Slovenija je v letu 1999 organizirala sestanek delovne skupine za
državne pomoči, prevzela pa je tudi pripravo Dodatnega protokola
št. 8, ki bo upošteval spremembe pravil o poreklu blaga. Protokol
bo predvidoma podpisan na srečanju predsednikov vlad v
Budimpešti.

Razvojni programi
V natečaju za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja na
demografsko ogroženih območjih so bila razpisana tudi sredstva
za sofinanciranje izdelave začetnih razvojnih programov oz.
povračilo stroškov za pripravo projektne dokumentacije. Iz tega
natečaja je bilo v letu 1998 sofinanciranih 23 projektov v skupni
vrednosti 39 milijonov SIT, v letu 1999 pa bodo financirani projekti
v skupni vrednosti 40 milijonov SIT.

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. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj veliko
pozornost posveča sodelovanju z Evropsko unijo, prilagajanju
Slovenije na gospodarskem področju, pripravi analiz ipd.

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja
Sklad je finančna institucija, ki skrbi za upravljanje, razpolaganje
in usmerjanje sredstev, pridobljenih pri lastninskem preoblikovanju
podjetij, in drugih pridobljenih sredstev, namenjenih za spodbujanje
razvoja razvojno šibkih in razvojno nestabilnih območij ter za
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.

1.1.1999 se je začelo tretje leto izvajanja Začasnega sporazuma.
V januarju sta bili pripravljeni še dve uredbi - prva je omogočila
izvajanje sprememb priloge IV - poreklo blaga, druga pa je
omogočila začetek izvajanja Pridružitvenega sporazuma. Težave
in odprta vprašanja, ki so se pojavila pri izvajanju trgovinskega
dela začasnega sporazuma predvsem zaradi nedoslednosti EU,
je ministrstvo predstavilo predstavnikom Evropske unije na prvem
zasedanju Pridružitvenega odbora in jih reševalo v specializiranih
multidisciplinarnih pododborih ter v sodelovanju z misijo Republike
Slovenije v Bruslju se je ministrstvo udeležilo seminarjev, ki jih je
organiziral 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 pridružitvenega
sporazuma. Skrbelo je tudi za stalno spremljanje izvajanja
sporazuma in njegovih posledic na slovensko gospodarstvo.

V letu 1998 je bilo na razpolago za kreditiranje projektov 1,1
milijarde SIT in 300 milijonov SIT za dodeljevanje jamstev. V letu
1999 je bilo za kreditiranje projektov z javnim natečajem razpisanih
2,7 milijarde SIT oziroma 630 milijonov SIT za dodeljevanje
jamstev.
Kreditna sredstva so se porabila za financiranje projektov
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, za financiranje
projektov gospodarskih dejavnosti, za premostitveno financiranje
infrastrukturnih projektov in financiranje izvedbe projektov, ki
izhajajo iz celovitih razvojnih programov podeželja.
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Podpisan je bil Sporazum o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Tajske in parafiran z Uzbekistanom in Moldavijo. Aprila letos je bil
ratificiran Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Republiko
Slovenijo in Bosno in Hercegovino.

Pripravljen je bil večstranski in dvostranski pregled usklajenosti
za zunanjegospodarske odnose in mednarodno razvojno pomoč
ter prost pretok storitev. Evropski strani so bila predana tudi
pogajalska izhodišča za vsa tri področja ter dodatna pojasnila za
področji 25 - Carinska unija - in 26 - Zunanjegospodarski odnosi.
V juniju je bil opravljen tudi dodatni pisni pregled usklajenosti za
področji 25 in 26. Predstavniki področja gospodarskih odnosov s
tujino so kot člani dejavno sodelovali pri delu še drugih desetih
delovnih skupin.

Donatorska pomoč Bosni in Hercegovini
Program pomoči Bosni in Hercegovini je tudi v letu 1999 sestavljen
iz dveh delov - del pomoči je namenjen za izvedbo določenih
projektov obnove, drugi del pa zajema različne oblike tehnične
pomoči. Namen pomoči je spodbujanje višjih oblik sodelovanja. V
okviru pomoči BiH v letu 1999 sta bila v Uradnem listu objavljena
javna razpisa za dva projekta obnove. Ministrstvo je sodelovalo
tudi na zadnji, 5. mednarodni donatorski konferenci za
gospodarsko obnovo BiH, ki je potekala 20. in 21. mđ\a 1999 v
Bruslju.

Vzporedno sta potekali postopno prilagajanje zakonodaje pravnim
predpisom EU in izpolnjevanje harmonograma.
STO, EFTA, OECD
Republika Slovenija je sproti izpolnjevala redne in občasne
notifikacijske obveznosti, ki izhajajo iz posameznih sporazumov
STO. Notifikacije Republike Slovenije so bile obravnavane v
različnih odborih STO.

Od 1.9.1998 do 30.9.1999 so se nadaljevala številna pogajanja o
sklenitvi sporazumov o spodbujanju in zaščiti naložb (z državami
Čile, Kuvajt, Ukrajina in predhodna pogajanja z Združenimi
državami Amerike).

Republika Slovenija je junija ratificirala Peti protokol k Splošnemu
sporazumu o trgovini s storitvami GATS, v katerem je
spremenjena slovenska lista specifičnih obvez, dogovorjena na
pogajanjih o liberalizaciji finančnih storitev leta 1997.

Zunanjetrgovinski sistem in zunanjetrgovinska
politika

Nadaljevala so se pogajanja s Hrvaško za njen vstop v STO ter
dvostranska pogajanja za carinske koncesije za blago in storitve.
Dvostranska pogajanja za blago (kmetijske proizvode) so bila
dokončana avgusta (s predlogom spremembe Sporazuma o prosti
trgovini med državama, ki bo začel veljati 1.1.2000), usklajevanje
storitev pa se je nadaljevalo.

Temeljna usmeritev zunanjetrgovinke politike je ustvarjanje razmer
za lažji in konkurenčnejši nastop slovenskega gospodarstva na
tujih trgih ter povečevanje izvoza blaga in storitev na eni strani in
sproščanje konkurence na domačem trgu na drugi strani.
Dejavnosti za uresničevanje teh usmeritev so glavne naloge
ministrstva. To so vsakoletne priprave podzakonskih predpisov,
ki izhajajo iz zakona o carinski tarifi in zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju, ter predpisi, ki omogočajo
začasno uporabo ali izvajanje sklenjenih sporazumov o prosti
trgovini, spremljanje blagovne menjave po nekaterih
pomembnejših blagovnih skupinah in carinskih tarifah in priprava
raznih informacij.

Lani so bila dokončana pogajanja za spremembo priloge IV
prostotrgovinskega sporazuma v skladu z zavezo Republike
Slovenije, da ne bo diskriminirala držav EFTA nasproti EU.
Predstavniki so februarja 1999 sodelovali na pododboru za
carinska vprašanja.
Maja je potekalo 4. zasedanje Skupnega odbora EFTA-Slovenija,
ki mu je predsedovala državna sekretarka za ekonomske odnose
s tujino. To je bil prvi sestanek po tem, ko je Slovenija ratificirala
sporazum. Skupni odbor je potrdil spremembe prilog I, III, IV, V in
VI in Protokola C. Pripravljena je bila uredba za izvajanje omenjenih
sprememb sporazuma. Na zasedanju skupnega odbora je bilo
tudi dogovorjeno, da se bosta Republika Slovenija in EFTA
medsebojno obveščali o poteku pogajanj za včlanitev Republike
Slovenije v EU in o odnosih v EEA.

Priprave za vzpostavitev sistema nadzora izvoza blaga z
možnostjo dvojne uporabe, katerega namen je preprečevanje
izvoza blaga in tehnologij, ki bi se lahko uporabile za izdelavo
orožja, ali kot sredstvo za izvajanje mednarodnega terorizma,
represije ali množičnega kršenja človekovih pravic, so se začele
že v letu 1998 in so se nadaljevale tudi letos. Potekajo v obliki
izobraževanja kadrov, ki vzpostavljajo sistem in bodo kasneje ob
pomoči tujih strokovnjakov tudi delali na tem področju.

Od septembra 1998 do septembra 1999 so bili vladni gospodarski
obiski v ZDA, Singapurju, Koreji, Nizozemski, Hrvaški, Republiki
Makedoniji, Ukrajini, Kazahstanu in Turčiji.

Sodelavci ministrstva so se udeležili enotedenskega izobraževanja
o preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje, ki sta
ga organizirala ameriško Ministrstvo za obrambo in FBI v
Budimpešti. Prav tako so dejavno sodelovali na enotedenskem
posvetu o izvoznem nadzoru blaga z dvojno rabo, ki ga vsako
leto organizira ameriško Ministrstvo za trgovino v Washingtonu.

V tem času so bile organizirane nekatere medvladne komisije za
gospodarsko sodelovanje, in sicer z Argentino, Dansko, Slovaško
republiko, Republiko Hrvaško, Republiko Italijo, Republiko
Makedonijo, Republiko Bolgarijo, Ukrajino in Romunijo.

Pripravljen je tudi že predlog zakona o izvozu blaga z dvojno
rabo, ki je bil poslan v prvo obravnavo v Državni zbor Republike
Slovenije. Predlog zakona je usklajen z ureditvijo tega področja v
Evropski uniji.

Predstavniki ministrstva so sodelovali na več pomembnih
mednarodnih konferencah (Atenski vrh v Grčiji, Mednarodna
investicijska konferenca v Dubaiu, Forum Crans Montana, Forum Srednjeevropska pobuda, kjer so predstavili slovensko
gospodarstvo in možnosti za večje gospodarsko sodelovanje,
Podonavska konferenca).

Za nadaljnje prilagajanje zunanjetrgovinskega sistema ureditvi v
Evropski uniji potekajo tudi priprave za prilagajanje slovenske
carinske tarife skupni carinski tarifi Skupnosti. V pripravi je predlog
sprememb in dopolnitev zakona o carinski tarifi, ki bodo omogočile
enostavnejše in hitrejše postopke za spreminjanje carinske tarife
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na eni strani ter uvedle še nekatere nove instrumente carinske
politike; uveljavljene v Evropski uniji. Pripravljen je tudi program
postopnega zniževanja konvencionalnih carinskih stopenj za
industrijske izdelke do ravni, veljavne v Evropski uniji. Sprememba
zakona ter postopno zniževanje carinskih stopenj sta tudi nalogi,
ki izhajata iz Državnega programa Republike Slovenije za
prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002.

usklajevanja s sistemom obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. V
okviru programa TAIEX so strokovnjaki Mednarodne banke
pregledali pripravljeno zakonsko besedilo.
Zakon o dohodnini
V letu 1999 je ministrstvo nadaljevalo priprave sistemske
spremembe obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. Pri pripravi
zakonskega besedila so bile upoštevane tudi rešitve, ki se
pripravljajo v zakonodaji s področij, povezanih s tematiko, ki jo
ureja zakon o dohodnini, in sicer predvsem v sistemu obdavčitve
dohodka pravnih oseb, sistemu družinskih prejemkov, delovnih
razmerij in pokojninskega zavarovanja

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Ministrstvo za finance je delovalo skladno z vladno politiko in
programom dela na področju denarnega in bančnega sistema,
deviznega sistema, sistema finančnih'odnosov s tujino, sistema
davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih prihodkov, sistema
zavarovalništva, sistema vrednostnih papirjev, skladov in drugih
finančnih organizacij, iger na srečo, sistema javne porabe,
proračuna, upravljanja finančnega premoženja in dolgov Republike
Slovenije (zakladnica Republike Slovenije), sistema
računovodstva, revizije in finančnega poslovanja, skupnih nalog
upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju finančnoračunovodskih služb.

Zakon o davku na nepremičnine
Z zakonom o davku na nepremičnine bodo obdavčene stavbe in
zemljišča so na ozemlju Republike Slovenije ne glede na laslništvo.
Z davkom na nepremičnine se želijo v obdavčitev zajeti objekti in
zemljišča kot del premoženja fizičnih in pravnih oseb. Obdavčitev
bo urejena na podlagi ekonomskih in socialnih elementov, kar bo
pomenilo tudi porazdelitev davčnih bremen na posamezne
davkoplačevalce. Zakon naj bi začel veljati, ko bo sprejet zakon
o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in
urejena metodologija za vrednotenje nepremičnin. Predlog zakona
je v koalicijskem usklajevanju.

DAVČNI SISTEM
Zakon o davku na dodano vrednost in spremljajoči
predpisi

V okviru projekta Svetovne banke Posodobitev evidentiranja
nepremičnin Ministrstvo za finance sodeluje s podprojektom
Vrednotenje in obdavčenje nepremičnin. Cilj podprojekta je
množično vrednotenje nepremičnin in njihova obdavčitev na
podlagi posplošene tržne vrednosti, ki je davčna osnova za
obdavčitev nepremičnin.

S sprejemom v državnem zboru je bil končan postopek sprejema
zakona o davku na dodano vrednost, ki se je začel uporabljati 1.
julija 1999. Sprejem zakona pomeni uskladitev zakonodaje s
področja prometnega davka s predpisi, ki veljajo v državah EU.
Pripravljeni so bili vsi potrebni podzakonski akti. V obdobju od
sprejema zakona do njegove uporabe je Ministrstvo za finance
opravilo več deset razgovorov s posameznimi interesnimi
skupinami in posameznimi davčnimi zavezanci, posebej
pospešeno pa sodelovalo z Gospodarsko zbornico Slovenije in
Obrtno zbornico Slovenije (spomladi je bilo organizirano
usposabljanje za poslovodstvo podjetij - menedžment).
Zaradi ustrezne ureditve obdavčevanja določenih dejavnosti, ki
niso zajete v sistemu davka na dodano vrednost, je bil s sprejemom
v državnem zboru končan postopek priprave zakona o davku od
iger na srečo, zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov
in zakona o davku na promet nepremičnin, ki so začeli veljati
17.7.1999.
V državnem zboru je bil sprejet zakon o davkih na motorna vozila,
ki je začel veljati 1.7.1999.

Davčno analiziranje in modeliranje
Za podporo sistemskim spremembam nove dohodninske
zakonodaje je ministrstvo pripravilo modelske izračune za
postavitev davčne lestvice in davčnih olajšav. Postavlja se baza
podatkov dohodkov iz dejavnosti kot podvrste dohodnine za
podrobno analiziranje tovrstnih dohodkov ter novega modela za
simuliranje davčnih rešitev na tej podvrsti dohodnine.
Z ustreznimi davčnimi modeli so se ob uvedbi zakona o trošarinah
pripravljali zneski oziroma stopnje trošarin, ki ustrezajo zahtevam
makroekonomske politike cen ter finančnim potrebam proračuna
za leto 1999.
Ministrstvo je s pomočjo strokovnjakov Ekonomskega inštituta
pravne fakultete pripravilo ocene makroekonomskih učinkov
uvedbe zakona o davku na dodano vrednost. Prav tako je bilo
izvedeno simuliranje finančnih učinkov vseh sprememb davčnih
stopenj in davčnih osnov v obstoječi ter novi davčni zakonodaji v
skladu s politiko vlade oziroma v skladu s proračunskimi
potrebami.

Zakon o trošarinah
V državnem zboru je bil končan postopek za sprejem zakona o
trošarinah, ki se je začel uporabljati 1. julija 1999. Sprejem zakona
pomeni uskladitev zakonodaje s področja trošarin s predpisi, ki
veljajo v državah EU. Pripravljeni so bili vsi potrebni podzakonski
akti.
Zakon o davku od dobička pravnih oseb

V okviru 29. delovne skupine - Financiranje in proračun so se
pripravljale ocene prispevka Slovenije v proračun Evropske unije
iz naslova davka na dodano vrednost.

Nadaljevala se je priprava sprememb obdavčevanja dohodka
pravnih oseb. Pri pripravi zakonskega besedila so potekala tudi

Za potrebe državnega proračuna za leto 2000 so se pripravljale
ocene vseh davčnih prihodkov.
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obravnavo pa v mesecu marcu 1999, v katerem je upoštevalo
stališča in sklepe državnega zbora ter direktive EU. Nov zakon o
deviznem poslovanju, sprejet v državnem zboru, nadomešča
štiri stare zakone, in sicer zakon o deviznem poslovanju, zakon
o kreditnih poslih s tujinp, zakon o tujih vlaganjih in zakon o
zunanjetrgovinskem poslovanju. Glavni razlog za spremembo
devizne zakonodaje je bil uskladitev zakonodaje z Evropsko unijo
ter podpis sporazuma o pridruženem članstvu.

CARINSKI SISTEM
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona
S sprejemom v državnem zboru je bil aprila letos končan postopek
sprejema zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona. Navedeni zakon se je začel uporabljati 1. julija 1999.
Pomeni uskladitev carinske zakonodaje z evropskim carinskim
kodeksom in njegovimi izvedbenimi akti. K navedenemu zakonu
je vlada v maju 1999 sprejela dva izvedbena predpisa, in sicer
uredbo za izvajanje carinskega zakona in uredbo o uveljavljanju
pravice do carinske oprostitve, 10. junija 1999 pa še dva, tj.uredbo
o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju
s carinskim blagom in uredbo o pogojih opravljanja poslov
zastopanja.

Na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz sprejetega zakona, je
Ministrstvo za finance pripravilo ustrezne podzakonske akte,
zlasti:

-

Minister za finance je v maju 1999 izdal odredbo o tečaju, ki se
uporablja za preračun zneskov v domačo valuto. Tako imamo od
1. julija dalje k carinskemu zakonu v veljavi le 5 podzakonskih
aktov namesto dosedanjih 18.

pravilnik o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v
tujini,
pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih
papirjev,
pravilnik o pridobitvi dovoljenja za izdajo tujih dolžniških
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji,
pravilnik o medsebojnem obveščanju organov nadzora in
pravilnik o pridobitvi predhodnega soglasja in dovoljenja za
vpeljevanje lastniških vrednostnih papirjev v tujini.

Zakon o carinski službi

Zakon o bančništvu

Nov zakon o carinski službi z novimi oziroma širšimi pooblastili
carinikov in novo organizacijo carinske službe glede na nove
pristojnosti carinske službe po zakonu o trošarinah je bil pripravljen
in sprejet po hitrem postopku. V sami službi je bila postavljena
organizacijska zasnova trošarinskega sistema, v spomladanskih
mesecih 1999 pa se je postopoma vzpostavljala kadrovska
struktura 10 organizacijskih enot v carinarnicah (regijska
razporeditev) in Odseka za trošarine na carinski upravi.
Opravljene so bile vse priprave za začetek izvajanja zakona o
davku na dodano vrednost pri uvozu blaga in zakona o trošarinah.

Predlog zakona o bančništvu je bil prvič obravnavan v državnem
zboru konec aprila 1998. Ministrstvo za finance je pripravilo predlog
zakona za drugo obravnavo v oktobru, za tretjo obravnavo pa v
decembru 1998. V njem je upoštevalo stališča in sklepe državnega
zbora ter smernice EU. Nov zakon o bančništvu je bil sprejet v
državnem zboru februarja in je skoraj v celoti usklajen s pravnim
redom EU.
Predlog zakona o zavarovalništvu
Ministrstvo za finance je februarja 1999 pripravilo predlog zakona
o zavarovalništvu za prvo obravnavo. Predlog zakona v primerjavi
z veljavnim zakonom o zavarovalnicah predlaga spremembe,
prilagojene slovenski zavarovalni zakonodaji EU, ki bodo ustvarile
razmere za povečanje konkurence v slovenskem zavarovalništvu.
Predlagane spremembe prinašajo tudi večje pristojnosti
nadzornemu organu v zavarovalništvu. Državni zbor je sprejel
predlog zavarovalništva v prvi obravnavi. Ministrstvo za finance
je pripravilo predlog zakona za drugo obravnavo, ki ga je vlada
že obravnavala in ga poslala v obravnavo državnemu zboru.

Drugi zakonodajni projekti
Pripravlja se verifikacija prevodov, obrazcev in skic v zvezi s
spremembami h konvenciji TIR, ki jih Slovenija še ni sprejela,
čeprav jih v praksi izvaja, ter verifikacija Istambulske konvencije,
ki združuje konvencije, ki so urejale začasen uvoz blaga za
različna področja (velja tudi za transport). Cilj te konvencije je
olajšanje izmenjave informacij in poenostavitev pri carinskih
postopkih, ki se nanašajo na začasni uvoz.
Sprejeta je bila pobuda za pristop k sporazumu o brezcarinskem
začasnem uvozu medicinske, kirurške in laboratorijske opreme
za brezplačno uporabo v bolnišnicah in drugih medicinskih
institucijah za diagnosticiranje ali zdravljenje z dodatnim
protokolom, bil je tudi že podpisan, pripravlja se njegova ratifikacija.

Minister za finance je na podlagi 57. člena zakona o zavarovalnicah
izdal Pravilnik o pogojih za opravljanje aktuarskih poslov. Omenjeni
pravilnik predpisuje pogoje za opravljanje aktuarskih poslov,
pogoje za pridobitev strokovnega naziva aktuar in pooblaščeni
aktuar ter pogoje za izdajo pooblastila za opravljanje poslov
aktuarja in pooblaščenega aktuarja.

DRUGE DAJATVE
Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic

Konec leta 1998 je državni zbor sprejel zakon o upravnih taksah,
ki pa na ponovnem odločanju, potem ko je bil v Državnem svetu
izglasovan veto, ni bil potrjen. Ministrstvo za finance je ponovno
pripravilo za obravnavo v državnem zboru besedilo predloga
zakona o upravnih taksah.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog zakona o lastninjenju
zavarovalnic za tretjo obravnavo in predlog sprememb k njemu
za tretjo obravnavo. Predlog je vlada obravnavala 22. julija in ga
poslala v obravnavo državnemu zboru.

FINANČNI SISTEM

Februarja 1999 je ministrstvo prejelo vloge zavarovalnic, ki
obvezno zavarujejo po zakonu o obveznih zavarovanjih v
prometu, za odobritev spremenjenih zavarovalnih pogojev za
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Urad RS za varstvo
konkurence v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
je junija 1999 obvestil Ministrstvo za finance, da je zoper

Zakon o deviznem poslovanju
Predlog zakona o deviznem poslovanju je Ministrstvo za finance
pripravilo za drugo obravnavo v mesecu januarju 1999, za tretjo
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zavarovalnice uvedel postopek ugotavljanja kršitev zakona o
varstvu konkurence zaradi suma prepovedanega kartelnega
dogovarjanja v zvezi z zavarovalnimi pogoji za zavarovanje
avtomobilske odgovornosti.

upravljanje javnih financ kot celote, in sicer za prihodke in odhodke
proračuna ter v vseh fazah proračunskega ciklusa.
V zadnjem trimesečju leta 1998 je bil pripravljen predlog proračuna
za leto 1999 po novi strukturi proračuna, upoštevaje mednarodno
ekonomsko razvrstitev. Na tej podlagi sta bila pripravljena tudi
predlog sprememb in dopolnitev zakona o izvrševanju proračuna
ter pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna.

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih je bil
prvič obravnavah v državnem zboru konec aprila 1998.
Ministrstvo je pripravilo predlog zakona za drugo obravnavo v
februarju in za tretjo obravnavo v marcu 1999, v katerem je
upoštevalo sklepe in stališča Državnega zbora RS, Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve in Ministrstva za pravosodje.
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih je bil sprejet v
državnem zboru. Zakon določa način izdaje nematerializiranih
vrednostnih papirjev, njihov prenos in način vodenja centralnega
registra pri Klirinško depotni družbi.

Zakon o javnih financah
Zakon o javnih financah je bil pripravljen za vse tri faze obravnave
v državnem zboru, ki ga je ta sprejel 16.9.1999. Pomen zakona je
v njegovi sistematiki pri urejanju javnih financ, saj bo veljal za
državo in občine oziroma njihove proračune, za druge posredne
uporabnike proračunov ter druge osebe javnega sektorja. Namen
zakona je celovito in konsistentno urediti vse ključne elemente
javnih financ, pri čemer sta način in obseg urejanja naštetih
subjektov v zakonu odvisna od njihovega pravnega stanja.

Zakon o trgu vrednostnih papirjev
Pripravljen je bil predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev, ki je
bil prvič obravnavan v državnem zboru marca 1999. Pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo v maju je upoštevalo
pripombe Državnega zbora RS, Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve ter predloge drugih subjektov ter smernice EU.
Nov zakon o trgu vrednostnih papirjev je bil sprejet v državnem
zboru. Zakon je prilagojen mednarodnim pravilom in standardom,
kar pomeni, da odpira slovenski trg vrednostnih papirjev
mednarodni konkurenci in da je glede licenciranja, previdnostnih
predpisov in nadzora usklajen s pravnim redom EU.

Centralna finančna pogodbena enota
V delovno področje Ministrstva za finance spada tudi finančno
upravljanje donacij, ki jih Republiki Sloveniji namenja EU prek
Evropske komisije. Za opravljanje nalog v zvezi s tem skrbi
Centralna finančna pogodbena enota, ki v sodelovanju z ministrstvi
in vladnimi službami po določilih Evropske komisije opravlja naloge
na področju javnih naročil, priprave in upravljanja pogodb, izvedbe
plačil ter finančnega poročanja o stanju in porabi sredstev po
pravilih decentraliziranega sistema za program PHARE.
JAVNA NAROČILA

Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb

Predlog zakona o javnih naročilih

Pripravljen je bil predlog zakona o prvem pokojninskem skladu
RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, ki je bil
prvič obravnavan v državnem zboru maja 1999. Zakon ureja
zamenjavo uslužbenskih certifikatov in zamenjavo delnic PID,
kritih z lastninskimi certifikati, za pokojninske bone ter njihovo
zamenjavo za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Oblikuje prvi pokojninski sklad in ureja njegovo delovanje ter
preoblikovanje PID.
Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, *
družino in socialne zadeve izdalo Pravilnik o načinu kritja stroškov
na podlagi zakona o prvem pokojninskem skladu RS in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Pravilnik določa
način kritja stroškov zamenjave delnic PID, uresničitve pravice
izbire, obvestil delničarjem in stroške izdaje pokojninskih bonov
in njihov prenos na račune upravičencev.

Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o javnih naročilih, katerega
namen je uskladitev oddaje javnih naročil z direktivami EU, zlasti
oddaje naročil v vodenem, energetskem, telekomunikacijskem in
transportnem sektorju, in ureditev določb o reševanju sporov
med naročniki in ponudniki. Po obširni obravnavi predloga zakona
za prvo obravnavo je bila sprejeta odločitev, da se zakon razdeli
na zakon o javnih naročilih, ki bo uredil postopke oddaje, in na
zakon o reviziji postopkov oddaje javnih naročil, ki bo urejal varstvo
pravic ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. Za slednji
zakon je bil predlagan hitri postopek. Zakona morata biti sprejeta
skladno z Državnim programom za sprejem pravnega reda EU
do konca leta 1999. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
je bil sprejet v državnem zboru pri ponovnem odločanju zaradi
odložilnega veta. Zakon o javnih naročilih pa je pripravljen za
drugo obravnavo.

Zakon o finančnem poslovanju podjetij

Predlog zakona o koncesijah

Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o finančnem poslovanju
podjetij, ki je bil sprejet v državnem zboru in podrobneje ureja
načela skrbnega finančnega poslovanja podjetij, odškodninsko
odgovornost članov uprave, nadzornega sveta in družbenikov
ob kršitvi navedenih načel v zakonu ter prenehanju pravnih oseb,
ki nimajo premoženja, brez predhodnega postopka likvidacije.

Za pripravo zakonskega predloga so najeti tuji svetovalci, ki so
sodelovali pri pripravi podobnih zakonov na Madžarskem in v
Bolgariji. Bilo je več sestankov, na katerih so bila izmenjana
strokovna mnenja, zlasti pa so bili opozorjeni na nekatere že
sprejete predpise v Republiki Sloveniji in usklajene s predpisi EU.
Zaradi sprememb zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije je bila spremenjena in dopolnjena uredba o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin v lasti RS (Uradni list RS, št. 52/
98), zlasti določbe o zamenjavi in oddaji v najem z možnostjo
naknadnega odkupa, uveljavljanje predkupne pravice in možnost
znižanja cene ob neuspešni licitaciji.

PRORAČUN
Na področju proračuna in sistema javne porabe je bil za leto 1999
cilj prenove javnega financiranja učinkovitejše in racionalnejše
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila investicijske narave je
posegala tudi na področje, ki ne spada k javnim naročilom. Zato je
bil iz uredbe črtan člen o smiselni uporabi določil za prodajo
kapitalskih deležev RS. Uredba o spremembah in dopolnitvah
uredbe o enotni metodologiji za pripravo programov za javna
naročila investicijske narave je pripravljena in tudi objavljena.

kratkoročno zadolževalo z izdajo trimesečnih zakladnih menic,
izdajo zadolžnic javnemu sektorju ter najemanjem kratkoročnih
posojil pri poslovnih bankah.
JAVNO RAČUNOVODSTVO
Zakon o računovodstvu

Upravljanje javnega dolga

Marca 1999 je bil sprejet nov zakon o računovodstvu, ki bo začel
veljati 1.1.2000. Zakon ureja vodenje poslovnih knjig ter pripravo
letnih poročil za proračun in proračunske porabnike ter za pravne
osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne
vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah,
zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih. Zakon
ureja tudi pregledovanje letnih računovodskih izkazov izvajalcev,
ki opravljajo gospodarske javne službe.

Za izvajanje politike zadolževanja države, določene s
proračunskim memorandumom, in v skladu z usmeritvami
Strategije upravljanja zunanjega dolga so bile za pokrivanje
proračunskega primanjkljaja in odplačevanja dospevajočih
kreditnih obveznosti države izdane obveznice na evrotrgu. Prej
načrtovana izdaja obveznic na trgu ZDA, ki bi bila sicer skladna
strategiji, jeseni leta 1998 ni bila izvedena zaradi dramatičnih
sprememb na svetovnih finančnih trgih, o čemer je bilo državnemu
zboru posebej poročano. Novembra je bil za kritje proračunskih
potreb 1998 namesto te izdaje sklenjen poseben kreditni posel,
t.i. Schuldschein, v minimalnem potrebnem obsegu.

Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na
dan 31.12. 1998
Ministrstvo za finance je pripravilo Premoženjsko bilanco
Republike Slovenije in občin na dan 31.12.1998 in jo predložilo v
obravnavo Vladi Republike Slovenije. Premoženjska bilanca
zajema državni proračun, proračunske uporabnike z organi v
sestavi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za
pokojninsko-invalidsko zavarovanje, Sklad za sukcesijo in 147
občin. V primerjavi s premoženjsko bilanco na dan 31.12.1997
izkazuje bilanca na dan 31.12.1998 navedena bistvena
povečanja: dokapitalizacijo SRD, vzpostavitev evidenc državnih
cest, naložbe v ADRIO AIRWAYS, Sklad pri MDDSZ, naložbo v
Kobilarno Lipica, dokapitalizacijo Slovenskega odškodninskega
sklada, Sklada za regionalni razvoj in SID; Sklad RS za sukcesijo
je prevzel terjatve do NB Jugoslavije. Še vedno pa večina občin ni
izdelala delitvenih bilanc z novo nastalimi občinami.

Iz sredstev zadolžitve v tujini je bilo v letu 1999 predčasno
odplačano posojilo Evropske investicijske banke.
Ministrstvo redno sodeluje z agencijami, ki dodeljujejo kreditne
ratinge: Standard & Poor, Moodyžs in Fitch IBCA.
Na domačem trgu je ministrstvo nastopilo z novo izdajo obveznic
za financiranje nalog iz proračunskega memoranduma in z
najemom dveh dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah.
Ministrstvo je sproti opravljalo zadeve, povezane z izdajo soglasij
za zadolževanje pravnim osebam v lasti države in začelo opravljati
zadeve, povezane z izdajo soglasij za zadolževanje občinam, ter
začelo zbirati podatke o stanju zadolženosti teh pravnih oseb.

Za proračunske uporabnike je bila pripravljena odredba o
evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih
prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti
do vira sredstev, s katero smo poenotili računovodsko
evidentiranje za neposredne proračunske uporabnike na državni
in lokalni ravni. Za vse uporabnike je bilo organizirano
izobraževanje.

Ministrstvo je sproti opravljalo zadeve, povezane z izdajanjem
jamstev po zakonu o merilih in postopku za dajanje poroštev RS
in po posebnih zakonih. Pri uveljavljanju pravic iz jamstev je
ugotavljalo upravičenost pozivov upnikov. Ministrstvo je sodelovalo
v sodnih postopkih, povezanih z jamstvi, in skrbelo za uveljavitev
pravice Republike Slovenije do povračila plačanih poroštev.
Ministrstvo pripravlja redna poročila o stanju dolga in jamstev
Republike Slovenije ter programe financiranja za posamično leto.

Skupaj s svetovalci Mednarodnega denarnega sklada je
pripravljen projekt vzpostavitve zakladniške glavne knjige in
enotnega zakladniškega računa,. ki bo po uvedbi enotnega
računovodskega sistema zagotovil enotno vodenje glavne knjige
za javni sektor pri M F kot podlagi kakovostnemu upravljanju javnih
sredstev.

Upravljanje likvidnosti proračuna
V preteklem letu je Ministrstvo za finance vodilo likvidnostno
politiko, ki je v danih razmerah necentraliziranega upravljanja
državnega denarja ob doseženi ravni kakovosti napovedovanja
dinamike prihodkov in odhodkov ter ob dani stopnji razvitosti
denarnega trga zagotavljala optimalno raven likvidnosti proračuna
in višine transakcijskih stroškov. Da bi se še zboljšalo finančno
upravljanje v smislu ekonomičnejše uporabe državnega denarja
in znižanja transakcij stroškov države, so bile dejavnosti
Ministrstva za finance pri upravljanju likvidnosti v tem obdobju
usmerjene tudi v delo na projektih, katerih izsledki bodo omogočili
upravljanje vsega denarja države na enem računu in zagotovili
nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema kot podlage za
finančno upravljanje. Nadaljeval se je tudi razvoj instrumentov
denarnega trga in pogojev za delovanje primarnega in
sekundarnega trga kratkoročnih vrednostnih papirjev.

UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
Ministrstvo za finance je v obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 pri
upravljanju finančnega premoženja države v okviru svojih
pristojnosti izvajalo pomembnejše samostojne projekte in
opravljalo naloge ter svetovalno in nadzorno vlogo pri projektih,
katerih nosilci so bili v skladu s pozitivno zakonodajo drugi državni
organi in pravne osebe s prevladujočim vplivom države.
Ministrstvo za finance je v obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999
samostojno izvedlo prodajo delnic družb, ki so bile v lasti Republike
Slovenije, ter pripravilo projekt prodaje terjatev RS do dolžnikov,
nad katerimi je uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja.
Ministrstvo je pripravilo poročilo o finančnem premoženju, ki ga je
upravljala Vlada RS v obdobju 1993-1998. Pripravljene so bile tudi

Zaradi uvedbe davka na dodano vrednost je bil letos dan velik
poudarek kratkoročnemu oziroma likvidnostnemu zadolževanju
proračuna. V obravnavanem obdobju se je Ministrstvo za finance
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računovodske rešitve pri evidentiranju proračunskih sredstev v
javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so prejemniki teh
sredstev, ter računovodska poročila cestnih podjetij po SRS 35
kot priprava na urejanje koncesijskih razmerij med državo in
vzdrževalci državnih cest.

V marcu 1999 je ministrstvo sodelovalo pri večstranskem pregledu
usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU- Poglavje
10 - davki, v aprilu 1999 pri dvostranskem pregledu. Pripravljena
so bila pogajalska izhodišča Republike Slovenije za področje 10
- obdavčitev.

Ministrstvo za finance je sodelovalo s strokovnimi službami drugih
ministrstev pri pripravi predlogov zakonov in podzakonskih aktov,
ki po vsebini spadajo na področje upravljanja finančnega
premoženja države.

Mednarodno sodelovanje in finančni odnosi
Pripravljenih je bilo več mnenj, ki se nanašajo na usklajenost
predpisov RS na področju javnih naročil s sporazumom o vladnih
nabavah, ki ga je sprejela Svetovna trgovinska organizacija.
Vprašanja so podobna vprašanjem, ki jih postavlja EU.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V
EU

OECD je po nalogu EU vsem državam kandidatkam za vstop v
EU poslala vprašalnik o izpolnjevanja zahtev EU in Svetovne
trgovinske organizacije glede urejenosti področja javnih naročil.
Odgovori so bili pripravljeni v sektorju za javna naročila, poročilo
OECD pa kaže, da ima Slovenija poleg Madžarske med vsemi
kandidatkami najpodrobneje in najučinkoviteje urejeno oddajanje
javnih naročil.

Ministrstvo je pripravilo izhodišča za pregled usklajenosti prostega
pretoka kapitala ter prostega pretoka finančnih storitev ter jih
predstavilo decembra 1998 ter februarja 1999 v Bruslju. Na tej
podlagi ter v sodelovanju s člani delovne skupine za prost pretok
kapitala ter prost pretok storitev so bila pripravljena pogajalska
izhodišča, ki pomenijo zavezo Republike Slovenije glede procesa
prevzema pravnega reda Evropske unije v bančništvu,
zavarovalništvu, na trgu vrednostnih papirjev ter pri liberalizaciji
kapitalskih tokov.

Pripravljen je bil pregled izpolnjevanja sporazuma glede izvajanja
določil o ureditvi javnega naročanja.

Ministrstvo je 15.1.1999 v Ljubljani organiziralo sejo 3. pododbora
za finančne storitve, ustanavljanje in pretok kapitala. Namen
pododbora je bila izmenjava informacij in mnenja o napredku ter
programu nadaljnjga usklajevanja zakonodaje Republike Slovenije
na področju finančnih storitev, preprečevanja pranja denarja,
plačilnega sistema ter deviznega sistema kakor tudi novih oblikah
sodelovanja med Evropsko unijo in Republiko Slovenijo po
uveljavitvi pridružitvenega sporazuma.

Sektor za mednarodne finančne odnose je uresničeval svoje
naloge pri sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami,
pri urejanju dvostranskih finančnih razmerij z državami Pariškega
kluba, pri usklajevanju pomoči PHARE za finančni sektor Vlade
RS, pripravah na pogajanja z EU in pripravah okvira za pospešitev
vlaganj zasebnega sektorja v infrastrukturo. Sodeluje s tujimi
odvetniškimi pisarnami v zvezi s tožbami zoper RS pri
nasledstvenih razmerjih v tujini in s Pravobranilstvom RS.

Predstavniki ministrstva so sodelovali na zasedanju pododbora
RS - EU za gospodarska vprašanja, ki je bil v Ljubljani dne
24.6.1999, ter na zasedanju pridružitvenega odbora RS - EU, ki
je zasedal 25.3.1999 v Ljubljani, in sicer pri točkah, ki so se
nanašale na prenovo finančnega sektorja ter deviznega sistema.

Sodelovalo je z mednarodnimi finančnimi institucijami, in sicer pri
izvajanju strategij sodelovanja Republike Slovenije s skupino
Svetovne banke (IBRD, IFC, MIGA, IDA) in Evropsko banko za
obnovo in razvoj ter sodelovalo z Evropsko investicijsko banko,
Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj in Medameriško
razvojno banko. Nadaljevalo se je delo pri usklajevanju tuje
tehnične pomoči PHARE, predvsem na davčnem področju, v
bančništvu in zavarovalništvu in pripravi operativnega programa,
povezanega s področjem Ministrstva za finance. Pri dvostranskih
odnosih so se nadaljevala pogajanja za odplačilo slovenskega
dolga z nekaterimi državami članicami Pariškega kluba. V področje
dela sektorja pa spada tudi sodelovanje s tujimi odvetniškimi
pisarnami v zvezi s tožbami zoper RS pri nasledstvenih razmerjih
v tujini in sodelovanje s Pravobranilstvom RS na tem področju.

Med letom so bila pripravljena dodatna pojasnila k pogajalskim
izhodiščem RS za 25. in 26. delovno skupino (zunanji gospodarski
odnosi, carinska unija).
Ministrstvo je sodelovalo pri pripravi več informacij in analiz ter
stališč vlade do problematike brezcarinskih prodajaln na cestnih
mejnih prehodih v skladu s Priporočilom Sveta za carinsko
sodelovanje z dne 16. julija 1960 in obveznosti Slovenije po
deklaraciji k 94. členu pridružitvenega sporazuma.

V okviru mednarodnega sodelovanja na področju izogibanja
dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja sta bili ratificirani
konvenciji s Kraljevino Belgijo in Republiko Makedonijo. Podpisana
je bila konvencija z Združenimi državami Amerike. Opravljena
sta bila prvi krog pogajanj z Luksemburgom in Republiko Turčijo
ter drugi krog pogajanj s Kraljevino Dansko in Zvezno republiko
Nemčijo.

Glede dejavnosti v Svetovni trgovinski organizaciji je Ministrstvo
za finance odgovorno za poreklo blaga in carinske vrednosti.
Tekoče dejavnosti so notificiranje notranjepravne ureditve na obeh
področjih ter preferencialnih pravil o poreklu blaga, ki so zajeta v
mednarodnih sporazumih. Pripravlja se notifikacija.
Ministrstvo je sodelovalo pri pripravi pogajalskih izhodišč na več
področjih za pregled usklajenosti zakonodaje, ker tematski sklop
javna naročila spada v delovno področje več delovnih skupin.
Prav tako je ministrstvo sodelovalo na pridružitvenem svetu. Ena
pomembnejših tem prvega sestanka pridružitvenega sveta je
bila usklajenost javnih naročil, zlasti nadaljnji obstoj zaščite
domačih ponudnikov in varovanja pravic ponudnikov v postopkih
oddaje javnih naročil. Pripravlja se ustrezna zakonodaja, ki bo
odpravila preference, področje varstva pravic ponudnikov pa
uskladila z direktivami EU.

Pri panevropski kumulaciji porekla blaga je bilo začeto delo pri
spremembah in dopolnitvah preferencialnih pravil o poreklu blaga,
ki naj bi začele veljati 1.1.2000. Te spremembe in dopolnitve so
delno tehnične narave (zamenjava zneskov, izraženih v ekujih, z
zneski, izraženimi v evro), delno pa gre za spremembe in
dopolnitve usklajenih preferencialnih pravil o poreklu blaga iz Priloge
II k Protokolom o poreklu blaga v veljavi med državami
panevropske kumulacije porekla blaga. Nadaljevala so se
pogajanja o spremembah in dopolnitvah protokolov o poreklu
blaga v veljavi med Republiko Slovenijo na eni strani in Makedonijo
ter Hrvaško na drugi strani, tako da je poročilo o pogajanjih s

Komisiji EU so bili predstavljeni enoten računovodsko-zakladniški
sistem in računovodske kontrole.
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Hrvaško že v obravnavi na vladi. Predstavniki Ministrstva za
finance so sodelovali tudi pri delu delovnih teles po posameznih
prostotrgovinskih sporazumih.
Pripravljeno je bilo poročilo o dokončanju triletnega dela
Tehničnega odbora za poreklo blaga Svetovne carinske
organizacije o delovnem programu usklajevanja nepreferencialnih
pravil o poreklu blaga po sporazumu o pravilih o poreklu blaga
STO, ki je v medresorskem proučevanju.
Sprejeta je bila pobuda za sklepanje sporazumov med Vlado
Republike Slovenije in vladami določenih držav o medsebojni
pomoči v carinskih zadevah s tem tipskim sporazumom. Na
njegovi podlagi tečejo pogajanja s Turčijo in Makedonijo. Sklenjeni
naj bi bili tudi še z Bosno in Hercegovino, Češko, Poljsko, Slovaško,
Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Veliko Britanijo, Irsko, Kanado,
ZDA, Rusko federacijo, Ukrajino in Belorusijo. Končana so bila
pogajanja z Izraelom (že v postopku ratifikacije) in Norveško
(pobuda je v postopku sprejema na vladi).

Elektrogospodarstvo in preostali deli gospodarstva želijo imeti
javno opredeljene in ustaljene gospodarske razmere, opredeljeno
raven cen in limitov za zadolževanje javnega sektorja kot novega
zelo pomembnega načina za upravljanje dolga v javnem sektorju.
Elektroenergetski objekti so bili v preteklosti financirani pretežno
s posojili z jamstvom države, zato je ena prvih nalog
elektroenergetskega sistema Slovenije ustaviti rast zadolževanja
in zagotoviti odplačilo dolgoročnih posojil, katerih refinanciranje
delno jamči Republika Slovenija. Stanje objektov kaže, da bo treba
začeti reševati problematiko nasedlih naložb, kar bo finančno
ena najzahtevnejših nalog v energetiki.
V skladu s sprejeto energetsko politiko so bile izvajane dejavnosti
na področjih učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov
energije in gradnje objektov soproizvodnje električne in toplotne
energije.
V zadnjem letu so pospešeno potekale dejavnosti za gradnjo
objektov za soproizvodnjo elektrike in toplote - kogeneracije.
Izdanih je bilo več soglasij za vključitev teh naprav v omrežje,
nekatere kogeneracije tudi že obratujejo, več pa jih je v gradnji.
Tako se uspešno izvaja predvidena strategija energetike na tem
področju. Nadaljujemo z dejavnostmi za povečano gradnjo
kogeneracij v Sloveniji. Pri obnovljivih virih so bile dejavnosti
usmerjene k dokončanju projekta daljinskega ogrevanja v
Gornjem Gradu. Projekt je bil financiran in sta ga podprla
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in program PHARE v obliki
nepovratne subvencije. Med drugimi projekti daljinskega ogrevanja
so bili financirani projekti gradnje kotlovnic na biomaso v Železnikih
in Nazarjih.

Glede dejavnosti za pristop Republike Slovenije h Konvenciji o
poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini in h Konvenciji o
skupnem tranzitnem postopku je evaluacijska komisija v svojem
zadnjem poročilu ugotovila, da Slovenija izpolnjuje pogoje za
članstvo in je tako februarja 1999 postala opazovalka na
zasedanjih delovnih teles konvencij, polnopravna članica pa
Slovenija ne more postati pred dokončano obsežno revizijo
skupnega tranzitnega postopka (t.i. Montijeva doktrina).

Vlada Republike Slovenije nadzoruje delovanje Agencije za
radioaktivne odpadke in delovanje Sklada za financiranje
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov. Agencija je opravljala v letu 1999 dela, ki
izhajajo iz programa del za leto 1998 in 1999, kar se predvsem
nanaša na dejavnosti izbora lokacije radioaktivnih odpadkov in
predhodnega ravnanja teh odpadkov, preden pride do postopka
končnega odlaganja na varen in družbeno sprejemljiv način. Prav
tako so se pospešile dejavnosti o natančnejši inventarizaciji o
vrstah in količinah radioaktivnih odpadkov v Sloveniji.
Najpomembnejša naloga je bila priprava strategije ravnanja z
nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki v Sloveniji.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
ENERGETIKA
Na energetskem sektorju se napovedujejo korenite spremembe
sektorske zakonodaje. Pri vstopnih dejavnostih za vključitev v
Evropsko unijo je treba postopno liberalizirati in demonopolizirati
trg električne energije in zemeljskega plina in s konkurenčnostjo
spodbuditi možnosti za delovanje trga in vlaganja zasebnega
kapitala v to dejavnost. Potrebni temelji za zasebna vlaganja niso
samo v splošni stabilnosti slovenskega gospodarskega okolja,
ampak tudi v ustrezni sektorski zakonodaji in ureditvi. Resolucija
o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo, ki jo je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel v letu 1996, je sicer še vedno
politično verificiran sektorski strateški dokument, vendar ga bo
treba dopolniti z vidiki odpiranja trga in večjega vključevanja tržnih
pravil konkurence v delovanje ponudbe in povpraševanje
posameznih energetskih, medijev.

Sklad zbira sredstva za razgradnjo v skladu z zakonom o Skladu
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.
Sklad se zaradi nedorečenih odnosov s hrvaškim partnerjem pri
lastništvu elektrarne še ne financira po predvidevanjih.
Na mednarodnem področju so bile poleg usklajevanja zakonodaje
z Evropsko unijo večje dejavnosti še na področju odnosov s
Hrvaško in priprava Protokola Energija v sklopu Alpske
konvencije.

Zakon o energiji je prilagojen potrebam Slovenije in upošteva
predvidene obveznosti članstva v Evropski uniji ter evropske
razvojne smeri. Temeljno načelo, na katerem temelji zakon, je
zagotoviti oskrbo z energijo, zanesljivost in kakovost oskrbe na
tržni osnovi ter ob ustreznih okoljevarstvenih razmerah. Zakon
določa dejavnosti na področju oskrbe z energijo, ki se opravljajo
kot gospodarske javne službe in jih izvajajo javna podjetja ali
pravne osebe. Zakon predvideva odpiranje trga z električno
energijo in plinom v skladu z dinamiko, predpisano v direktivi o
delovanju notranjega trga za elektriko (96/92/ES) in o delovanju
notranjega trga za zemeljski plin. Zakon predpisuje oblikovanje
strateških zalog nafte in naftnih derivatov ob pomanjkanju v skladu
z obveznostjo članstva v Evropski uniji. Z zakonom sta opredeljena
tudi obseg in časovna postopnost lastninjenja v
elektroenergetskem sektorju.

22. oktober 1999

Zaradi približevanja Evropski uniji sta bili pregledani evropska in
slovenska zaRonodaja s področja energetike. V pogajalskih
izhodiščih je bilo kot težava, ki zahteva triletno prehodno obdobje,
poudarjeno oblikovanje potrebnih zalog nafte in derivatov. Prav
tako sta bili poudarjeni nujnost reševanja nasedlih naložb pri
pridobivanju električne energije in možnost, da bo treba za
zapiranje nekaterih premogovnikov zagotavljati državne pomoči
tudi po letu 2002. Od maja so pospešeno potekale dejavnosti,
povezane s pripravo novega energetskega zakona, ki je eden
bistvenih elementov prilagajanja naše zakonodaje zakonodaji
Evropske unije.
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razžveplalnih naprav na bloku 5 v Termoelektrani Šoštanj.
Nadaljujejo se dejavnosti pri poslovanju delujočih premogovnikov
in premogovnikov v zapiranju.

Med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško so potekala stalna
pogajanja glede priprave mednarodne pogodbe v zvezi z
lastništvom in pravnim položajem Nuklearne elektrarne Krško
kot tudi pogodbe o njenem izkoriščanju. Med pogajanji sta se obe
strani dogovorili za rešitev, ki na mnogih področjih zadovoljujejo
pričakovanja obeh in pričakovati je, da bo mogoče preostanek
nerešenih vprašanj razrešiti v relativno kratkem času.

Po izvedbi referenduma o Termoelektrarni Trbovlje 3 v decembru
1998, na katerem je bila sprejeta odločitev, da se objekt ne zgradi,
so se začele iskati druge možnosti za reševanje tega vprašanja.
Pripravljene študije so pokazale, da je najprimernejša rešitev
postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik ob obnovi in ekološki
sanaciji TET 2. Pripravljena je bila ocena stroškov postopnega
zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, v državni zbor pa je bil vložen
predlog zakona o zagotavljanju sredstev za postopno zapiranje
Rudnika Trbovlje-Hrastnik, za ekološko sanacijo Termoelektrarne
Trbovlje 2 in za obnovo zasavske regije.

V sklopu Alpske konvencije je bil pripravljen Protokol Energija, ki
je bil sprejet na ravni ministrov držav podpisnic Alpske konvencije.
Sprejeta sta bila zakon o rudarstvu in energetski zakon, ki sta
usklajena z zakonodajo Evropske unije. Energetski zakon je
usklajen tudi z zakonodajo na področju odpiranja trgov za elektriko
in zemeljski plin.

Pri rudnikih rjavega premoga v zapiranju Zagorje, Senovo in
Kanižarica se uresničujejo letni plani zapiranja na podlagi
osnovnega programa. Pripravljen je bil načrt dejavnosti za vse tri
družbe v zapiranju za leto 1999 kakor tudi poročilo o realizaciji
načrta dejavnosti za leto 1998. V končni fazi je novelacija
programov zapiranja, ki so bili pripravljeni za obdobje 1995-2000,
saj z njo želimo ugotoviti dosedanja strukturna odstopanja,
opredeliti potrebna sredstva do konca trajanja projektov zapiranja
na ravni investicijskega programa, upoštevajoč tudi dejavnosti,
ki jih je Vlada Republike Slovenije ob sprejemu programov spoznala
za potrebne, ni pa še za njihovo izvedbo opredelila ustreznih
virov sredstev.

Elektrika
Oskrba z električno energijo je bila zadovoljiva. Rast porabe
električne energije je bila nekoliko pod predvidevanji iz
elektroenergetske bilance. Večje odstopanje od predvidevanj je
bilo pri neposrednih odjemalcih, ki so porabili precej manj električne
energije, kot so načrtovali. Obilne snežne padavine in snežna
ujma v januarju in februarju so pokazali pomanjkljivosti pri gradnji
elektroenergetskega sistema in povzročili izpade pri oskrbi z
električno energijo posebno na Dolenjskem.
Obnova HE na Dravi in Soči poteka po predvidevanjih, uspešno
poteka tudi ekološka sanacija TE Šoštanj. Projekt gradnje TE
Trbovlje III je zaradi izida referenduma ustavljen, zato potekajo
proučevanja za obnovo TE Trbovlje II. Gradnja TE Brestanica, ki
bo z dvema novima plinskima blokoma zagotovila rezervno in
regulacijsko moč za elektroenergetski sistem, se je začela, kot je
bilo načrtovano. Razgovori o gradnji hidroelektraren na spodnji
Savi še niso končani, obnova HE Moste pa se odlaga zaradi
problematike uvrstitve objekta v prostor. Obnavlja se tudi
Nuklearna elektrarna Krško, v kateri zamenjujejo uparjalnika,
postavljajo simulator obratovanja in izdelujejo nove varnostne
analize, kar naj bi vse pripomoglo k varnejši in zanesljivejši oskrbi.
Zamenjana bosta v prvi polovici leta 2000 in predvideva se, da bo
elektrarna do konca leta 2000 ponovno obratovala s polno močjo,
ki bo s prenovo povečana za 6 %.

Tekoča goriva in zemeljski plin
Oskrba s tekočim plinom in naftnimi derivati je bila normalna.
Zaradi težav v podjetju Nafta Lendava je Vlada Republike Slovenije
sklenila s Petrolom, d.d., pogodbo, s katero sta solastnika Nafte
Lendava, d.o.o., Petrol in Republika Slovenija zagotovila družbi
normalno poslovanje v letu 1999.
Oktobra 1998 sta tako ponovno začela obratovati rafinerija in
tovarna metanola, v letu 1999 pa se je začela obširna ekološka
sanacija opuščenih naftno-plinskih rudarskih objektov v Prekmurju.
V letu 1999 dosegajo sektorji Nafte Petrokemija, Strojegradnja in
Raziskave in pridobivanje nafte in plina pozitivne poslovne
rezultate, medtem ko je sektor Rafinerija zaradi le polovične
zasedenosti zmogljivosti in neredne dobave surove nafte še vedno
potreben subvencij. Nerešeni sta še vedno finančno saniranje
starih dolgov Nafte Lendava, d.o.o., in financiranje morebitne
posodobitve rafinerije v Lendavi. V tem času so bile pripravljene
razvojne študije za vse dejavnosti Nafte Lendava, ki so med
drugim potrdile narodnogospodarsko upravičenost obnove
rafinerije. Vlada se je odločila z javnim mednarodnim razpisom
povabiti strateške investitorje k naložbi v razvoj Nafte Lendava.

Podjetja prenosa in distribucije električne energije v okviru
razpoložljivih finančnih možnosti obnavljajo naprave in jih
posodabljajo, da bi dosegli redno in kakovostno oskrbo
odjemalcev z električno energijo. Prednostno se preverjata
racionalnost trošenja sredstev in oskrba za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe z električno energijo. Za uvajanje trga z
električno energijo se preverja možnost za delovanje teh družb
na odprtem trgu.
V decembru 1998 je Vlada Republike Slovenije sprejela nov tarifni
sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega
sistema Slovenije. Tarifni sistem upošteva načela tarifiranja v
Evropski uniji. Nov tarifni sistem v kombinaciji s sprejetimi tarifnimi
postavkami omogoča več tržnosti, spreminja razmerja cen za
večjo razbremenitev predelovalnih dejavnosti in povišanje cene
odjemalcem na nizkonapetostnem omrežju. Odjemalcem na 110
kV omrežju so se cene znižale.

Vlada Republike Slovenije vidi možnost za dolgoročne rešitve
Nafte Lendava v pridobitvi novih strateških partnerjev, ki bi z
investiranjem v podjetje zagotovili razmere za normalno
poslovanje.

Premog

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

V državnem zboru je bil sprejet nov zakon o rudarstvu, ki je začel
veljati 27.7.1999.

Nadaljevala se je politika prestrukturiranja podjetij z usmerjeno
politiko s Slovensko razvojno družbo, v ministrstvu pa z javnim
razpisom s subvencioniranjem obrestnih mer za kratkoročna in
dolgoročna posojila, ki jih podjetja najemajo pri poslovnih bankah,
s čimer se je olajšal likvidnostni položaj podjetij in zagotovitev

Vlada Republike Slovenije je z energetskim zakonom zagotovila
odpiranje trga za zemeljski plin, kar bo zagotovilo večjo konkurenco
in zmanjšanje vloge monopolov na tem področju.

Proizvodnja v premogovnikih je v tem obdobju nekoliko manjša
kot v preteklem letu, kar je posledica remontov v TET II in gradnje
poročevalec, št. 74/111
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produktivnih delovnih mest z izvozno spodbujano proizvodnjo, ki
imajo ekonomsko perspektivo, in z javnim razpisom z
dodeljevanjem posojil in kapitalskih naložb v gospodarske družbe
iz sredstev kupnin za sanacijo. S sredstvi iz kupnin je ministrstvo
sodelovalo s Slovensko razvojno družbo pri programu
prestrukturiranja podjetij predvsem v finančnem delu
prestrukturiranja, in sicer s kapitalizacijo danih posojil v kapitalske
deleže v posamezni gospodarski družbi, ki so bila v skladu s
sklepi Vlade Republike Slovenije sprejeta v program
prestrukturiranja v okviru Slovenske razvojne družbe.

konec leta 1999. S tem bo družba ekološko sanirana. Vsa dela v
letu 1998 in 1999 so bila opravljena po načrtu v smislu zapiranja
obeh rudnikov in sanacije okolja v skladu z zakonodajo in
zagotovitvijo prestrukturiranja rudniškega premoženja in
dejavnosti.
Povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije
V smislu izvajanja Strategije povečevanja konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije, v kateri so zapisani načini,
programi in deloma tudi ukrepi za povečanje konkurenčne
sposobnosti slovenske industrije v obliki horizontalnih programov
in ukrepov, je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti začelo
izvajati posamezne projekte, za izvedbo katerih so bili objavljeni
tudi javni razpisi v letu 1999 in na katere so se v velikem številu
odzvale gospodarske družbe slovenske industrije. Ti projekti so:

Prestrukturiranju so bila namenjena tudi poroštva Republike
Slovenije za posojilne obveznosti pravnih oseb za posojila z
dospelostjo nad enim letom za naložbe v trajna obratna sredstva
oz. osnovna sredstva ter poroštva Republike Slovenije za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov.
Poroštva Republike Slovenija za posojilne obveznosti pravnih
oseb so bila dana podjetjem iz dejavnosti proizvodnje tekstilij,
tekstilnih izdelkov ter svilene preje, proizvodnje strojev in naprav
ter dejavnosti invalidskih podjetij, poroštva Republike Slovenije
za obveznosti gospodarskih družb, iz poslov restrukturiranja
dolgov pa za posojila, dana gospodarskim družbam tekstilne,
usnjarske in kovinske dejavnosti.

1. Projekt Sofinanciranje projektov tehnološke posodobitve
sektorjev industrije, katerega namen je pospeševanje vlaganj
v tehnološko obnovo proizvodnje, nadomeščanje zastarele
tehnologije, strojev in naprav v proizvodnih podjetjih. Gre za
sofinanciranje programov in projektov podjetij, ki dvigajo
storilnost in dodano vrednost v proizvodnih podjetjih.

K prestrukturiranju je sodilo tudi izvajanje zakona o prepovedi
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki, predvsem pri
prestrukturiranju azbestne proizvodnje v neazbestno, z
upokojevanjem pod ugodnejšimi pogoji in z dokapitalizacijo Salonita
Anhovo, d.d., zaradi spremembe azbestne proizvodnje v
neazbestno.

2. Projekt Sofinanciranje projektov krepitve kanalov distribucije
slovenskih podjetij, katerega namen je povečevanje izvoza v
smislu krepitve že obstoječih distribucijskih kanalov in
ustanavljanje novih distribucijskih kanalov ali potrebnih
podružnic oz. trgovskih podjetij v tujini, v katera mora biti
vključenih več slovenskih podjetij s podobnimi ali dopolnjujočimi
proizvodnimi programi.

Pri razvojni problematiki Slovenskih železarn je bil v prvi polovici
leta 1998 storjen korenit napredek glede razumevanja in pristopa
k razvojnim možnostim te panoge. Izhodišča pristopa so bila
usklajena na več razgovorih s predstavniki Komisije Evropske
unije (DG I, DG II in DG III). Poleg sistemskih in tekočih vprašanj
zagotavljanja pogojev za poslovanje Slovenskih železarn je
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti izdelalo vsebinsko podlago
v smislu predloga Komisije Evropske unije za prestrukturiranje
slovenskih železarn, ki je postala okvir za pristop k projektu
PHARE - prestrukturiranje slovenskih železarn v obdobju 20002005.

3. Projekt Sofinanciranje dobičkonosnega izvoza, katerega
namen je povečati izvozno učinkovitost na najpomembnejših
trgih držav Evropske unije, saj slovenska podjetja ne dosegajo
niti povprečnih tržnih cen v izvozu. Prodaja v nižjih cenovnih
razredih je pogosta zaradi neustrezne strukture izdelkov
(starost, tehnološka zahtevnost) in seveda tudi s trženjsko
neučinkovitostjo slovenskih izdelkov. Zaostanek se povečuje
iz leta v leto, kar kaže ali na napačno strategijo trženja ali pa
na nekurantnost izdelkov z vidika potreb potrošnikov na tujih
trgih.

V skladu s sprejetimi obveznostmi v programu prilagajanja Evropski
uniji v drugi polovici leta 1999 poteka tudi priprava programov
prestrukturiranja tekstilne in konfekcijske ter usnjarske in obutvene
industrije. Programi bodo opredelili potrebne ukrepe in razvojno
pomoč države podjetjem v teh panogah, ki bodo usklajeni z merili
dodeljevanja državnih pomoči Evropske unije.

4. Namen projekta uvajanja mednarodnih standardov kakovosti
po sistemih ISO 9000 in ISO 14000, tehnične mape in
evropske nagrade za kakovost je povečevati kakovost, ki je
eden od dejavnikov konkurenčnega položaja podjetij. Tudi pri
tem je treba loviti korak s tujo konkurenco, zato je treba
vlagati v kakovost poslovanja in država mora spodbujati
prizadevanja podjetij za pridobivanje mednarodno priznanih
standardov in zahtevanih normativov; kar je v skladu z
oblikami pomoči Evropske unije.

V letu 1998 in 1999 se je nadaljeval Projekt Centra mode in
menedžmenta, ki je izšel iz programa PHARE, pri katerem gre za
izdelavo študij za tekstilno in usnjarsko industrijo ter predvsem
usposabljanje vodilnega in srednjega vodstvenega kadra v
tekstilni industriji, svetovanje pri modnem oblikovanju, razvoju
modelov in izdelkov oziroma kolekcij ter trženjska znanja za
vrhunski menedžment podjetja.

5. Namen projekta Avtomatizacija in informatizacija
proizvodnotehnoloških procesov v podjetjih z delovno
intenzivno dejavnostjo je spodbujanje tehnološkega razvoja.
Tehnološka razvitost je prvi pogoj za uspešno konkuriranje
na svetovnem trgu, zato so sredstva v tem projektu
namenjena posodobitvi tehnoloških procesov, avtomatizaciji
in informatizaciji v podjetjih.

V tem obdobju je skladno z letnimi delovnimi načrti za leto 1998 in
1999 na podlagi zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih
za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica v zapiranju
in zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudnika živega
srebra Idrija potekalo zapiranje Rudnika svinca in cinka Mežica v
zapiranju, d.o.o., in Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.
V letu 1998 se je začel tudi projekt ekološke sanacije RM-MPI
Mežica, d.o.o. - projekt D-razžveplanje dimnih plinov, ki bo končan
konec leta 1999 in ga sofinancira proračun Republike Slovenije. V
letu 1999 poteka v isti družbi tudi sofinanciranje projekta gradnje
nadzemnega odlagališča metalurških odpadkov, ki bo tudi končan
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6. Projekt Usposabljanje menedžerjev, katerega namen je
sofinanciranje usposabljanja menedžerjev, saj je ključna
ugotovitev strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije nezadostna usposobljenost in
pomanjkanje vodstvenih delavcev v slovenskih industrijskih
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podjetjih. Gre predvsem za usposabljanje srednjega in
kriznega menedžmenta v smislu pridobivanja posebnih znanj
o sodobnih metodah vodenja in strateškega upravljanja
podjetja, trženja ter posebnih in uporabnih znanj z drugih
področij. Projekt usposabljanja menedžerjev se v okviru
Ministrstva za gospodarske dejavnosti v letu 1999 izvaja že
drugo leto zapored in interes gospodarskih družb je zelo
velik.
V letu 1999 je bil v skladu s predpristopno strategijo vključevanja
Slovenije v Evropsko unijo pripravljen razvojni program za
pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije za obdobje
od leta 2000 do leta 2003. Ta celovito zajema različne horizontalne
ukrepe na treh ključnih področjih: 1) spodbujanje konkurenčnih
sposobnosti na ravni podjetij; 2) spodbujanje povezovanja podjetij
in specializacije podjetij v proizvodno storitvenih verigah ter 3)
spodbujanje novih domačih in tujih naložb. Trije javni razpisi za
pripravo večletnih programov iz tega sklopa so že pripravljeni.
GRADBENIŠTVO IN INDUSTRIJA GRADBENEGA
MATERIALA
V gradbeništvu in industriji gradbenega materiala je ministrstvo
stalno spremljalo dogajanja s skrbjo za izvajanje strategije
omenjenih podjetij s spodbujanjem prestrukturiranja, posodabljanja
in konkurenčne sposobnosti na domačem in tujih trgih v okviru
''strategije povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske
industrije". Gre za stalno spremljanje izvajanja nacionalnih
programov, predvsem tistih, ki bistveno vplivajo na gradbeništvo
in industrijo gradbenega materiala, sodelovanje pri sofinanciranju
svetovalnih projektov s področja strategije razvoja gradbenih
podjetij in industrije gradbenega materiala, projektnega vodenja,
trženja, prenove poslovnih procesov, obvladanja stroškov,'
kakovosti, skupnih nastopov na tujih trgih, tržne raziskave in
skupne ponudbe. Zaradi izvajanja sprejete strategije je ministrstvo
ustvarjalno sodelovalo pri pripravi novega zakona o javnih
naročilih, saj je omenjeni pravni akt pomemben v tržnih razmerah
na domačem trgu. Iz istih razlogov je ministrstvo v tem obdobju
sodelovalo tudi pri pripravi sprememb zakona o graditvi objektov
in pri zakonu o davku na dodano vrednost in trošarinah.

pripravi in izvedbi prodaje kapitalskih deležev Republike Slovenije
v delniških družbah Petrol in Istrabenz , pri pripravi odloka o
zapolnitvi vrzeli lastninjenja, ocenjevanju družb, ki bodo prodane
pidom, in pripravi zakona o privatizaciji državnega premoženja.
Pripravljen je tudi obširen projekt statusnih povezav v
elektrogospodarstvu in premogovništvu Republike Slovenije.
Tretje pomembno področje sektorja je bila izdelava premoženjske
bilance Ministrstva za gospodarske dejavnosti, iz katere so
razvidne družbe, ki so v upravljanju Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, kapitalski deleži RS v teh družbah in terjatve
Ministrstva za gospodarske do javnih in zasebnih družb.
V okviru navedenih glavnih področij je ministrstvo:
- pripravilo statusno poročilo o obveznostih družb
elektrogospodarstva in premogovništva do Republike
Slovenije, ki so zapadle v preteklih letih,
vodilo postopke pretvorb in dokapitalizacij osnovnega kapitala
v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Republike
Slovenije,
vodilo skupaj z Novo Ljubljansko banko izterjave in postopke
prisilnih poravnav in stečajev iz naslova zapadlih terjatev,
- pripravilo projekt izterjave zapadlih terjatev za male
hidroelektrarne in vzpostavilo terjatve ob subvencijah na
podlagi prejetih poročil.
VKLJUČEVANJE V EU
Pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije je bilo Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti odgovorno za delovno skupino
sektorja industrije, skupina številka 15 - Industrijska politika. V
začetku maja 1998 je bil opravljen pregled usklajenosti zakonodaje.
Pred poletjem 1999 pa je bilo treba pregledati še dodatne štiri
dokumente, ki jih je Evropska unija sprejela od pregleda do konca
leta 1998, za katere je bilo ugotovljeno, da tudi z novo sprejetimi
dokumenti Evropske unije Slovenija in slovenska podjetja ne bi
smela imeti težav. Slovenija je imela na področju industrijske politike
izdelano Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti
slovenske industrije iz leta 1997, ki jo je v letu 1998 dopolnila
oziroma v celoti uskladila s smernicami in načini spodbujanja
konkurenčnosti podjetij, kot veljajo v Evropski uniji.

Pri usklajevanju tehničnih predpisov so se pripravljali tehnični
predpisi oz. odredbe, ki bodo v celoti prilagojene direktivam
Evropske unije, in sicer protieksplozijska zaščita (94/9/ES),
ogrevalne naprave in sistemi v neindustrijskih stavbah (78/170/
EGS), plinske naprave (30/396/EGS), enostavne tlačne posode
(87/404/EGS), tlačna oprema (97/23/EGS), pregled tlačnih posod
(76/767/EGS), plinske jeklenke (84/525/EGS, 84/526/EGS in 84/
527/EGS) in aerosolna razpršila (75/324/EGS). Vse odredbe so
tehnično že v glavnem končane, nekaj težav je še s poenotenjem
izrazoslovja in določitvijo prehodnih določb. Vse navedene odredbe
bodo predvidoma pripravljene za objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije do konca leta.
DRŽAVNO PREMOŽENJE

Pri prilagajanju slovenske tehnične zakonodaje zakonodaji držav
članic Evropske unije je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
približevalo slovensko tehnično zakonodajo tisti zakonodaji, ki
velja v državah članicah Evropske unije, in to v skladu z Državnim
programom za sprejem pravnega reda Evropske unije ter v
skladu s harmonogramom in priporočili iz Bele knjige. Objavljen je
bil javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev
za prilagajanje tehnične zakonodaje in za pripravo študij za izvajanje
in vpliva, ki ga ima priprava nove tehnične zakonodaje na
slovensko gospodarstvo. Sodelujejo tudi zunanji izvedenci,
Gospodarska zbornica Slovenije, strokovna združenja in drugi. V
skladu z načrtom so pripravljeni osnutki slovenskih odredb za
stroje, nizko napetost in tekstil, ki so usklajeni z zakonodajo
Evropske unije.

Sektor za državno premoženje je v okviru Ministrstva za
gospodarske dejavnosti v tem obdobju opravljalo naloge
upravljanja gospodarskih družb zlasti v elektrogospodarstvu in
premogovništvu Republike Slovenije in v ta namen sodelovalo pri
pripravi in izvedbi skupščin družb.
Pri lastninjenju državnega premoženja je sektor sodeloval pri

Pri evidentiranju državnih pomoči v skladu s sistemom in
usmeritvami Evropske unije na tem področju so bile celovito na
novo evidentirane državne pomoči v industriji in energetiki po
shemah Evropske unije za leto 1996, in 1997 ter za leto 1998, ki
so v celoti metodološko in vsebinsko dopolnjene v skladu z
nameni in oblikami državnih pomoči Evropske unije.
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2000. S tujo tehnično pomočjo - PHARE, s tesnim sodelovanjem
s francoskimi in nemškimi izvedenci bo narejena natančnejša
organizacijska shema in bo delovala agencija.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skladno s
prenovo kmetijske politike pri razvoju podeželja in kmetijskih
zemljiških operacij izvajalo ukrepe, s katerimi je sledilo politiki
ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja, izboljšanju
kakovosti kmetijskih zemljišč, zaokroževanju kmetijskih
gospodarstev in preprečevanju zaraščanja. V prvih devetih
mesecih so bili izvedeni javni razpisi za postavke razvoja podeželja
in kmetijskih zemljiških operacij. Sredstva, ki jih ministrstvo namenja
za ražvoj podeželja, so občutno nižja od potreb, ki jih imajo
posamezne lokalne skupnosti na tem področju. Tudi na področju
kmetijskih zemljiških operacij lahko ugotovimo, da so ukrepi, ki jih
ministrstvo izvaja, nujno potrebni.

POLITIKA IN UKREPI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s
politiko Vlade Republike Slovenije v kmetijstvu in živilstvu usmerjalo
ukrepe tekoče gospodarske politike predvsem v ustalitev razmer
na kmetijskih trgih in postopno prilagajanje tržnih ureditev ureditvam
v Evropski uniji. Pri tem je ministrstvo v skladu z danimi možnostmi
uveljavljalo tudi sprejeti Program reforme kmetijske politike za
obdobje 1999-2002.
Za obdobje prvih osmih letošnjih mesecev so bili značilni
nadaljevanje nihanj odkupnih cen in zastoji pri odkupu prašičev,
nadaljevanje rasti odkupa mleka in povečevanje zalog mleka in
mlečnih izdelkov. V tem obdobju so bile tudi nadpovprečne zaloge
vina. Vlada Republike Slovenije je uvedla dva intervencijska odkupa
prašičev, uvedla je dodatne ukrepe za povečanje izvoza prašičev
in prašičjega mesa, mleka in mlečnih izdelkov ter vina. Stanje na
teh področjih se je normaliziralo, nekoliko večje zaloge od
normalnih so še pri vinu. Zaradi resne nevarnosti, da bi skoraj
polovica hmeljišč v Sloveniji ne bila obdelana, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejelo posebne ukrepe, s
katerimi je zagotovilo ustrezno obdelavo teh površin in s tem
preprečilo dolgoročne posledice ne samo v pridelavi, ampak tudi
v trženju hmelja. Za vse te ukrepe je bilo treba zagotoviti dodatna
sredstva v proračunu, zato je Vlada Republike Slovenije predlagala
zakon za izvajanje intervencijskih ukrepov v kmetijstvu v letu
1999, ki ga je državni zbor tudi sprejel.

V prvih osmih mesecih so bila končana in finančno realizirana
agromelioracijska dela na štirih večjih kompleksih, ki skupaj merijo
895 ha. Začeta so bila agromelioracijska dela na 27 območjih na
skupni površini 1424 ha. Izveden je bil javni razpis za zbiranje
ponudb za urejanje pašnikov v letu 1998/99 za skupno površino
2505 ha novo urejenih pašnikov.
Zaradi obsega del se komasacije zadnja tri leta izvajajo dve
proračunski leti. V prvih devetih mesecih so bile dokončane
komasacije! na 206,5 ha. Do konca leta 1999 bodo izvedena dela
še na preostalih komasacijskih območjih, uvedenih v letu 1997 in
1998. Pričakujemo, da bodo do konca leta 1999 izvedene
komasacije na 445 ha. Začela so se izvajati tudi dela na novih
komasacijskih območjih v obsegu 467 ha. Končanje del se
predvideva v letu 2000. V program sanacije komasacij je bilo na
novo vključenih 6 komasacijskih območij, poleg še delujočih 40
komasacijskih območij iz leta 1995, 1996, 1997 in 1998.

V letu 1999 se je v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi
in sistemskimi možnostmi prilagajanja tržnih ureditev ureditvam v
Evropski uniji nadaljevalo postopno preusmerjanje ukrepov
subvencij od spodbujanja večje pridelave k proizvodno nevezanim
ukrepom: doplačila na hektar pri sladkorni pesi, krušnih žitih,
hmeljiščih in ekološka plačila. Letos je bila vzpostavljena tržna
ureditev za krušno žito, ki je že omogočala postopno uveljavitev
trga in odpravljeno je bilo administrativno določanje veleprodajnih
cen sladkorja.

Pri razvoju podeželja so se končale obveznosti po pogodbah iz
leta 1998, in sicer: uvajalna faza programa CRPOV na 20-ih
lokacijah, 38 izvedbenih projektov CRPOV, v kmetijski infrastrukturi
17 projektov, pri vinskih cestah pa 15 izvedbenih projektov. Na
podlagi javnega razpisa za leto 1999 je pri uvajanju programov
CRPOV za 17 novih lokacij, pri izvedbi CRPOV za 37 izvedbenih
projektov, v kmetijski infrastrukturi za 31 infrastrukturnih objektov
in v okviru projekta vinskih cest za 30 izvedbenih projektov.

V letu 1999 je dan poseben poudarek proračunskim strukturnim
podporam. Gre za podpore pri naložbah kmetij in kmetijskih
gospodar'stev, zadrug, skladiščnih zmogljivosti za sadje,
predelavo, dodelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov,
ki pomenijo usposobitev za povečanje konkurenčnosti. V letu
1999 bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje podeželja nadalje podpirala
projekte mladih kmetov in posodabljanje kmetij. Cilj skupnega
nastopa je povečati učinke razpoložljivih finančnih sredstev in
pospešiti posodabljanje čim večjega števila kmetij.

Angleška vlada, njihov Know-How Fund, je sofinancirala in
sodelovala pri regionalnem razvojnem projektu podeželja za 14
občin. Izvajal se je regionalni projekt Vodooskrba Bele krajine.
V letu 1999 je bila v okviru Projekta namakanja kmetijskih zemljišč
RS spremenjena in končana študija izvedljivosti za 3614 ha
kmetijskih zemljišč. Izsledki te študije so pokazali, da je 77 % od
obdelanih površin gospodarsko upravičenih, zato je ministrstvo
skladno s programom dela za leto 1999 začelo pripravljati projektno
dokumentacijo za njihovo izvajanje.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program razvoja kmetijstva,
živilstva, gozdarstva in ribištva za obdobje 2000-2002;
vzpostavljen je bil register pridelovalcev grozdja in vina, uresničuje
se program informacijske podpore izvajanju ukrepov proračunske
politike v kmetijstvu in vzpostavlja se register kmetij, ki uveljavljajo
ukrepe subvencij v kmetijstvu. V zadnji fazi je priprava predloga
zakona o kmetijstvu, ki bo določil sistemske temelje za
usposobitev Slovenije za prevzem in uveljavitev skupne kmetijske
politike Evropske unije.

V živilstvu je bilo objavljenih več spremenjenih, noveliranih oziroma
usklajenih predpisov, ki urejajo kakovost kmetijskoživilskih
proizvodov, usklajenih z evropsko zakonodajo in Codex
Alimentarius dokumenti. Do konca leta 1999 bosta pripravljena
še naslednja dva usklajena predpisa o kakovosti kmetijskoživilskih
proizvodov: pravilnik o mineralni in izvirski vodi ter pravilnik o
aditivih.
V postopku sta javni razpis za sofinanciranje registracije posebnih
kmetijskoživilskih proizvodov z označbo porekla oziroma izvora
in javni razpis za sofinanciranje projektov, povezanih z več
predstavitvami in večjim trženjem kmetijskoživilskih proizvodov.
Razpisa sta usklajena z zaščitnimi ukrepi ter načini trženj, ki
uradno veljajo v Evropski uniji kot prispevek k prepoznavi
kakovostnejših nacionalnih proizvodov.

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev je bila ustanovljena Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja zaradi
institucionalne, organizacijske in kadrovske usposobitve za
izvajanje skupne kmetijske politike Evropske unije. V prvi fazi
delovanja agencije bo največji poudarek na uporabi programa
predpristopne pomoči SAPARD. Agencija bo začela delovati junija
22. oktober 1999
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Med pomembnimi nalogami živilstva v letu 1999 je bila tudi priprava
in izvedba projektov PHARE za vzpostavitev ustreznega sistema
uradnega nadzora nad kakovostjo živil. Druge naloge s tega
področja so bile tudi sodelovanje z drugimi resorji pri pripravi
zakonodaje in organiziranje nadzora nad kakovostjo
kmetijskoživilskih proizvodov.

V precejšnji meri so bila s finančnimi ukrepi odpravljena neskladja
med številom ribičev in ribolovnih sredstev in razpoložljivimi
ribolovnimi fondi, da bi se prestrukturiral presežek ribičev. Socialni
status morskih ribičev se je uredil z uveljavitvijo zakona o dopolnitvi
zakona o morskem ribištvu, s čimer so ribiči izenačeni s kmeti pri
vključevanju v invalidsko, pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje.

Pri zdravstvenem varstvu rastlin je bilo težišče usmerjeno v
pripravo zakonodaje, da bi se uskladile in upoštevale direktive
Evropske unije. Sektor za varstvo rastlin je neformalno prevzel
vlogo osrednjega organa za varstvo rastlin in s tem v zvezi je
potekala stalna koordinacija dela pri ugotavljanju in nadzoru
zdravstvenega stanja pri pridelavi rastlin v kmetijstvu, pri
determinaciji škodljivih organizmov v pooblaščenih laboratorijih
ter pri napovedovanju pojava gospodarsko škodljivih organizmov
po regijah. Sistematično se nadzoruje 13 karantenskih organizmov,
kar zajema ugotovitev stanja s sistematičnim vzorčenjem in
analizami, oceno nevarnosti, pripravo ukrepov in nadzor nad
obvladovanjem organizmov.

POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva je sproti
načrtovala, izvajala in vrednotila delo kmetijske svetovalne službe,
ki deluje v oddelkih za kmetijsko svetovanje pri regionalnih
kmetijskih in živinorejskoveterinarskih zavodih. Zaradi
priključevanja Evropski uniji je kmetijska svetovalna služba v letu
1999 prevzela še vrsto novih nalog, med katerimi izstopajo
predvsem:
sodelovanje kmetijske svetovalne službe pri usklajevanju
zakonov in predpisov o kmetijstvu v Evropski uniji,
vključevanje kmetijske svetovalne službe v gradnjo in uvajanje
sistema plačevanja spodbud za kmetijstvo po priporočilih
Evropske unije,
- izvajanje razvojnih programov - razvoj podeželja z vključitvijo
v programe Evropske unije skladno z usposabljanjem
kmetijskih svetovalcev za razvoj podeželja,
uvajanje in izvedba projekta evropsko primerljivih kmetij s
pripravo strukturnih pogojev in usposabljanjem gospodarjev
za sodobno gospodarjenje na kmetijah,
- pomoč mladim gospodarjem na kmetijah in uvajanje okolju
prijaznega kmetovanja, predvsem bioloških načinov kmetijske
pridelave,
spodbujanje pridelovalcev za poslovno združevanje
predvsem za pridelavo in predelavo izdelkov z blagovnimi
znamkami ter njihovo zaščito.

Pri fitofarmacevtskih sredstvih je bilo delo usmerjeno predvsem
v izdajanje dovoljenj za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi,
vodenje registra v Sloveniji registriranih fitofarmacevtskih
sredstev, registra zastopniških pogodb, registra trgovin s
fitofarmacevtskimi sredstvi ter v pripravo zakonodaje zaradi
uskladitve in upoštevanja direktiv Evropske unije pri registraciji,
prometu, uporabi in nadzoru fitofarmacevtskih sredstev, ostankih
fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih, napravah za
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in izobraževanju izvajalcev
ukrepov zdravstvenega varstva rastlin.
Opravljena je bila analiza skladnosti veljavnih predpisov s predpisi
Evropske unije za gozdarstvo. V splošnem je bilo ugotovljeno, da
je politika gospodarjenja z gozdovi skladna z evropsko gozdarsko
strategijo, zavezami iz Konvencije o biotski raznovrstnosti in iz
resolucij, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu gozdov
v Evropi, ter priporočili Medvladnega foruma o gozdovih OZN.

V enoletnem obdobju je služba delovala z več kot 90.000 kmeti,
člani njihovih družin in drugimi prebivalci podeželja in tako skrbela
za usposabljanje kmetov in članov njihovih družin, organizirala
različne prikaze, razstave, sejme in ekskurzije, pripravljala
kmetijske razvojne programe, sodelovala pri izdelavi ter izvajanju
programov za razvoj podeželja in obnove vasi ter projektov v
skupini Kmetijstvo in podeželje PHARE-CBC z Avstrijo in Italijo,
skrbela za povezovanje kmetov in prebivalcev podeželja in
sodelovala pri oblikovanju in izvajanju kmetijske politike.

Vlada je v tem obdobju uskladila predpis o pristojbinah za
vzdrževanje gozdnih cest z zakonom o gozdovih, in sicer tako,
da se v enotnem sistemu v okviru lokalnih skupnosti vzdržujejo
tudi gozdne ceste v državnih gozdovih. Izdan je bil tudi predpis o
normativih za izvajanje del v državnih gozdovih, ki je podlaga za
izračun plačila za koncesijo. Poleg izdajanja predpisov v zvezi s
sprejemanjem gozdnogospodarskih načrtov so se pripravljali tudi
pravilniki s področja gozdnih prometnic, varstva gozdov in
klasifikacije gozdov na katastrske razrede ter dopolnilo odredbe
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna RS. Zaradi ne povsem jasnih razmerij med zakonom o
gozdovih in novim zakonom o ohranjanju narave je nekoliko zastala
priprava načrtovanega predloga zakona o varovalnih gozdovih
in gozdnih rezervatih.

VETERINARSKA UPRAVA
Veterinarska uprava Republike Slovenije je v letu 1999 končala
postopke izbire koncesionarjev na podlagi uredbe o določitvi mreže
javne veterinarske službe in na ta način regionalno določila mrežo
veterinarskih organizacij na primarni ravni veterinarskih dejavnosti
in izpolnila zahteve zakona o veterinarstvu ter pripravila podlago
za spremembo financiranja teh dejavnosti.

Vlada je zagotavljala razmere za normalno delo Zavoda za
gozdove Slovenije in v skladu s proračunskimi možnostmi
uresničevala Program razvoja gozdov v Sloveniji, ki ga je sprejel
državni zbor.

Priprava zakonodaje za veterino je bila usmerjena v dokončno
ureditev sistema zatiranja živalskih kužnih bolezni in postopkov
ob njihovem pojavu. V ta namen je bilo pripravljenih in objavljenih
23 navodil o zatiranju in izkoreninjenju posameznih kužnih bolezni
s posebnim poudarkom na njihovi usklajenosti s pravnim redom
Evropske unije. Prav tako je bil pripravljen zakon o zaščiti živali,
ki je v postopku sprejemanja v državnem zboru. Sprejetje zakona
bo podlaga za ustrezno ureditev zaščite živali z določili in standardi
Evropske unije. Reprodukcija domačih živali in izenačevanje
standardov Republike Slovenije s standardi Evropske unije so
zahtevali objavo treh pravilnikov, ki natančheje določajo pogoje
za določitev živali darovalk jajčnih celic in zarodkov, razmere za
zbiranje, pridobivanje, pripravo in shranjevanje živalskih zarodkov
in pogoje za imenovanje posebne skupine za ravnanje z njimi.

Izdana sta bila pravilnik o lovskogojitvenih načrtih in pravilnik o
lovskogospodarskih načrtih, s čimer je doseženo pregledno
razmerje med lovskim načrtovanjem na območni ravni in lovišča
oziroma med nalogami lovskih organizacij in Zavodom za gozdove
Slovenije na tem področju.
Z novimi proizvodnimi zmogljivostmi za vzrejo in predelavo
sladkovodnih rib, ki so podprte tudi s finančnimi sredstvi države,
se povečujeta ponudba in potrošnja ribjega mesa. K temu je
pripomoglo tudi tekoče urejanje koncesijskih razmerij za stare in
nove objekte za gospodarsko rabo vode v ribogojne namene
med državo in koncesionarji.
poročevalec, št. 74/111
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Fitosanitarna inšpekcija v letu 1999 poleg rednega inšpekcijskega
nadzora zdravstvenega stanja rastlin pri prometu čez državno
mejo in na notranjem trgu namenja veliko pozornosti prilagajanju
nadzora postopkom, ki veljajo v državah Evropske unije.
Najpomembnejše sedanje dejavnosti so: zagotovitev ustreznih
delovnih razmer na prihodnji meji s tretjimi državami, razširitev
zdravstvenega nadzora na podoben obseg, kot velja v Evropski
uniji (nadzor v zavarovanih prostorih, sistematični nadzor drugih
najpomembnejših karantenskih škodljivih organizmov v državi),
nadgraditev priročnika za fitosanitarne inšpektorje zaradi
zagotovitve poenotenja postopkov v vseh delih države,
nadgraditev informacijskega sistema, intenzivno izobraževanje
fitosanitarnih inšpektorjev doma in v tujini. Del sredstev za
izobraževanje in naložbe fitosanitarna inšpekcija pridobiva tudi s
projekti PHARE, pri čemer je pomembno tudi tesno sodelovanje s
strokovnjaki Evropske unije za varstvo rastlin.

Sistemsko je bil urejen način nadzora živali pri vnosu z uveljavitvijo
pravilnika o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali in
promet domačih živali z objavo pravilnika o obrazcu
zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske
napotnice.
Na podlagi pregleda evropske inšpekcije in njihovih zahtev je bil
pripravljen izvedbeni načrt prenosa pristojnosti in sistema
pooblaščenih veterinarjev, spremenjen sistem certificiranja in na
ta način urejen status uradnega veterinarja.
Pri informatizaciji in obveščanju javnosti v veterini je bil še
podrobneje razčlenjen mrežni splet Veterinarske uprave Republike
Slovenije, pripravljen je bil pravni register predpisov iz
veterinarstva kot učinkovit pripomoček za veterinarske inšpektorje
in druge javne delavce v veterinarstvu, posebna opozorila, plakati
in zloženka v zvezi s steklino in oralno imunizacijo lisic ter ustrezne
informacije v zvezi s problematiko veterinarske službe.

Gozdarska inšpekcija je največ pozornosti namenjala nadzoru
izvajanja ukrepov za varstvo gozdov pred škodljivci,
uresničevanju splošnih delov gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtov, nadzoru sečenj, posegov v prostor in
nadzoru porabe proračunskih sredstev, ki se zagotavljajo za
sofinanciranje gojitvenih in varstvenih del ter del za vzdrževanje
življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih.

Pri veterinarskem inšpekcijskem nadzoru je bilo delo razdeljeno
na nadzor in neposredno kontrolo živali, živil in surovin živalskega
izvora pri prehodu čez državno mejo, kjer so veterinarski
inšpektorji nadzorovali in vzorčili uvožene pošiljke in na ta način
učinkovito ščitili državo pred vnosom kužnih bolezni in snovi, ki
onesnažujejo okolje (dioksin). Veterinarske postaje mejnega
veterinarskega nadzora so bile z vladnim omrežjem ustrezno
povezane v enoten računalniški sistem, ki bo omogočil učinkovit
prevzem uporabe EU. Kot delovni pripomoček je veterinarskim
inšpektorjem na meji na voljo priročnik, ki omogoča poenotenje
dela in sistemsko ureja določena vprašanja. Inšpekcijsko
nadzorstvo v notranjosti države je bilo usmerjeno na pregled in
organiziranost prenove veterinarske službe, izdaje zdravstvenih
spričeval, poslovanje mešalnic krmil, medresorskega nadzora
prodajaln z živili živalskega izvora (meso) in nadzor nad
proizvodnjo živil živalskega izvora. Posebna pozornost je bila
namenjena nadzoru evidenc v primarni veterinarski službi in
izpolnjevanju predpisanih pogojev v proizvodnji živil živalskega
izvora. V ta namen je Veterinarska uprava Republike Slovenije
izdelala enoten vprašalnik kot merilo za presojo ustreznosti
posameznih postopkov veterinarskega inšpektorja in veterinarskih
strokovnih delavcev.

Lovska inšpekcija je v prvem polletju 1999 namenila največ
pozornosti izpolnjevanju lovskogojitvenih in lovskogospodarskih
načrtov v lovskih organizacijah, zadrževanju zaščitenih živalskih
vrst v ujetništvu, predvsem lovljenju ptic pevk. Ribiška inšpekcija
je posebno pozornost namenila temu, kako ribiške organizacije
izpolnjujejo obrazce, ki jih morajo poslati ribiškemu katastru, in
izpolnjevanju ribiškogospodarskih načrtov.
VARSTVO IN REGISTRACIJA SORT RASTLIN
Na podlagi zakona o varstvu novih sort rastlin je bil ustanovljen
Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin.
Urad je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in je začel delovati v drugi polovici junija 1999. Urad
opravlja strokovne in upravne naloge s področja varstva novih
sort rastlin in registracije sort rastlin. V tem obdobju je bila dejavnost
usmerjena v čimprejšnjo zagotovitev nemotenega opravljanja
tekočih zadev, to je vodenje upravnih postopkov za varstvo in
registracijo sort rastlin. V skladu s postopki poteka preizkušanje
sort na polju in v laboratoriju. Pri preizkušanju uporabne vrednosti
sort urad sodeluje z več domačimi izvajalci. Urad je sodeloval pri
pripravi podzakonskih predpisov s področja varstva sort rastlin.
Organiziranje urada še ni popolnoma končano in se bo nadaljevalo
do konca leta. Varstvo novih sort rastlin je z novim zakonom
popolnoma usklajeno s pravnim redom Evropske unije. Urad daje
potrebne informacije, obrazce in drugo gradivo vsem, ki se
zanimajo za to področje, ter sproti objavlja vse najpomembnejše
podatke o postopkih varstva novih sort in registraciji sort ter
druge informacije s tega področja.

INŠPEKCIJSKI NADZOR
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo je opravljal nadzor v skladu z letnim programom dela.
Pri delu kmetijske inšpekcije je bil poudarek na nadzoru izvajanja
zakona o kmetijskih zemljiščih. Opravljen je bil nadzor nad
obremenjenostjo kmetijskih površin z GVŽ/ha. Na podlagi zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin in odločbe o prepovedi prometa
in uporabe strupenih sestavin in iz njih izdelanih preparatov, ki se
uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, je bila izpeljana široka
akcija jemanja vzorcev zemlje na vodovarstvenih območjih.
Inšpekcijski nadzor v letu 1999 je pokazal, da nekateri kljub
prepovedi uporabljajo atrazinske pripravke na vodovarstvenih
območjih. Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu
so Bili pregledani posamezni primeri, ki so bili vloženi zahtevki, ki
niso bili usklajeni s popisom kmetijskega gospodarstva. Nadalje
je bil opravljen nadzor nad subvencioniranjem planinske paše in
ekološkega kmetovanja. V zadnjem času pa se na podlagi zakona
o semenu in sadikah v povezavi z jesensko setvijo ozimnih žit
nadzira kakovost semenskega blaga v prometu. V poletnih
mesecih, ko je največja nevarnost, da se v prometu pojavi
oporečno odprto vino, sta bila izpeljana njegovo sistematično
vzorčenje in nadzorjistin, ki morajo ta vina spremljati. Stalno se
nadzirajo vina in drugi proizvodi iz grozdja in vina ob uvozu. V
zadnjem času pa je poudarek na nadzoru kakovosti grozdja med
trgatvijo in nadzoru registra pridelovalcev.
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST V KMETIJSTVU, KI JO
SOFINANCIRA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
Pri raziskavah v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu je ministrstvo
v obdobju od septembra 1998 do septembra 1999 nadaljevalo s
sofinanciranjem strateško pomembnih in uporabnih projektov za
razvoj nove tehnologije v povezavi z varstvom okolja, ekonomike,
kmetijske politike, razvoja podeželja, agroživilstva in gozdarstva.
Pomembnejši večletni ciljni raziskovalni projekti, ki so se končali
konec leta 1998, so: Vinogradniške tehnologije za izboljšanje
kakovosti in gospodarnosti pridelave grozdja, Rekultiviranje
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opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju prilagojenimi
tehnologijami reje drobnice in drugi.
Pri prilagajanju in razvoju laboratorijskih in drugih metod delo
poteka na projektih: Prilagoditev in razvoj metod za ocenjevanje
prehranske vrednosti krme in krmil, Analitika ostankov
fitofarmacevtskih snovi v hmelju, Vzpostavitev laboratorijske
metodike za molekularno identifikacijo živali. Raziskave s področja
novih tehnologij so vse pogosteje okoljevarstveno naravnane:
Sonaravni modeli njivske proizvodnje, Integrirana pridelava
zelenjave, Standardizacija in nadzor ekološkega kmetovanja,
Biološko pridelovanje sadja, s področja živilskopredelovalne
industrije je pomemben projekt Vrhunski nišni izdelki iz žit, razvoj
dejavnosti kakovosti in tržne sprejemljivosti, s področja
spremljanja kakovosti živil pa Prehranski vplivi na kakovost živil
živalskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in
metode za merjenje kakovosti z vidika vplivov na zdravje
porabnikov.
Izpeljan je bil tudi nov razpis v okviru ciljnega raziskovalnega
programa ZEMLJA. Večina izbranih projektov je prilagojena
zahtevam Evropske unije in prenovi kmetijske politike. Npr.:
sledljivost porekla govejega mesa od klavne linije do potrošnika,
Podrobnejša opredelitev kriterijev za sistem neposrednih plačil,
Razvoj orodij in model za spremljanje porabe kmetijskih in živilskih
proizvodov, Znanstvene osnove za rajonizacijo vinogradniškega
območja Republike Slovenije v skladu s sprejeto zakonodajo in
obveznostmi do EU, Tržne perspektive slovenskega hmeljarstva
in druge.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je letos izdalo
tudi navedene publikacije:
- Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo v številkah,
Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje (2. del vinogradništvo),
Gozdarska strategija Evropske unije,
Kmetijsko-gozdarska zbornica,
- Preprečite onesnaževanje voda s sredstvi za varstvo rastlin,
Uporaba zaščitne opreme pri uporabi pesticidov,
- Slovensko podeželje - Katalog turističnih kmetij,
- Počitnice brez meja - Turistične kmetije od Alp do Jadrana,
Predstavitvena mapa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
- Slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in živilstvo - statistični
podatki,
Kmetijska svetovalna služba Slovenije - Poročilo za leto 1998
in Program za leto 1999,
Reforma kmetijske politike in kmetijska svetovalna služba Zbornik posveta iz Bleda.

in dvostranskih pregledov usklajenosti slovenske zakonodaje z
zakonodajo Evropske unije. Na pripravah zanje je sodelovalo
povprečno 30 zaposlenih na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in zunanjih sodelavcev. V letu 1999 je predviden še
pregled usklajenosti za fitosanitarno področje.
Za ribištvo so bila maja 1999 oddana pogajalska izhodišča.
Trenutno potekajo pospešene priprave za pripravo pogajalskih
izhodišč za kmetijstvo, ki bodo Evropski komisiji oddana
predvidoma decembra 1999.
PHARE
Uresničevanje Državnega programa PHARE COP 98 je potekalo
s tehnično pomočjo PHARE - ESPU pisarne, priprave tehnične
dokumentacije za veterinarsko in fitosanitarno mejno kontrolo v
okviru predvidene gradnje mejnih prehodov z Republiko Hrvaško
in tesnega sodelovanja s članicami Evropske unije za razvoj
podeželja in fitosanitarno kontrolo.
Na področju PHARE CBC - čezmejno sodelovanje se z Republiko
Avstrijo uspešno uresničujejo programi iz projekta Skupni
življenjski prostor, Revitalizacija gorskih pašnikov kot nadaljevanje
programov iz leta 1997, z Italijo pa še program razvoja Krasa.
Sodelovanje z drugimi državami
Podpisan je bil protokol o sodelovanju med ministrstvoma za
kmetijstvo Nemčije in Slovenije in v okviru tega je bilo organizirano
1. zasedanje mešane delovne skupine v Bonnu. Sprejeta in
notificirana je bila uredba Vlade Republike Slovenije o geografski
označbi lipicanec. Slovenska delegacija je že imela dvostranske
pogovore o tej problematiki z Evropsko komisijo, Avstrijo, Nemčijo, .
Češko republiko in Slovaško. Nadaljuje se sodelovanje z Bosno
in Hercegovino. Pripravljajo se projekti za gradnjo vzorčnih kmetij
in obnova učnega centra za kmetijsko mehanizacijo pri Kmetijski
fakulteti v Sarajevu. Sklenjen je bil sporazum o razširitvi koncesij
za nekatere pomembne agroživilske proizvode v okviru
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško.
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah in
konferencah
Potekale so dejavnosti, ki jih Sloveniji nalaga članstvo v Svetovni
trgovinski organizaciji - STO (narejena notifikacija podpore
kmetijstvu po sporazumih STO, končana dvostranska pogajanja
na področju kmetijskih proizvodov o vključitvi Hrvaške v STO).
Nadaljevalo se je sodelovanje s FAO v obliki delavnic, priprav na
članstvo v Evropski uniji in projektov, kot so reforma katastra,
ocenitev kmetijskih zemljišč, kmetijsko šolstvo in preobrazba
zadružnega sektorja.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Evropska unija
Decembra 1998 je bil sprejet Državni program za prevzem
pravnega reda Evropske unije. V njem so navedene temeljne
naloge prilagajanja slovenskega kmetijstva. Zaradi pravne
prilagoditve Evropski uniji je bila sprejeta vrsta predpisov: 2 zakona,
5 podzakonskih aktov vlade in 25 podzakonskih aktov ministra;
skupaj 32 predpisov (realizacija Državnega programa za prevzem
pravnega reda Evropske unije do 30.9.1999).

Slovenija je organizirala 5. srečanje ministrov za kmetijstvo držav
srednje in vzhodne Evrope (CEEC) septembra 1998 na Bledu.
Konference so se udeležili ministri za kmetijstvo 15 držav srednje
in vzhodne Evrope, predstavniki FAO, OECD in nekaterih držav
Evropske unije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je sodelovalo tudi na Kongresu evropskega združenja kmetov
CEA, ki je bil organiziran ob 50-letnici te organizacije v začetku
oktobra 1998 v Ljubljani.

Hkrati z izpolnjevanjem nalog, določenih v Državnem programu
za prevzem pravnega reda Evropske unije, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od septembra 1998 pospešeno
sodeluje pri pregledih usklajenosti slovenske zakonodaje z
zakonodajo Evropske unije. Končanih je bilo 8 krogov večstranskih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je organiziralo
predstavitev slovenskega kmetijstva na sejmih v Berlinu in na
Agricultural Royal Show 99 v Veliki Britaniji. Pripravlja pa se tretja
predstavitev na mednarodnem sejmu v Poznanu.
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Ministrstvo je opravilo ali predlagalo imenovanje v svete osmih
javnih zavodov s področja kulture, imenovalo je direktorja
Cankarjevega doma, vršilca dolžnosti direktorja Zgodovinskega
arhiva Ljubljana in vršilca dolžnosti direktorja novega oziroma
enotnega Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
naravne in kulturne dediščine, katerega ustanovitveni akt je letos
sprejela Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva (Uradni
list RS, št.38/ 99).

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Ministrstvo za kulturo je v obdobju od januarja do konca septembra
1999 skupaj s telesi v svoji sestavi: Upravo RS za kulturno
dediščino, Arhivom RS in Inšpektoratom RS za področje kulturne
dediščine, izvajalo načrtovane dejavnosti, s katerimi se uresničuje
politika vlade na področju kulture v Sloveniji.
PODPORA KULTURNO-UMETNIŠKIH PROGRAMOV

Vlaganje v objekte kulturnega pomena

Področje kulturnoumetniških programov v letu 1999 obsega okoli
1.000 enot projektnega sofinanciranja, ki se uresničujejo v Sloveniji,
in okoli 300 enot projektnega sofinanciranja, ki se uresničujejo
zunaj meja Slovenije. To so projekti uprizoritvenih umetnosti,
glasbene in plesne dejavnosti, vizualnih umetnosti, založništva in
literature, splošnoizobraževalnega knjižničarstva, štipendij ha
umetniških smereh za specialistični študij v tujini, štipendij za
redni študij v tujini na smereh, za katere v Sloveniji ni ustrezne
izobraževalne ponudbe (skupno se izplačuje 113 štipendij, od
česar je 22 novo podeljenih v letu 1999, en razpis pa še teče), za
enoletne in večletne raziskovalne naloge ter ekspertize, za
kulturne dejavnosti Slovencev po svetu, kulturne dejavnosti
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in
druge manjšinske narodne skupnosti oziroma priseljence v
Sloveniji. Poleg tega poteka financiranje plač in materialnih stroškov
17 dotiranih organizacij ter Filmskega sklada Republike Slovenije
in Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
vključno z njunima programoma. Do konca septembra 1999 je
bilo za naštete namene izplačanih skupno okoli 3.000 milijonov
tolarjev, od tega iz sredstev kulturnega tolarja za knjižničarstvo in
ljubiteljsko kulturo okoli 150 milijonov tolarjev.

V letu 1999 so bile dokončane ali pa so pred dokončanjem
navedene večje naložbe, pri katerih država nastopa kot glavni
financer ali pomemben sofinancer: zgradba za Restavratorski
center v Ljubljani, Kulturni dom Lendava, knjižnica v Novi Gorici,
Arhiv Koper, iz kulturnega tolarja Mali grad na Ptuju in Avditorij v
Portorožu; med drugim pa potekajo tudi naložbe v te objekte
kulturne infrastrukture: Viba film, Moderna galerija na Metelkovi v
Ljubljani, knjižnica v Novem mestu, nakup prostorov za Arhiv
Celje, dozidava pri Narodni galeriji, skladišča za Dramo v Ljubljani,
gledališče Tartini v Piranu itd. Skupno je bilo za naložbe in za 80
projektov investicijskega vzdrževanja izplačanih okoli 675
milijonov tolarjev, od tega iz kulturnega tolarja okoli 120 milijonov.
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Na področju varstva nepremične kulturne dediščine in muzejske
dejavnosti je Uprava RS za kulturno dediščino z izvajalci projektov
varovanja nepremične dediščine sklenila 505 pogodb, z izvajalci
muzejskih projektov pa 91 pogodb. Do septembra je bilo v te
namene potrošeno skupno s kulturnim tolarjem okoli 640 milijonov
tolarjev. Uprava je sodelovala pri oblikovanju odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije ter pri
razglasitvi Krajinskega parka Barje in Regijskega parka Snežnik.
Pripravila je osnutek sprememb in dopolnitev zakona o regijskem
parku Škocjanske jame ter uveljavljala pogoje za varstvo kulturne
dediščine v lokacijskh postopkih za odseke avtocest in druge
državno pomembne infrastrukturne posege v prostor. Za vladni
postopek je oblikovala stališča za presojo usklajenosti več deset
občinskih prostorskih planov.

Sofinanciranje kulturnih programov javnih zavodov v letu 1999
obsega 31 zavodov, katerih ustanovitelji so država, Cankarjev
dom in Slovensko narodno gledališče Maribor. V teh gledališčih,
glasbenih ustanovah, muzejih in galerijah, arhivih, v Narodni in
univerzitetni knjižnici itd. je skupno zaposlenih okoli 1700 oseb.
Ministrstvo financira materialne programske stroške tudi 38
občinskim javnim zavodom, pri katerih je sicer z uveljavitvijo
sprememb pri financiranju lokalnih skupnosti njihovo večinsko
financiranje prešlo na občine. Do konca septembra je bilo za
programe javnih zavodov skupno izplačanih skoraj 7.000 milijonov
tolarjev.

Konservatorski center je neprekinjeno opravljal predpisane naloge.
Pripravljene so bile vzorčne enote za razglasitev. Sodeloval je pri
strokovnem izboru in popravkih vpisov za Zbirni register dediščine,
pri projektih Izmere in Skansen in v 40 drugih strokovnih telesih
za posamezne spomenike ali strokovne probleme. Pripravljen je
priročnik tipoloških oznak, pripravljena so bila merila in obrazci v
postopku državnega odločanja o sofinanciranju projektov kulturne
dediščine, posebej še za kulturnopolitični program "kulturnega
tolarja". Sodeloval je pri presojah tras za avtoceste (RazdrtoVipava, Jagodje-Lucija, Slivnica-Pesnica, Maribor-Lenart, FramHajdina, Lenart-Cogetinci, Beltinci-Pince, Vrba-Peračica, BičHrastje, Krška vas-Obrežje) in železnico Divača-Trst. Obsežno
je bilo sodelovanje pri mednarodnih projektih, v poskusnem
projektu Kras Štanjel in pri pripravi knjige o nemško govorečih v
Sloveniji.

Ministrstvo je objavilo program državnih subvencij in dotacij
pravnim in fizičnim osebam za kulturne programe in projekte, ki v
letu 1999 dejansko pomenijo glavni tok kulturne ustvarjalnosti in
posredovanja v Sloveniji, v posebni letni publikaciji z naslovom:
Pregled (so)financiranja kulturnih programov in projektov v letu
1999, in sicer v 800 izvodih.
Ministrstvo je obravnavalo 360 novih vlog samostojnih ustvarjalcev
v kulturi za vpis v register, od česar je bilo odobrenih 300 (stanje
septembra: 1828 samostojnih kulturnih ustvarjalcev), ter 340 vlog
za odobritev plačila prispevkov za obvezno pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,
od katerih je bilo odobrenih 270 vlog (stanje septembra: osnovno
zavarovanje se plačuje za 999 samostojnih kulturnih ustvarjalcev).
Uveljavljenih je bilo deset novih republiških priznavalnin in 16
novih izjemnih pokojnin. V register samostojnih novinarjev je bilo
do septembra vpisanih 19 in izpisanih 9 novinarjev, v evidenco
javnih glasil je bilo vpisanih 70 novih. Danih je bilo več kot 100
dovoljenj za izvoz predmetov kulturne dediščine, podeljenih okoli
7000 odločb za znižanje stopenj prometnega davka in okoli 300
dovoljenj za znižanje carinskih stopenj pri uvozu blaga kulturne
narave oziroma pomena. V denacionalizacijskem postopku je bilo
izdanih 26 odločb in sklepov, v raznih fazah obravnave pa je okoli
500 vlog.
22. oktober 1999

Uprava je izvedla več odmevnih dejavnosti za popularizacijo
kulturne dediščine. Osrednji projekt so Dnevi evropske kulturne
dediščine - Kulturne poti, z množico razstav in drugih dogodkov.
Izdana sta bila vodnika iz zbirke Kulturni in naravni spomeniki
Slovenije, pred izidom je publikacija Varstvo spomenikov. Izpeljan
je bil fotografski natečaj, opravljeni številni strokovno vodeni ogledi
spomenikov. Založbi Vitrum, Mladinski knjigi in RTV Slovenija so
bili poslani strokovno gradivo in strokovni prispevki za njihove
publikacije ali oddaje, ki zajemajo tudi slovensko kulturno dediščino.
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Delo Inšpektorata Republike Slovenije za področje kulturne
dediščine je bilo v tem obdobju osredotočeno na redni nadzor
nad izvajanjem določb novega zakona o varstvu kulturne
dediščine, ki se vsebinsko nanašajo na nepremično in premično
dediščino in dejavnosti zavodov za varstvo dediščine, knjižnic in
arhivov, najsi gre za dovoljenja, pogoje in postopek za izdajo
dovoljenj, pogoje in postopek za izdajo in odvzem koncesij, pogoje
za hrambo zbirk, trgovanje z dediščino in na arheološke raziskave.
Večina dejavnosti pa se je osredotočala na obdelavo nerešenih in
novih pritožb, sodelovanje inšpektorata pri izdajanju podzakonskih
aktov, razlago predpisov strankam, sodelovanje z drugimi
inšpekcijami. V obdelavi je v tem obdobju 138 vlog, od katerih se
je pri tretjini izkazalo, da so brez ustrezne pravne podlage, pri
dveh tretjinah pa je inšpektorat izdal ustrezne odločbe ali drugače
ukrepal.

Arhiv je izdal publikacije: Daniela Juričič Čargo: Gospodarski razvoj
Lupoglavskega gospostva v 16. stoletju; Ljuba Dornik Šubelj:
Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo; Jože Žontar: Strukture
uprave in sodstva na Slovenskem od srede 18. stoletja do leta
1848; Nevenka Troha: Politika slovensko-italijanskega bratstva;
Peter Ribnikar: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov
in Srbov v Ljubljani in deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921. Izšla
je predstavitvena publikacija Arhiva Republike Slovenije itd. V tem
obdobju so izšle štiri številke internega Obvestila Arhiva Republike
Slovenije.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Na področju kulture in avdiovizije je bil po opravljenem pregledu
usklajenosti zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in
pripravi pogajalskih izhodišč za vključevanje vanjo izdelan in
sprejet predlog za spremembo delne pobude za sklenitev
mednarodne pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski
uniji za kulturo in avdiovizualno politiko.

ARHIVSKA IN DOKUMENTACIJSKA DEJAVNOST
INDOK center je nadaljeval s pospešenim vpisovanjem enot
kulturne dediščine v zbirni register dediščine - skupaj z regionalnimi
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine je bilo novo
vpisanih 2584 enot. Register je oziroma deluje kot strokovna
podlaga za pripravo predloga zakona o lastninjenju kulturnih
spomenikov v družbeni lasti, odlokov za razglasitev spomenikov
državnega pomena, krajinskih parkov, prostorskih planov,
preverjanje ogroženosti spomenikov na predvidenih trasah
avtocest. INDOK center je prevzel in uredil dokumentarno gradivo
Uprave za obdobje sedmih let. V knjižnici je izvedel začetno stopnjo
postavitve gradiva po načelu prostega pristopa. Razvita je bila
nova programska oprema za pregledovanje fondov registra,
posodobljena je bila računalniška oprema in sproženi so bili projekti
razvoja geografskega informacijskega sistema kulturne dediščine.

Minister za kulturo se je srečal z ministrico za kulturo Italijanske
republike in z ministrom za kulturo Republike Hrvaške. Novembra
se bo udeležil Unescovega srečanja kulturnih ministrov na temo
Kultura in ustvarjalnost v globaliziranem svetu.
V obdobju, ki ga zajema poročilo, je s področja pristojnosti
Ministrstva za kulturo Državni zbor Republike Slovenije sprejel
zakon o varstvu kulturne dediščine, zakon o ratifikaciji Evropske
konvencije o varstvu arheološke dediščine, v postopku v
Državnem zboru Republike Slovenije pa je predlog zakona o
lastninjenju spomenikov v družbeni lasti. Ministrstvo za kulturo je
izdalo šest pravilnikov s področja arhivistike, Pravilnik, ki ureja
honorarje v kulturni dejavnosti, Pravilnik o društvih v javnem
interesu in Dopolnilo pravilnika, ki ureja postopke v zvezi z javnimi
razpisi in odločanjem o kulturnih programih in projektih, ki jih
(so)financira država.

Z vidika normativne dejavnosti je uprava sodelovala pri pripravi in
sprejemanju zakona o varstvu kulturne dediščine, po sprejemu
pa pri njegovem izvajanju. Pripravila je predlog sklepa Vlade
Republike Slovenije o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine, izdala navodila za
pripravljanje in izdajanje kulturnovarstvenih pogojev in soglasij,
pripravila je tudi osnutek pravilnika o postopku za izdajo dovoljenj
za arheološka raziskovanja.

V letu 1999 je ministrstvo v okviru strokovne dejavnosti izdalo
več publikacij, med njimi kaže omeniti zlasti te: maja Javno
infrastrukturo na področju kulture v RS (brošura), junija Poročilo
o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v letu 1998
(brošura) in julija Pregled (so)financiranja kulturnih programov in
projektov v letu 1999 (knjiga). Ministrstvo se sistematično
predstavlja tudi na svoji spletni strani www.gov.si/mk.

Arhiv Republike Slovenije je skladno z načrtom dela v tem obdobju
evidentiral, zbiral in strokovno obdeloval arhivsko gradivo ter
izdeloval vodnike, inventarje in druge pripomočke za uporabo
arhivskega gradiva. Prevzel je 200 metrov gradiva. Za tisk je
pripravljen izredno zahteven Vodnik po fondih in zbirkah Arhiva
Republike Slovenije. V čitalnicah je okoli 1000 uporabnikov na več
kot 4.000 obiskih pregledovalo in uporabljalo arhivsko gradivo.
Za izvajanje zakona o žrtvah vojnega nasilja in zakona o
denacionalizaciji je bilo izdanih več kot 6.000 potrdil. Sektor za
konservacijo in restavracijo in varnostno reproduciranje
arhivskega gradiva je opravljal naloge po načrtu. Varnostno je
mikrofilmal in skeniral del gradiva Arhiva Republike Slovenije. Arhiv
je evidentiral arhivsko gradivo, pomembno za Slovenijo v več
tujih ustanovah: Vatikanski tajni arhiv, Arhiv Zunanjega ministrstva
v Rimu, Nacionalni arhiv v Parizu, Nacionalni arhiv v VVashingtonu
itd.

V okviru mednarodnega kulturnega sodelovanja so bili podpisani
novi programi o sodelovanju z Ljudsko republiko Kitajsko,
Republiko Turčijo in Republiko Hrvaško. Podpisan je bil sporazum
o izmenjavi gradiva med Arhivom RS in Hrvaškim državnim
arhivom. Izjemno bogato je mednarodno strokovno sodelovanje
Uprave RS za kulturno dediščino. Odmevnejše dejavnosti so
predstavitev sodobne slovenske likovne umetnosti na beneškem
bienalu, sodelovanje pri projektu Weimar - evropska prestolnica
kulture, gostovanje Slovenske filharmonije po Veliki Britaniji, prva
predstava v vesolju Gravitacija 0 in določeni projekti s področja
kulturne dediščine. V okviru trilaterale Slovenija-HrvaškaMadžarska je bila dana pobuda za pospeševanje prevajanja literature. V okviru programov PHARE potekajo projekti za
revitalizacijo kulturne dediščine Baške grape, sanacija grajskega
parka Kromberk in začetek študije Prevencija in varovanje v
kulturnem središču Metelkova v Ljubljani.

Sodelavci so sodelovali v več raziskovalnih projektih, kot npr.:
Arhivske raziskave, Viri II, Slovenija na vojaškem zemljevidu, na
mnogih strokovnih izpopolnjevanjih v tujini in doma (skupno s
Slovenijo v 10 evropskih državah); sprejeli so štiri osebe iz drugih
držav na strokovno izpopolnjevanje v Sloveniji in omogočali svojim
članom izpite za pridobivanje nazivov v arhivski dejavnosti.
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naloge prvega usklajevanje pri razvoju regionalnih in lokalnih
podjetniških centrov, usklajevanje med nacionalnimi partnerji,
delovanje Evro infocentra, pa je osnovna dejavnost drugega
zagotavljanje ugodnejših posojil za projekte enot malega
gospodarstva. Tako je v mesecu juliju sklad objavil razpis za
kreditiranje projektov na področju malega gospodarstva v skupni
vrednosti 2 mio SIT. Med dejavnosti sklada štejemo tudi sovlaganje
v projekte malega gospodarstva, subvencioniranje obrestne mere
ter sofinanciranje poslovne infrastrukture (pospeševalni centri,
tehnološki parki).

MINISTRSTVO ZA MALO
GOSPODARSTVO IN TURIZEM
PODROČJE MALEGA GOSPODARSTVA
Mala in srednja podjetja so ključno področje za ustvarjanje možnosti
za rast. V Sloveniji pomenijo mala podjetja 93,6-odstotni delež
vseh podjetij, v malih podjetjih je zaposlenih 23,2 % vseh
zaposlenih, ustvarjajo pa skupno 22,8 % skupnega letnega
prihodka. V Sloveniji smo po številu malih in srednjih podjetij bližje
EU, vendar pa ta podjetja ustvarjajo manjši delež delovnih mest in
manjši delež prihodka kot v EU. Republika Slovenija je leta 1996
sprejela Strategijo o razvoju malega gospodarstva v Sloveniji, ki
predvideva vrsto dejavnosti in ukrepov za izboljšanje poslovnega
okolja za mala in srednja podjetja in je v celoti usklajena s pravnim
redom Skupnosti. Potrebne so le okvirne dopolnitve, ki bodo še
podrobneje vnesle vsa priporočila iz Liste A in Liste B za 16.poglavje
- Mala in srednje velika podjetja.

V razvoj sektorja malih in srednjih podjetij so vključene tudi
regionalne podporne institucije. V Sloveniji bo v skladu z 12
statističnimi regijami delovalo 12 regionalnih razvojnih agencij
oziroma regionalnih podjetniških centrov. Delujejo že Regionalna
razvojna agencija Mura, Celje, Regionalni podjetniški center
Posavje, Zagorje in BSC Kranj. Iz delujočih lokalnih centrov bodo
v obdobju 1999/2000 ustanovljene regionalne razvojne agencije
ali regionalni podjetniški centri v teh regijah: Dolenjska, Koroška,
Obala, S. Primorska, Podravje, Notranjska in Osrednja slovenska
regija.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je v mesecu juniju
1998 pripravilo strokovno gradivo Pobude za hitrejši razvoj malega
gospodarstva v Sloveniji in ga nato poslalo Vladi Republike
Slovenije in vsem ministrstvom, da ga proučijo in se strokovno
opredelijo do vsebine. Pobude so bile javno predstavljene tudi na
posvetu z naslovom Spodbude za hitrejši razvoj malega
gospodarstva, ki ga je organiziralo Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem v letu 1998 v Mariboru. Ob tej priložnosti
je izšel tudi zbornik referatov, ki so jih na omenjeno temo pripravili
različni avtorji drugih ministrstev in državnih institucij.

Za razvoj sektorja malih in srednjih podjetij je vsekakor pomemben
program, ki ga pripravljata Evropska komisija in Evropska banka
za obnovo in razvoj. Na podlagi raziskav je delovna skupina
sprejela sklep, ki enotno ugotavlja, da je osnova razvoja
pridruženih članic EU predvsem v razvoju malih in srednjih podjetij.
Z določenimi ukrepi zagotavljanja finančnih sredstev bi komisija v
državah kandidatkah za vstop zagotovila potreben kapital za
dodatno vlaganje v inovativna podjetja in podjetja, ki zagotavljajo
nova delovna mesta. Komisija in Evropska banka za obnovo in
razvoj bosta za razvoj sektorja malih in srednjih podjetij v desetih
srednje- in vzhodnoevropskih državah zagotovili 125 mio evrov.
Banka bo finančnim posrednikom (bankam, investicijskim
skladom) v državah kandidatkah dajala posojila, garancije ter
pomagala pri vodenju in izvajanju posrednega financiranja. V ta
program je vključena tudi Slovenija. Vloga ministrstva je, da
obvešča finančne posrednike v Sloveniji o možnostih za
pridobivanje finančnih sredstev te banke.

Podpora krepitvi konkurenčne sposobnosti malega
gospodarstva
V obdobju od oktobra 1998 do junija 1999 je Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem izvedlo določene dejavnosti za
zagotavljanje pogojev za krepitev konkurenčnih prednosti
slovenskih malih in srednjih podjetij. Subvencionirajo se potrebne
raziskave za oblikovanje pravnih in gospodarskih posledic vstopa
v EU na področju malega gospodarstva, ministrstvo
subvencionira razvojne projekte in naložbe v tehnološko obnovo
malih podjetij in podjetnikov na manj razvitih območjih, skupaj z
Ministrstvom za delom, družino in socialne zadeve bo
subvencioniralo ustvarjanje novih delovnih mest v malih podjetjih
in pri samostojnih podjetnikih, 100 mio SIT je ministrstvo namenilo
finančnim spodbudam za naložbe v hitro rastočih, izvozno in
razvojno usmerjenih enotah malega gospodarstva, za razvojne
projekte, ki jih vodijo podjetnice in mladi podjetniki. V letu 1999 se
subvencionira izobraževanje v visokošolskih institucijah za
podjetništvo lastnikom malih podjetij in samostojnim podjetnikom,
ministrstvo pa subvencionira tudi programe za usposabljanje in
seminarje za sodobne metode vodenja in strateškega upravljanja,
mednarodnega trženja, uvedbe davka na dodano vrednost,
finančnega načrtovanja, informacijske tehnologije, tujih jezikov,
uvajanja novih tehnologij in drugo.

Ministrstvo je v letu 1999 izvedlo strokovni posvet o upravnih in
administrativnih postopkih, ki zavezujejo podjetnike pri
pridobivanju različnih dokazil in dovoljenj. Posvet je bil namenjen
iskanju možnosti za poenostavitve upravnih in administrativnih
postopkov, zato so pri pripravi posveta dejavno sodelovala tudi
druga resorna ministrstva (Ministrstvo za notranje zadeve - javna
uprava, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba vlade za
zakonodajo) in druge pristojne institucije. Ministrstvo je koordinator
medresorske skupine za pripravo enotnih stališč do poenostavitve
upravnih in administrativnih postopkov, ki bodo omogočili
podjetnikom enostavnejše poslovanje.
UKREPI IN POBUDE MINISTRSTVA
1. javni razpisi MMGT
- javni razpis s področja malega gospodarstva (20 milijonov
SIT)
javni razpis za sofinanciranje dodiplomskoga študija
podjetništva (30 milijonov SIT)
- javni razpis za dodelitev finančnih spodbud za posebne ciljne
skupine za malo gospodarstvo (100 milijonov SIT)
javni razpis za zbiranje ponudb za raziskovalne naloge in
projekte s področja malega gospodarstva (20 milijonov SIT)
javni razpis za zbiranje ponudb za raziskovalne naloge in
projekte s področja malega gospodarstva - EU
javni razpis za subvencioniranje deleža stroškov malih podjetij
pri pridobitvi certifikata sistema kakovosti po standardih ISO
9000

Od marca poteka subvencioniranje deleža stroškov malih podjetij
pri pridobitvi certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000.
Ministrstvo bo podjetjem krilo stroške do višine 300.000,00 SIT.
Ministrstvo je konec avgusta objavilo razpis za sofinanciranje
predstavitvenih dejavnosti enot malega gospodarstva doma in v
tujini v letu 1999. Okvirna višina sredstev iz javnega razpisa je
25.000.000,00 SIT.
V okviru ministrstva (kot podporni instituciji delovanja ministrstva)
delujeta v Sloveniji Pospeševalni center za malo gospodarstvo in
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva. Medtem ko so osnovne
22. oktober 1999
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države vzpostaviti takšen finančni instrument, ki ga bodo podjetniki
sprejeli kot svojega. Drugi razlog je, da se podjetniki neposredno
vključijo v finančne projekte, ki jih spodbuja država in odločanje
pri tem. Z garancijskimi skladi se želi z bankami pogoditi o
ugodnejših pogojih financiranja podjetnikov.
9. Delo v delovnih skupinah (približevanje EU)
10. Skrbništvo za proračunske postavke
11. Priprava poročil o izpolnjevanju Nacionalnega programa za
prevzem pravnega reda EU
12. Priprava in posredovanje gradiva za Vlado RS (za PCMG,
EIC, SMG)
13. Sodelovanje z Združenjem podjetnikov Slovenije in Združenjem
za drobno gospodarstvo
14. Sodelovanje v uredniškem odboru za Informator
15. Evrofon

- javni razpis za promocijo malega gospodarstva
2. javni razpisi SMG (kreditiranje)
3. javni razpis skupaj z MDDSZ
4. Tretji večletni program ES za mala in srednja podjetja (1997 2000)
Slovenske institucije, organizacije in posamezniki, ki delujejo na
področju malega gospodarstva v Sloveniji, bodo deležni enakih
pogojev pri dodeljevanje sredstev iz omenjenega programa kot
druge države članice, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Končni
koristniki dejavnosti so podjetniki. Slovenija vsako leto plačuje
prispevek v skupni proračun ES, s čimer krije stroške svoje
udeležbe pri programu.
5. Nove finančne ugodnosti: EBRD (125 mio evrov)
EBRD podpira mala in srednja podjetja s programi za mala podjetja,
nakup vrednostnih papirjev v bankah, kreditne linije do bank,
mehanizem pospeševanja trgovine, mreža zasebnih lastniških
skladov. Sredstva sklada bo upravljala EBRD. Financiranje je
sestavljeno iz subvenicij ES in kreditnih linij EBRD. Finančna
sredstva bodo izdana lokalnim bankam in zasebnim skladom
vrednostnih papirjev.
6. Regionalne razvojne agencije in lokalni podjetniški centri
7. Delavnica na temo Institucionalna podpora regionalnemu in
lokalnemu razvoju
8. Garancijski skladi
Ta finančni instrument omogoča lažje pridobivanje garancij in
skrajšanje postopka odobritve posojila. Najpomembnejši razlog
za ustanovitev skladov je potreba podjetnikov po lažjem
pridobivanju garancij za kredite na eni strani, hkrati pa pripravljenost

Treba je poudariti, da v Sloveniji pomen malega gospodarstva
narašča. Enote malega gospodarstva so eden pomembnejših
virov ustanavljanja novih delovnih mest, tehnološkega razvoja in
povezovanja na domačem in tujih trgih. Po analizah smo po številu
malih in srednjevelikih podjetij v Sloveniji v primerjavi z Evropsko
unijo. Večje razlike so pri deležu zaposlenih in deležu celotnega
prihodka, ki ga ta podjetja ustvarjajo. Pri tem Slovenija še krepko
zaostaja za Evropsko unijo. Kljub temu pa Evropska komisija še
vedno dejavno oblikuje gospodarsko politiko, ki je prijazna in
spodbujajoča za sektor malih in srednjevelikih podjetij.
Naraščajočo vlogo tega sektorja potrjujejo zlasti te pobude:

POBUDE EU
poenostavite zakonodaje in pravnih postopkov
za začetek poslovanja - registracija dejavnosti
in začetek poslovanja

POBUDE SLO
organiziran posvet z upravnimi enotami 7. aprila 1999 v prostorih GZS; sklepna
ugotovitev: problem je tako velik, da ga ni
mogoče medresorsko uskladiti in rešiti;
poenostavitev zakonodaje in administrativnih, medresorska delovna skupina - skupno
upravnih in drugih postopkov, povezanih s
delovno telo ministrstev ni bilo ustanovljeno;
poslovanjem malih podjetij, ter prenos
pristojna bi bila za urejanje zakonov in drugih
lastništva in prenehanje poslovanja
predpisov, ki se nanašajo na ustanavljanje,
poslovanje in prenos lastništev malih podjetij;
izboljšanje dostopa do finančnih virov:
prijaznejša politika bank do malih podjetij;
-banke so spremenile način ocenjevanja
MMGT je že začel z dogovori z Evropsko
kreditne sposobnost podjetij,
banko za obnovo in razvoj o razpisu za
-konzorciji podjetij v bran/.i ustanavljajo
ugodnejša posojila za mala podjetja, ki bodo
lastne sklade
potekala v sodelovanju z lokalnimi bankami;
-posojila za mlade podjetnike, mlajše od 35
garancijski skladi (Murska Sobota, Zasavje,
let,
Celje, Nova Gorica, Kranj, Novo mesto,
-pomoč v demografsko manj razvitih
Koper);
območjih,
javni razpis MMGT za razvojne projekte —
-finančne olajšave pri najemanju
100 mio SIT;
raziskovalcev iz univerz,
razpis za Posočje -50 mio SIT (več kot 60 %
-subvencioniranje vlaganj v naložbe in nove
denarja razdeljeno s.p.-jem, javni razpisi za

poročevalec, št. 74/111

496

*

22. oktober 1999

tehnologije

večja podpora pri inovacijah in novih
tehnologijah,
izboljšanje plačilne discipline,

razvojne projekte;
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
subvencionira usposabljanje podjetnikov - 20
mio SIT (informatika, tehnološke
izboljšave,...);
javni razpisi MMGT za razvojne projekte 100 mio SIT, javni razpis SMG
mreža SPIM, podpora razvojnim projektom:
Sprejet Zakon o finančnem poslovanju
podjetij,

podpora razvoju zaposlovanja v malih in
srednjevelikih podjetjih,

II. Steber Podjetništvo v akcijskem načrtu
zaposlovanja (MDDSZ)-dejavno sodelovanje;
Skupni razpis z MDDSZ za odpiranje novih
delovnih mest v enotah malega gospodarstva
lani 110 milijonov STT, letos 30 milijonov
SIT;

3. večletni program za mala in srednjevelika
podjetja v Evropski uniji.

vlada je na seji 22. Maja sprejela sklep o
sodelovanju Slovenije v tem programu;
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
je prav tako finančno podprlo ustanovitev
Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega
združenja v Bruslju, ki bo vez med
slovenskimi podjetniki in EU.

Na podlagi podpore Evropske komisije razvoju malih in
srednjevelikih podjetij je tudi Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem sooblikovalo nekatere predlagane pobude. Temeljna
odgovornost za uresničevanje pobud za hitrejši razvoj malega
gospodarstva gotovo ni samo v rokah Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem, temveč Vlade RS kot celote in drugih
pristojnih ministrstev za določeno področje. Enako kot vladne in
druge institucije pa je treba v spodbujanje razvoja malega
gospodarstva in pripravo ustreznih projektov vključiti tudi druge
podporne institucije ( PCMG; SMG; OZS; ZPS; RPC-ji, LPC-ji).
Izsledki se bodo pokazali le z usklajenim delovanjem in enotnim
zastopanjem interesov hitrejšega razvoja malega gospodarstva
v Sloveniji.

22. oktober 1999

Na poslano gradivo je odgovorilo sedem ministrstev, in sicer:
Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo
za pravosodje. Preostala ministrstva se do poslanega zbornika
referatov niso opredelila oziroma na poslani dopis Ministrstva za
malo gospodarstvo niso odgovorila (Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za promet in zveze).
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KRATEK PREGLED POBUD MMGT IN ODGOVORI DRUGIH MINISTRSTEV
POBUDE
Poenostavitev
postopkov
za
začetek
poslovanja - registracija dejavnosti in začetek
poslovanja; sporna 6. točka 4. člena ZGD;

ODGOVORI IN ZAČETE DEJAVNOSTI
Organiziran posvet z vsemi upravnimi
enotami, ministrstvi in drugimi državnimi
institucijami; ustanovljena je bila tudi ožja
medresorska delovna skupina, ki je pospešeno
proučevala in reševala ta problem

Ureditev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja predlog
pravilnika o dopolnilnih dejavnostih na
(51. Člen obrtnega zakona)
kmetijah;
Finančne spodbude za podjetnike - finančna Sprejet Zakon o izvršbi in zavarovanju
Sprejetje tudi Zakon o finančnem poslovanju
politika
podjetij
Prenos
lastništva
malih
gospodarskih Imenovana nai bi bila medresorska delovna
subjektov
skupina, ki nai bi ta Droblem proučila in
nakazala ustrezne zakonske rešitve, ki bi
olajšale prenos lastništva malih gospodarskih
subjektov
Poenostavitev administrativnih, upravnih in Imenovana nai bi bila medresorska delovna
drugih postopkov in evidenc, povezanih s skuoina kot skupno delovno telo ministrstev.
ki so pristojna za urejanje zakonov in drugih
poslovanjem malih podjetij
predpisov, nanašajočih se na ustanavljanje in
poslovanje malih in srednjih podjetij
Spodbude za zaposlovanje in zaščito malih □ pripravlja se predlog zakona o delovnih
razmerjih za drugo obravnavo;
delodajalcev; v zakon o delovnih razmerjih
naj se vključijo določbe, ki bodo ugodneje □ II. Steber Podjetništvo v akcijskem načrtu
zaposlovanja (Ministrstvo za delo. družino
obravnavane med delodajalci ; dopolnitev
in socialne zadeve) - aktivno sodelovanje;
dela na domu; zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na čmo; pobude MMGT za □ skupni razpis z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve za odpiranje
spremembe
in
dopolnitve
zakona
o
novih delovnih mest v enotah malega
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
gospodarstva (lani 110. mio SIT, letos 30.
mio SIT)
□ sodelovanje pri medresorskem delovnem
projektu - uvajanje dela na domu;
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PODROČJE TURIZMA
Najpomembnejše dejavnosti v turizmu v letu 1999 so bile
usmerjene v izvajanje zakona o pospeševanju turizma, ki se
nanaša na izvajanje javnega interesa, na pripravo podzakonskih
aktov, s katerimi so podrobneje opredeljeni pogoji in merila za
opravljanje s turizmom povezanih dejavnosti, za pridobivanje
finančnih sredstev za pospeševanje turizma in za opredelitev
pravnega stanja društev, ki delujejo v javnem interesu. Noveliran
pa je bil tudi zakon o gostinstvu, na podlagi katerega se nekatere
pristojnosti v zvezi z urejanjem pogojev za opravljanje dejavnosti
gostinskih obratov prenašajo na lokalno raven. Dopolnitve tega
zakona pa se nanašajo tudi na posodobitev možnosti za
opravljanje dejavnosti.

Zagotavljanje povečanja kakovosti storitev tudi na formalni podlagi
je v bistvu usmerjeno predvsem k večjemu varstvu potrošnikov,
ki pa hkrati pomeni tudi prilagajanje zahtevam in priporočilom
Evropske unije. V tem smislu so še posebej pomembne
spremembe v zahtevnejših razmerah za opravljanje dejavnosti
turističnih agencij, ki ne bodo mogle opravljati dejavnosti brez
preveritve izpolnjevanja predpisane kakovosti oziroma brez
ustreznega dovoljenja.
Turistična politika je bila s svojimi dejavnostmi in ukrepi usmerjena
tudi v doseganje kratkoročnih ciljev, predvsem pri povečanju
turističnega prometa in prihodkov iz turizma. Pozitivni rezultati
turističnega obiska v prvem trimesečju leta 1999 so potrjevali
ustreznost turistične politike, vendar pa so v kasnejših mesecih
vojna in intervencije na Balkanu bistveno zavrle turistično
povpraševanje, predvsem na tujih trgih. Z intervencijskimi ukrepi
v trženju je ministrstvu uspelo zavreti negativne trende v
povpraševanju in doseči, da je bil izpad turističnega obiska manjši
od pričakovanega.

Vse nove naloge, ki jih je pridobilo ministrstvo na podlagi sprejetih
predpisov, so se začele tudi izvajati, kar je zahtevalo tudi veliko
več usklajevalnega in svetovalnega dela na vseh ravneh.
V skladu z novimi predpisi na omenjenih področjih so bile na novo
zasnovane tudi dejavnosti za pospeševanje turizma. Tako so bila
proračunska sredstva usmerjena v podporo:
razvoja in posodobitve infrastrukture, ki dopolnjuje predvsem
zimsko turistično ponudbo in ponudbo nekaterih naravnih
zdravilišč,
priprave novih turističnih ponudb na podlagi sprememb v
turističnem povpraševanju. V tem smislu so bile oblikovane
ponudbe številnih turističnih poti z različno možnostjo dostopa
(kolesarske poti, pešpoti, čolnarjenje ipd.), ki v doživetja
vključujejo tudi kulturno in naravno dediščino. Za pripravo
tovrstnih ponudb so bila vključena tudi finančna sredstva
programov Phare čezmejnega sodelovanja,
pripravi okvirov za strokovno spremljanje razvoja turizma in
ukrepov turistične politike za doseganje strateških ciljev ter
za usmerjanje dolgoročnega razvoja, ki jih omogočajo ciljni
raziskovalni programi,
ustreznejšega upravljanja turizma na podlagi usmerjanja
turističnih tokov. V tem smislu je ministrstvo finančno podprlo
izvedbo niza celoletnih programov prireditev, vabljivih za
turistični obisk in povečanje potrošnje, in hkrati ohranjajo
kulturno dediščino,
zasnove programa računalniško podprtega informacijskega
sistema za potrebe turizma, ki poteka v okviru čezmejnega
sodelovanja programa Phare s sosednjo Avstrijo, in pomeni
podlago za realizacijo celovitega sistema za celotno območje
Slovenije,
proučitvi stanja in možnosti za izrabo priložnosti za nadaljnji
razvoj turistične ponudbe slovenskih naravnih zdravilišč, kar
zahteva nadaljevanje trženjskih dejavnosti tudi v prihodnjem
obdobju,
usposabljanje na različnih ravneh za izboljšanje kakovosti
storitev.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V
EU
Pri financiranju je pomembno omeniti tudi program PHARE, ki
zagotavlja desetim srednje- in vzhodnoevropskim državam
kandidatkam ter Albaniji in Makedoniji finančno in tehnično pomoč.
Skupaj z zunanjo strokovno institucijo poteka projekt priprave
dopolnjene Strategije o razvoju malega gospodarstva, na podlagi
katere bo oblikovan nov zakon o razvoju malega gospodarstva.
Ta bo dan v postopek sprejemanja do konca leta 1999, upošteval
pa bo vsa določila z liste A in liste B za prevzem pravnega reda
EU. Vlada RS je v maju sprejela Sklep o sodelovanju pri Tretjem
večletnem programu za mala in srednja podjetja v EU, na podlagi
katerega se je obvezala poravnati letne članarine.
Za spremljanje in izvajanje strokovnih nalog, povezanih z
vključevanjem Slovenije v EU, je MMGT zaposlilo dva nova
delavca, ki bosta še v letu 1999 opravila potrebna usposabljanja
v okviru seminarjev, ki jih pripravlja Služba Vlade RS za evropske
zadeve in TAIEX Evropske komisije. Ministrstvo že ima pripravljen
načrt dejavnosti za prevzem pravnega reda EU, v katerem so
opredeljeni cilji, potrebna finančna sredstva in institucije za
izvedbo, treba pa je dopolniti časovni načrt za izvedbo akcijskega
plana.
Ministrstvo je dejavno sodelovalo pri mednarodnih stikih Slovenije,
pri čemer kaže omeniti nekatere pomembnejše obiske ministra v
tujini ter srečanja s tujimi resornimi ministri:
- februarja 1999: obisk v nemških zveznih deželah Bavarska
in Baden-Wurttemberg, kjer sta se minister Razgoršek in
državni sekretar za malo gospodarstvo sestala s predstavniki
deželnih vlad obeh dežel in obrtnih zbornic Bavarske in BadnaVViirttemberga ter predstavniki nemških podjetij, ki sodelujejo
s slovenskimi partnerji;
- marca 1999: obisk ministra Razgorška na turistični borzi v
Berlinu, kjer je bilo v organizaciji Centra za promocijo turizma
Slovenija predstavljeno slovensko turistično gospodarstvo
oz. ponudba;
- marca 1999: obisk ministra Razgorška in predstavnikov
slovenskega turizma v Moskvi; srečanje z ministrom Ruske
federacije za turizem in šport, podpredsednikom ruske vlade,
predstavniki mesta Moskve, nacionalnega turističnega
združenja ter ruskimi organizatorji potovanj;
- maja 1999: obisk ministra Razgorška in državnega sekretarja
za turizem v Opatiji; in srečanje s hrvaškim ministrom za
turizem ter pogovori o sodelovanju med državama v turizmu;

Finančna sredstva, namenjena neštetim dejavnostim, so bila
dodeljena na podlagi javnih razpisov, izvedenih na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna in odredbe o načinu oddajanja subvencij,
dotacij in drugih transferjev iz sredstev proračuna Republike
Slovenije.
Pozitivni učinki dejavnosti v turizmu se kažejo predvsem v
ustreznejšem organiziranju za pospeševanje turizma, v novih
vsebinah turističnih ponudb in višji kakovosti storitev kakor tudi v
ustreznejšem vrednotenju in zavedanju pomena varstva okolja.
Celotna vsebina dejavnosti, ki je v bistvu namenjena ustvarjanju
višje stopnje dodane vrednosti turistične ponudbe, je zasnovana
dolgoročno. V tem smislu je treba presojati tudi dejavnosti za
spodbujanje kakovosti in razvrščanje prenočitvenih gostinskih
obratov.
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posebnimi zakoni, oziroma o zadevah, za katere ni pristojen noben
organ. Med posameznimi ministrstvi je usklajevalo izvajanje
posameznih določb zakona o denacionalizaciji ter organiziralo
posvet s področja denacionalizacije za delavce v upravnih enotah.
Skrbelo je tudi za usklajevanje med ministrstvi pri izvajanju
posameznih določb zakona o gospodarskih družbah. Opravilo je
pregled predlogov pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest vseh upravnih enot, ki so bili pripravljeni v skladu z
uredbo o skupnih osnovah in merilih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave. Reševalo
je tudi kadrovske zadeve za upravne enote ter sodelovalo s
servisom skupnih služb in centrom vlade za informatiko pri
reševanju prostorskih problemov in težav z opremljenostjo
upravnih enot. Nadziralo je sistem financiranja upravnih enot ter
poslalo predloge mesečnih finančnih načrtov upravnih enot in
.trimesečne kvote Ministrstvu za finance, spremljalo pa je tudi
proračunsko porabo upravnih enot. Ministrstvo je izdajalo delovna
dovoljenja za tuje državljane po zakonu o zaposlovanju tujcev. Po
zakonu o splošnem upravnem postopku je pripravljalo, zbiralo,
obdelovalo in analiziralo podatke s področja upravne statistike.

maja 1999: obisk ministra Razgorška v Tel Avivu, kjer se je
sestal z ministrom za turizem in podpredsednikom vlade,
generalnima direktorjema Ministrstva za turizem in Ministrstva
za industrijo in trgovino. V organizaciji Centra za promocijo
turizma Slovenije in v sodelovanju z Adrio Airways je bila
predstavljena Slovenija z delavnico in tiskovno konferenco,
na kateri so sodelovali izraelski organizatorji potovanj in
novinarji;
junija 1999: obisk ministra Razgorška in državnega sekretarja
za turizem v Madridu; ter srečanje s špansko državno
sekretarko za turizem, člani senatnega odbora za turizem
ter drugimi predstavniki španskega turističnega gospodarstva
in španskimi organizatorji potovanj.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
V skladu s pristojnostmi in politiko Vlade Republike Slovenije je
bila v obravnavanem obdobju posebna pozornost ministrstva
namenjena približevanju Slovenije Evropski uniji, nadaljnjemu
razvoju in preobrazbi državne uprave, usposabljanju in
izpopolnjevanju upravnih delavcev, ohranitvi dosedanje ravni
varnosti pred kriminalom, doslednemu uveljavljanju zakonitosti
na področjih javnega reda, prometne in splošne varnosti ljudi in
premoženja ter prometa potnikov in blaga čez državno mejo.

Na področju upravne inšpekcije je ministrstvo izvajalo sistemske
inšpekcije po upravnih enotah, pri tem pa je bilo zlasti pozorno na
upoštevanje določil zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih postopkovnih določil materialnih predpisov na področju
urejanja okolja in prostora. Izvedlo je tudi inšpekcije z upravnega
področja orožja in s področja socialnega skrbstva. Prejelo je več
kot sto različnih ugovorov in pritožb različnih strank v upravnih
postopkih.

Pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo je bilo delo ministrstva
usmerjeno zlasti v prilagajanje zakonodaje s področja organizacije
in razvoja uprave, prilagajanje na celotnem področju "notranjih
zadev", priprave na izpolnjevanje zahtev za polnopravno članstvo
(pregled usklajevanja in tesno sodelovanje) in vzpostavitev
učinkovitega sistema nadzora državne meje po schengenskih
standardih.

Ministrstvo je v okviru upravne akademije pripravilo številne
strokovne seminarje, izpite, preizkuse znanja in tečaje tujih jezikov.
Pripravilo in izvedlo je nekaj projektov iz programa PHARE, ki se
nanašajo na izboljšanje upravljanja in delovanja upravne
akademije, usposabljanje in izpopolnjevanje v javni upravi ter
reorganizacijo delovanja upravne akademije, začelo pa je tudi
pripravljati projekt podpore delovanju enot za evropske zadeve.
Pripravilo je zasnovo poskusnega delovanja mreže regionalnih
učnih centrov in izdelalo novo programsko shemo upravne
akademije.

V skladu z zakonom o policiji je ministrstvo dokončalo projekt
usmerjanja in nadzora policije. Delo policije v obravnavanem
obdobju je temeljilo na smernicah razvoja slovenske policije do
leta 2002, ki izhajajo iz poslanstva, vrednot in vizije razvoja ter
temeljnih strateških ciljev. Poleg nalog, ki naj bi zagotavljale visoko
raven varnosti, je bilo delo policije usmerjeno tudi v približevanje
javnosti in razvijanje partnerskega odnosa z državljani, razvoj
zmožnosti policije ter poglobitev sodelovanja s policijami drugih
držav in mednarodnimi ustanovami. Delo policije so v
obravnavanem obdobju posebej zaznamovale obsežne priprave
in izvedba varovanja obiska predsednika ZDA Billa Clintona ter
priprave na drugi obisk papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji.

Upravne notranje zadeve
V obravnavanem obdobju je bilo na področju upravnih zadev v
ospredju sprejemanje zakonodaje o migracijah in azilu. Konec
februarja je potekal pregled usklajenosti zakonodaje držav
kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Julija je državni zbor sprejel
zakon o tujcih in zakon o azilu, skladno z zahtevami nove
zakonodaje pa poteka postopek za ustanovitev azilnega doma in
oblikovanje novega informacijsko-dokumentacijskega središča.

DRŽAVNA UPRAVA
Ministrstvo je sodelovalo pri posebnem programu za pripravo na
strukturne sklade Evropske unije in pri pripravi pogajalskih izhodišč
Republike Slovenije za regionalno politiko in usklajevanje
strukturnih skladov. Z vidika prestrukturiranja državne uprave je
pripravilo stališča do posameznih predpisov, za katere so pristojna
druga ministrstva. Ministrstvo je pripravilo predloge zakona o
javnih uslužbencih, zakona o vladi in ministrstvih, zakona o
referendumu in ljudski iniciativi ter zakona o javnih skladih, v
pripravi pa je tudi predlog zakona o javnih agencijah. Poleg tega je
bil pripravljen tudi predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah
uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih
zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in upravnih
organih.

Julija je bil sprejet zakon o urejanju statusa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki
posameznikom brez urejenega statusa, ki so neprekinjeno
prebivali na območju Republike Slovenije od julija 1991 oziroma
decembra 1990, omogoča pridobitev dovoljenja za stalno bivanje.
S sprejemom tega zakona je Slovenija izpolnila zahteve Agende
2000 in varuha človekovih pravic.
V okviru projekta nove potne listine je bil pripravljen nabor
podatkovnih polj in zaščitnih elementov ter predlog novega zakona
o potnih listinah državljanov RS. Na podlagi zakona o javnih
naročilih je bil sprejet odlok o naročilih zaupne narave, ki
racionalizira postopke pri izvedbi celotnega projekta nove potne
listine. Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo pripravilo predlog
uskladitve vizuma in dovoljenja za prebivanje tujcev, ki je usklajen
s pravnim redom Evropske unije, in predlog novega zakona o
prijavi prebivališča, ki se medresorsko usklajuje.

Na področju delovanja državne uprave je ministrstvo pripravilo in
poslalo mnenja in pojasnila v zvezi s predpisi s področja
delovnopravne in sistemske zakonodaje ter strokovno pomagalo
upravnim organom in lokalnim skupnostim. Odločalo je o upravnih
zadevah s področja obče uprave in v postopkih, določenih s
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ki obvladujejo trgovino z mamili in orožjem, ilegalne migracije,
prostitucijo idr., v slovenski prostor. Poleg varnostnih razmer je
na delo policije vplival tudi odhod izkušenih kadrov, predvsem
zaradi predčasne upokojitve po zakonu o policiji. Posebno pereče
je nadaljnje odhajanje kriminalistov, usposobljenih za gospodarsko
kriminaliteto, ker se strategija boja zoper gospodarsko
kriminaliteto, sprejeta leta 1997, ki natančno opredeljuje finančnomaterialne in kadrovske pogoje za to področje dela, še vedno ne
uresničuje.

Ministrstvo je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS pripravilo
spremembe zakona o društvih, ki je v parlamentarnem postopku,
ter delovno gradivo za spremembe zakona o političnih strankah,
ki se še medresorsko usklajuje. V sodelovanju s službo vlade za
lokalno samoupravo je ministrstvo vsem lokalnim skupnostim
poslalo usmeritve za izvajanje določb o financiranju političnih
strank.
Ministrstvo je v skladu z državnim delovnim programom pripravilo
nov zakon o orožju, ki je v drugi obravnavi v državnem zboru,
pripravilo mnenje za vlado o izvedbi revizije orožnih listin nekdanjih
častnikov JLA, sodelovalo pa je tudi pri spremembah predpisov
na področju nevarnih in eksplozivnih snovi.

Na področju kriminalitete se je najbolj povečalo število
obravnavanih premoženjskih deliktov, zlasti vlomov v avtomobile,
ter število kaznivih dejanj ponarejanja listin, ponarejanja denarja,
prepovedanega prehoda čez državno mejo in ogrožanja varnosti.
Nadaljevalo se je tudi naraščanje števila kaznivih dejanj
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ropa in goljufije.

Ministrstvo je pri izvajanju zakona o varnosti cestnega prometa
nadaljevalo s pripravo tehničnih standardov in izvedbenih aktov,
izvedlo vrsto strokovnih posvetov za delavce upravnih enot ter
izvajalce tehničnih pregledov, precej pozornosti pa je namenilo
tudi obveščanju javnosti o zakonskih novostih. Izdalo je tudi vrsto
strokovnih navodil ter usmeritev upravnim enotam in izvajalcem
tehničnih pregledov glede izvajanja posameznih določb zakona o
davku na dodano vrednost.

Po uspešnem dokončanju prve faze večletnega preiskovanja
nezakonitosti pri lastninjenju družbenih podjetij se je v začetku
letošnjega leta nadaljevalo preiskovanje nezakonitosti na podlagi
revizijskih poročil za obdobje od začetka leta 1993 do vpisa
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb v sodni register. Policija
je začela tudi uresničevati strategijo boja proti zlorabam mamil.
Preventivna dejavnost je bila usmerjena zlasti na področja hujših
premoženjskih deliktov, nasilja v družini in mladoletniške
kriminalitete. Uvedene so bile nove metode in tehnike
kriminalističnotehničnih preiskav in'nova področja kriminalističnega
dela (preiskovanje računalniške kriminalitete). Posebna skrb je
bila namenjena tudi informatizaciji pisarniških postopkov pri
kriminalističnem delu.

Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o varovanju zaupnih
podatkov državnih organov. Na podlagi sprejetega zakona o
centralnem registru prebivalstva je pripravilo uredbo o načinu
določanja osebne identifikacijske številke, ki jo je vlada že sprejela,
izdelalo pa je tudi predlog uredbe o vodenju in vzdrževanju
centralnega registra prebivalstva ter o postopkih pridobivanja in
dajanja podatkov iz centralnega registra. Nadaljevalo je z izvedbo
projekta prenove centralnega registra prebivalstva, ki je v zadnji
fazi. Poleg tega pa je strokovno pomagalo pri izvedbi lokalnih
volitev.

Na področju javnega reda so policisti posebno pozornost namenili
obravnavanju kršitev z elementi nasilja. Povečali so navzočnost
na krajih, na katerih so kršitve pogostejše, predvsem na športnih
prireditvah. Med dogodki, kjer ni bilo ugotovljeno kaznivo ravnanje,
so v obravnavanem obdobju posebej izstopale nesreče na rekah
z vse večjim številom smrtnih žrtev.

Letos se je skoraj za tretjino povečalo število vlog za priznanje
ugovora vesti vojaški dolžnosti. V sodelovanju z ministrstvom za
obrambo je o problematiki nadomestnega civilnega služenja
poročalo vladi, izvedlo pa je tudi javni razpis za ponovno izbiro
organizacij, v katerih se izvaja nadomestna civilna služba. V
pripravi so tudi spremembe izvedbenih predpisov na tem področju.

Ph zagotavljanju varnosti cestnega prometa je policija izvajala
začrtano strategijo dela in se pri tem osredotočila na ugotavljanje
tistih kršitev cestnoprometnih predpisov, ki so najpogostejši vzrok
prometnih nesreč, in kršitev z najtežjimi posledicami. Policisti so
nadaljevali tudi preventivno dejavnost, predvsem na področjih,
na katerih z represivnimi ukrepi ni možno doseči želenih učinkov
(varnost otrok, pešcev, kolesarjev in mopedistov).

S področja državljanstva je ministrstvo izdajalo upravne akte v
zadevah s področja naturalizacije in zagotovila osebam o
sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije pod pogojem, da
bodo predložile dokaz o prenehanju izvornega državljanstva.
Izdajalo je tudi odločbe o odpustu iz državljanstva Republike
Slovenije.

Zaradi izrednega povečanja ilegalnih prehodov meje, zlasti s
Hrvaško in Madžarsko, je policija izvedla vrsto dodatnih dejavnosti.
Med drugim je organizirala strokovni posvet s predstavniki
pravosodja o kaznovalni politiki glede organiziranega ilegalnega
prehajanja državne meje. Z migracijsko problematiko posebej
obremenjenim policijskim upravam so bili v pomoč pri nadzoru
državne meje dodeljeni policisti iz drugih organizacijskih enot. Za
nadzor državne meje je bila kupljena tudi specialna tehnična
oprema, s pomočjo katere je bilo na vzhodni in južni meji prijetih
več skupin ilegalnih migrantov.

S področja matičnih zadev je reševalo pritožbe zoper odločbe
organov prve stopnje v zadevah, ki so se nanašale na osebna
imena in vpise matičnih dejstev, v nekaj primerih pa je bil sprožen
tudi upravni spor.
Ministrstvo je reševalo vloge za priznanje statusa begunca, vloge
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz humanitarnih
razlogov in pritožbe v zvezi s priznanjem začasnega zatočišča.
Izdajalo je tudi dovoljenja za stalno prebivanje in reševalo pritožbe
v zvezi z izdajo dovoljenj za začasno prebivanje ter delovnih in
poslovnih vizumov. Izdajalo je odločbe o vpisu v register tujih
dopisnikov in dopisništev ter podaljšanju akreditacij za dopisnike
in dop!sništva na podlagi zakona o javnih glasilih.

Zaradi razgibane diplomatske dejavnosti naše države, ki je gostila
številne tuje državnike, se je močno povečal obseg dela na
področju varovanja oseb in objektov, ki jih v skladu z vladno
uredbo varuje policija. V obravnavanem obdobju je policija med
drugim uspešno izvedla varovanje predsednika ZDA in priprave
na obisk papeža v Sloveniji.

POLICIJA

Na področju operativnega obveščanja je policija največ pozornosti
namenila sprejemu klicev občanov na intervencijsko številko 113
ter hitri in kakovostni napotitvi policijskih sil na kraj intervencijskega
dogodka. S pomočjo anonimnega telefona 080-1200 je dobila precej
koristnih informacij za svoje delo. Policija je sprejemala in

V obravnavanem obdobju so na delo policije vplivali številni
varnostno pomembni dogodki in okoliščine. Omeniti je treba
povečan migracijski pritisk na Slovenijo, še zlasti zaradi vojne v
Zvezni republiki Jugoslaviji, ter nadaljnje širjenje dejavnosti
kriminalnih organizacij z Balkana ter srednje in vzhodne Evrope,
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preprečevanju kriminalitete na področju varstva okolja in mamil.

evidentirala tudi najave prihodov mednarodnih sil, ki so bile
namenjene na krizna območja na Balkanu (SFOR, KFOR).

Pri dvostranskem sodelovanju je bila posebna pozornost
namenjena sodelovanju s sosednjimi državami. Z Avstrijo je bil
podpisan s'porazum o spremembah sporazuma o planinskem
turističnem prometu na mejnem območju, z Madžarsko pa
sporazum o ponovnem sprejemu oseb na skupni državni meji, ki
nezakonito bivajo na ozemlju druge države, ter dogovor o izvajanju
sporazuma. Predstavniki policije so se redno sestajali s
predstavniki madžarskih, hrvaških in avstrijskih mejnih varnostnih
organov (sodelovanje pri mejni kontroli, zagotavljanje pretočnosti
prometa na mejnih prehodih ob predvidenih zgostitvah, nadzor
državne meje in vračanje oseb na podlagi meddržavnih
sporazumov). Slovenska policija je okrepila tudi sodelovanje s
prometnima policijama Danske in Švedske ter angleško policijo
(Surrey in Metropolitan Police).

Število pritožb zoper policiste, ki je začelo naraščati po uveljavitvi
novega zakona o varnosti cestnega prometa, je začelo upadati,
hkrati pa se še naprej zmanjšuje delež utemeljenih pritožb. Število
kaznivih ravnanj policistov in disciplinskih kršitev, ki jih obravnava
notranja zaščita, pa se v primerjavi s prejšnjimi leti ni bistveno
spremenilo.
Nadaljuje se tudi prenova policijskega izobraževanja in
izpopolnjevanja, ki poteka v sklopu izobraževalnega centra.
Dokončan je bil nov izobraževalni program izpopolnjevanja za
poklic policist in pridobljena verifikacija pri pristojnih šolskih organih.
V tem času je potekala tudi priprava višješolskega policijskega
strokovnega programa, ki naj bi bil uveden v letu 2000.

Ministrstvo je sodelovalo pri usklajevanju besedil medvladnih
sporazumov s področja zatiranja kriminalitete z Rusijo, Belgijo in
Grčijo, pripravljena pa sta bila tudi memoranduma o sodelovanju
na podlagi že sklenjenih medvladnih sporazumov s Češko in
Madžarsko. Na področju boja proti organiziranemu kriminalu in
zlorabi mamil so v okviru programa PHARE potekale priprave za
izmenjavo častnikov za zvezo med policijami Slovenije, Avstrije
in Belgije. Predstavniki slovenske policije so sodelovali tudi pri
dejavnostih Mednarodne konference mejnih policij in
srednjeevropske policijske akademije.

Prehodni dom Republike Slovenije za tujce
Zaradi vojne v Zvezni republiki Jugoslaviji je bilo v obravnavanem
obdobju v prehodnem domu za tujce osemkrat več tujcev s tega
območja kot leto prej. Prehodni dom je imel zaradi prezasedenosti
nastanitvenih zmogljivosti velike organizacijske, kadrovske in
finančne težave. Razmere so se nekoliko izboljšale, ko je po
zakonu o začasnem zatočišču pregnance s Kosova prevzel urad
za priseljevanje in begunce in jih nastanil v svojih zbirnih centrih.
V prehodnem domu za tujce se je tudi skoraj trikrat povečalo
število nastanjenih tujcev iz drugih držav, ki niso izpolnjevali
pogojev za bivanje. Najštevilnejši so bili državljani Romunije,
Bangladeša, Turčije, Makedonije, Irana, Iraka, Pakistana ter Bosne
in Hercegovine. Največji problem je bil ugotavljanje identitete tujcev
iz afro-azijskih držav, ki so bili praviloma brez dokumentov, kar je
močno oteževalo njihovo vračanje.

V začetku tega leta je bilo izvedeno protiteroristično usposabljanje
pripadnikov specialne enote ministrstva v ZDA. Specialna enota
je dejavno sodelovala tudi s specialno enoto hrvaškega notranjega
ministrstva. Predstavniki ministrstva so se oktobra lani udeležili
konference varnostnih služb v Izraelu, kjer so predstavili delovanje
in organiziranost enote, ki v policiji skrbi za načrtovanje in izvajanje
nalog s področja varovanja določenih oseb in objektov, poleg
tega pa so poglobili stike s podobnimi varnostnimi službami
sosednjih držav in navezali stike s predstavniki švicarskih,
švedskih, norveških in angleških varnostnih služb.

Avgusta letos sta bila sprejeta zakona o tujcih in azilu, ki ukinjata
prehodni dom RS za tujce. Namesto njega bosta ustanovljena
azilni dom, ki bo nastanjeval prosilce za azil, in center za
odstranjevanje tujcev, ki bo deloval v okviru policije, skrbel pa bo
za odstranjevanje tujcev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za bivanje.

Ministrstvo se je vključevalo v različne oblike mednarodnega
sodelovanja na področju obrambnih priprav (npr. sodelovanje v
pripravi taktične vaje Cooperative Adventure Exchange 98 v okviru
Partnerstva za mir, ki je potekala v Sloveniji) in sodelovalo v
pripravah Slovenije za včlanitev v Nato.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Mednarodna dejavnost ministrstva je bila povezana zlasti z
vključevanjem Slovenije v evropske institucije (Evropska unija,
Schengenski sporazum, Europol idr.). Predstavniki ministrstva
so podpisali konvencijo o korupciji v državah Evropske unije in
sporazum s področja korupcije s Svetom Evrope (GRECO). V
tem času je potekalo tudi usklajevanje skupne evropske vizumske
politike. Predstavniki policije so sodelovali pri delu delovne skupine,
ki usklajuje slovenske predpise o prometni varnosti s predpisi
Evropske unije, ter pri delu skupine za pripravo novega
mednarodnega predpisa za prevoz nevarnega blaga (RID/aDR).

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Obrambni sistem
Temeljni cilji Ministrstva za obrambo na področju obrambnega
sistema so bili v obravnavanem obdobju naslednji:
zagotoviti načrtnost, preglednost, racionalnost poslovanja
ministrstva in preprečiti pojave, ki motijo opravljanje redne
dejavnosti in programov ministrstva,
določiti razvojne in doktrinarne dokumente za dolgoročni
razvoj obrambnega sistema ter na tej podlagi izpopolnjevati
normativno ureditev,
nadaljevati reorganizacijo Slovenske vojske ter zagotavljati
njen nenehen razvoj,
načrtno razvijati mednarodno sodelovanje na obrambnem
področju, krepiti primerljivost in povezljivost ter dejavno
sodelovati v različnih oblikah mednarodnih povezav, v
mednarodnih operacijah oziroma dejavnostih.

V obravnavanem obdobju sta Slovenijo obiskala notranja ministra
Avstrije in Madžarske, minister pa je med drugim sodeloval na
srečanju ministrov za notranje zadeve držav Srednjeevropske
pobude v Trstu in srečanju ministrov držav članic Schengenskega
sporazuma v Nemčiji ter obiskal Hrvaško in Avstrijo.
Ministrstvo je letos prvič napotilo častnika za zvezo v generalni
sekretariat Interpola v Lyonu. Slovenski predstavniki so se
udeležili zasedanja generalne skupščine Interpola v Kairu,
evropske regionalne konference Interpola v Oslu in srečanja
Interpolovih častnikov za zvezo v Lyonu. Slovenski predstavniki
Interpola so sodelovali tudi v projektni skupini za izvedbo
Schengenskega sporazuma na področju nadzora državne meje.
Predstavniki policije so sodelovali tudi na seminarju Europola o
poročevalec, št. 74/111

Na novo so bile urejene pristojnosti in odgovornosti v zvezi z
izvajanjem, usmerjanjem in usklajevanjem nalog po posameznih
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lanskoletnih poplavah, visokem snegu in različnih drugih vrstah
nesreč (požari v naravi, nesreče v gorah).

organizacijskih enotah ministrstva ter programih dela. S 1.1.1999
je bil uveljavljen računalniško podprt program v sodelovanju z
Ministrstvom za finance, ki omogoča v okviru sprejetega proračuna
tekoče spremljanje vseh poslovnih dogodkov. Uveljavljen je bil
nov pravilnik o metodologiji in postopku opremljanja z namensko
investicijsko opremo. Na novo so bili izdelani pravilniki o postopku
oddaje javnih naročil, skladiščnem poslovanju, pripravi in
podpisovanju različnih dokumentov in drugi. Izdelan in sprejet je
bil nov pravilnik o organizaciji in sistemizaciji. S predpisi je bilo
usklajeno vštevanje zavarovalne dobe s povečanjem po
sistemizaciji in formaciji. Uveljavljen je bil intranet, ki omogoča
načrtno in pregledno izvajanje, načrtovanje in spremljanje nalog
ter dejavnosti po osnovnih organizacijskih enotah ministrstva na
različnih ravneh. Sistem se še širi, predvsem na področju
materialnega in finančnega poslovanja. Z navedenimi dejavnostmi
se vzpostavljajo podlage za načrtno in pregledno delovanje
ministrstva na vseh področjih. Začela se je razreševati
problematika nezakonito vseljenih vojaških stanovanj v skladu z
merili vlade. Večinoma so bile odpravljene pomanjkljivosti, ki jih je
ugotovilo računsko sodišče v preteklem obdobju.

V skladu z razvojem varnostnih razmer na širšem območju je
delovala tudi obveščevalno-varnostna služba ter težišče dela
usmerjala na analiziranje in spremljanje varnostnih ter vojaških
razmer, izmenjavo ter primerjavo ocen s partnerskimi državami
oziroma predstavniki Nata.
Izvedene so bile spremembe organizacijsko-mobilizacijskega
razvoja vojske, še posebej pa nove formacije za vsa poveljstva.
Sprejeto je bilo novo navodilo za mobilizacijo. Uveljavljena so bila
tri operativna poveljstva in zmanjšano število vojaško teritorialnih
poveljstev. Ukinjene so bile nekatere prostorske enote. V
organizacijo Slovenske vojske sta vključena Center vojaških šol
in Tehnični zavod, s katerim se dopolnjuje sistem vzdrževanja
oborožitve in opreme oziroma povečuje samostojnost vojaške
organizacije. Zdravstvena služba je opravljala naloge v skladu z
dosedanjo organizacijo, pripravlja pa se njena reorganizacija, s
čimer bosta zagotovljeni usklajenost in povezanost z javno
zdravstveno službo. Izdelana so navodila po Natovih standardih,
ki urejajo štabne postopke, do konca leta pa bo uveden štabni
proces odločanja in izdelave bojnih dokumentov po Natovi
metodologiji v enotah in poveljstvih.

V parlamentarni postopek je bil predložen predlog splošnega
dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske,
s katerim se določajo temeljni razvojni programi do leta 2010. V
postopek sprejema bo dan tudi v skladu s splošnim dolgoročnim
programom razvoja določen obseg in struktura Slovenske vojske
v letu 2010, s katerim se razčlenjujejo temeljne organizacijske
rešitve. Na tej podlagi bo mogoče sprejeti nov organizacijskomobilizacijski razvoj, določiti formacije in številčno ter vsebinsko
načrtno preoblikovati Slovensko vojsko s poudarkom na
zmanjševanju vojne in povečevanju poklicne sestave. V postopku
sprejema je odločitev o vrsti in številu razvojnih in doktrinarnih
dokumentov, ki jih je treba sprejeti na področju nacionalne varnosti
in še posebej obrambnega sistema. S temi dokumenti se bo
zagotovila primerljivost s sistemi nacionalne varnosti in obrambnimi
sistemi držav parlamentarne demokracije. Načrtno bo mogoče
zagotoviti pripravo teh dokumentov. Najpomembnejše (strategijo
nacionalne varnosti, obrambno strategijo) naj bi sprejel državni
zbor. Ti dokumenti se pripravljajo tako za vojaško kot tudi civilno
obrambo in naj bi bili v celoti sprejeti v dveh letih.

Pospešeno sta potekali vojaškostrokovno izobraževanje in
usposabljanje pripadnikov stalne sestave. Različnih oblik se je
udeležilo skupaj 1513 pripadnikov, od tega 878 častnikov in 459
podčastnikov. Za pridobitev splošne izobrazbe se šola 601
pripadnik Slovenske vojske. V drugih državah pa je bilo na
usposabljanju 120 vojaških oseb. Usposabljanje vojaških
obveznikov med služenjem vojaškega roka je potekalo skladno
z načrti in materialnimi zmožnostmi. Temeljna značilnost
izpolnjevanja sistema vojaške dolžnosti, ki se kaže tudi v
mirnodobni sestavi Slovenske vojske, je zmanjševanje skupnega
števila nabornikov (padanje populacije) ter povečevanje tistih, ki
uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti (v obravnavanem
obdobju je bilo na nadomestno civilno služenje napotenih 915
državljanov). Posebej so bile usposobljene nekatere enote za
sodelovanje v mednarodnih dejavnostih (SFOR, UNFICYP,
AFOR). Taktične vaje so potekale v skladu z načrti, usposabljanje
rezervne sestave je bilo podrejeno materialnim možnostim.

Skladno s temeljnimi cilji ministrstva je potekala tudi priprava
različnih strateških podlag za odločanje o nacionalnovarnostnih
vprašanjih, kot sta ocena obrambnih stroškov vključevanja RS v
Nato in priprava bele knjige o obrambi RS (predstavitveni
dokument). Z namenom, da se v pripravo strateških odločitev
vključi kar največ znanstvenoraziskovalnih zmogljivosti, je bil
imenovan Strateški svet Ministrstva za obrambo, ki vključuje
večje število najvplivnejših strokovnjakov za nacionalno varnost.

Težišče opremljanja in posodobitve je bilo na uresničevanju
temeljnih razvojnih programov. Postopoma se dokončuje projekt
posodobitve tanka M 55 S1. Uvaja se program kolesnikov domače
izdelave. Uvedenih je bilo devet novih letal PC 9 in začeta je bila
njihova nadgradnja. Uresničujejo se projekti za povečevanje
zmogljivosti protiletalske obrambe, topniških komandno-kontrolnih
sistemov ter nadaljuje razvoj telekomunikacijskih sistemov.
Izredno kritično pa je opremljanje Slovenske vojske iz rednih
proračunskih sredstev zaradi več let trajajočega zmanjševanja
sredstev za obrambo v državnem proračunu. Zato se slabša tudi
stanje oziroma vzdrževanje skladiščnih in drugih pomožnih
vojaških objektov.

Ob upoštevanju dosežene stopnje razvoja obrambnega sistema
je bilo na novo z izvršilnimi predpisi urejeno področje upravnih
zvez ter organizacije in dela obveščevalno-varnostne službe. V
pripravi pa so tudi potrebne spremembe predpisov, ki urejajo
izvajanje ugovora vesti vojaški dolžnosti. Dokončuje se priprava
sprememb in dopolnitev zakona o obrambi, zlasti dela, ki ureja
organizacijo Slovenske vojske, njeno sodelovanje v mirovnih in
drugih operacijah ter statusna vprašanja dela v vojski. Pripravljeni
so programi dejavnosti za izboljšanje bojne pripravljenosti vojske
ter izboljšanje nabora, napotitve in popolnjevanje na podlagi
vojaške dolžnosti. Ti programi so sprejeti za daljše časovno
obdobje.

Razvoju in delovanju Slovenske vojske je bilo v glavnem prilagojeno
tudi delo preostalih organizacijskih enot ministrstva. Opravljena
je bila določena reorganizacija upravnega dela, na regionalni ravni
pa se reorganizacija še pripravlja. Delno se je izboljšalo varstvo
pri delu zaposlenih. Pridobljenih je bilo določeno število novih
štipendistov (45), nadaljuje pa se tudi program usposabljanja
zaposlenih.

Slovenska vojska je zagotavljala potrebno bojno pripravljenost v
obravnavanem obdobju, pri čemer so se upoštevale aktualne
varnostne razmere (Natov poseg v ZRJ ipd.). Dopolnjeni so bili
načrti uporabe vojske, še posebej za sodelovanje pri različnih
vrstah naravnih in drugih nesreč. Del priprav je bil tudi praktično
preverjen, dejansko pa so pripadniki sodelovali in pomagali ob
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Na vseh ravneh so se nadaljevale priprave civilne obrambe.
Težišče je bilo na usklajevanju priprav v državnih organih in v
gospodarskih družbah, ki so posebnega pomena za obrambo.
Dopolnjeni so bili ocena ogroženosti države in nekateri izvedbeni
predpisi. Zagotovljeno je bilo sodelovanje v vojaških vajah in
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V obravnavanem obdobju so bili na podlagi doseženih izkušenj,
spoznanj, razvitosti in opremljenosti dopolnjeni državni načrti za
zaščito in reševanje ob poplavah, jedrski nesreči in letalski nesreči.

opravljeno preverjanje prenosa odločitev za izvajanje ukrepov
za pripravljenost. V Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah
so potekali verificirani programi. Začel se je pripravljati nov
dolgoročni prostorski plan RS, ki bo obsegal tudi potrebe obrambe
ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nadaljuje
se izdelava namenskih kart. Opravljenih je bilo več nalog za
prilagajanje logističnim postopkom po standardih Nata.

Načrtno se nadaljuje temeljno in dopolnilno usposabljanje
pripadnikov državnih enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč. Programi se pretežno izvajajo, zlasti
zahtevnejši, v Centru za zaščito in reševanje RS na Igu. Redno
poteka tudi izobraževanje gasilcev (gasilska šola). V
obravnavanem obdobju so bile organizirane in izvedene praktične
skupne vaje Golica/Koralpe 98 skupaj z Avstrijo s podmeno
povišanega vodostaja v Bistriškem jarku, Mura 98 skupaj z
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško s podmeno nesreče z nevarnimi
snovmi in Požar 99 v sodelovanju s Hrvaško. Podmena te vaje je
bila požar v naravnem okolju. V navedenih vajah so bile preverjene
tudi rešitve, predvidene z dvostranskimi meddržavnimi sporazumi.
V oktobru 1999 bo izvedena še skupna vaja državnega pomena
s podmeno letalske nesreče.

V obravnavanem obdobju je bilo na obrambnem področju
opravljenih 97 inšpekcij. Bojna pripravljenost se je preverjala s 34
pregledi. Na področju civilne obrambe je bilo opravljenih 32
pregledov, vojaških zadev 14 in informacijskega sistema 17
pregledov. Skoraj celotno obravnavano obdobje je posamezne
dele ministrstva ali področja dela pregledovala tudi proračunska
inšpekcija oziroma računsko sodišče.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so bili:
vzdrževanje potrebne pripravljenosti za zaščito, reševanje
in pomoč ob nesrečah,
dograjevanje posameznih delov normativne ureditve,
organizacijskih in tehničnih rešitev, ki so v pristojnosti države,
priprava nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
mednarodno sodelovanje s poudarkom na dvostranskem
sodelovanju s sosednjimi in drugimi državami ter dejavno
sodelovanje v programih Partnerstva za mir in EU.

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je bilo
v obravnavanem obdobju izdanih več kot 20.000 različnih
inšpekcijskih soglasij ter opravljenih 2.459 lokacijskih in drugih
ogledov, 5.811 tehničnih pregledov in drugo. Opravljenih je bilo
3.878 inšpekcijskih pregledov, zlasti v gospodarskih družbah,
občinah in organizacijah, ki zagotavljajo določene sile za zaščito,
reševanje in pomoč. Inšpekcija je spremljala tudi vse vadbene
dejavnosti državnega pomena oziroma delovanje sil za zaščito,
reševanje in pomoč ob dejanskih nesrečah.
V glavnem uspešno je ob lanskoletnih poplavah potekalo tudi
izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki so v državni
pristojnosti. Zagotovljeno je bilo usklajeno sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi. Izvedena je bila tudi akcija Morski konjiček v
sodelovanju s pripadniki ameriške vojske, katere cilj je bil
identifikacija ter odstranitev nekaterih neeksplodiranih ubojnih
sredstev iz morja. V letu 1999 pa je Uprava RS za zaščito in
reševanje organizirala odstranitev in nevtralizacijo neeksplodiranih
sredstev iz prve svetovne vojne, polnjenih z bojnimi strupi. Uprava
je organizirala in izvedla tudi logistično podporo letošnjega obiska
papeža. Ob katastrofalnem potresu v Turčiji je bila dana pomoč v
reševalnih ekipah in materialnih sredstvih. Skupaj z nevladnimi
človekoljubnimi organizacijami in ob podpori vlade pa je bila dana
človekoljubna pomoč tudi Makedoniji, Albaniji in drugim državam,
v katerih je prišlo do humanitarne krize ob posegu v ZRJ.

Pripravljen je bil predlog zakona o varstvu pred utopitvami za
drugo obravnavo, ki je zadnji še manjkajoči področni zakon. V
državni zbor je bil poslan predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona pred požarom, v kratkem pa bo tudi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu. Sprejete
so bile uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter povračilih stroškov in nadomestilih
pri opravljanju državljanskih dolžnosti v Civilni zaščiti. Uveljavljeni
so bili izvršilni predpisi o reševanju z zrakoplovi, v pripravi pa so
dopolnitve še nekaterih drugih izvedbenih predpisov. Nacionalni
program bo v državni zbor poslan do konca leta.
Izdelan je bil projekt za gradnjo in postavitev začasnih prebivališč
ob množičnih naravnih in drugih nesrečah. Nadaljujejo se
raziskave v okviru ciljnega raziskovalnega programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru nalog, ki so v
pristojnosti države, je bila dograjena celotna infrastruktura sistema
zvez za zaščito in reševanje (ZARE). Dokončan je sistem tihega
alarmiranja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Dograjeni in
neprekinjeno delujejo vsi regijski centri za obveščanje, prek katerih
je večji del uveljavljen tudi projekt klica v sili 112, ki je v EU
dogovorjen kot enoten. Niso pa še dokončane priprave službe
nujne medicinske pomoči, da bi se vključila in začela uporabljati
celotno zgrajeno infrastrukturo sistema za obveščanje in
opazovanje. Dokončan in uveljavljen je projekt spremljanja visokih
voda na področju države, ki ob visokih vodah omogoča
pravočasno opozarjanje in alarmiranje ogroženega prebivalstva
in sosednjih držav.

Načrtno so se nadaljevale mednarodne dejavnosti. Podpisan je
bil sporazum o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami s Slovaško. Podobni sporazumi so pripravljeni
za podpis tudi z Rusko federacijo, Češko in Poljsko. Zagotovljeno
je načrtno in stalno sodelovanje v dejavnostih po programih
Partnerstva za mir kot tudi v okviru EU.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Izjemno dejavno potekata mednarodno sodelovanje, katerega
težišče je približevanje Natu, EU, in sodelovanje s sosednjimi
državami na obrambnem področju. V obravnavanem obdobju so
bili podpisani splošni sporazumi o sodelovanju na obrambnem
področju s Portugalsko, Madžarsko, Nizozemsko, Estonijo in
Grčijo. Opravljenih je bilo 21 obiskov obrambnih ministrov, Slovenijo
pa so obiskali obrambni ministri Kanade, Portugalske, Poljske,
Nizozemske, Slovaške, Češke in Italije. V programu PARP je bilo
27 ciljev povezljivosti razširjenih za dva, sprejetih pa je bilo 8
začetnih partnerskih ciljev. Pripadniki Slovenske vojske so v
februarju 1999 začeli sodelovati v operaciji JOINT FORGE v
Bosni in Hercegovini z vodom vojaške policije. V maju 1999 je v
operaciji AFOR (LLIED HARBOUR) v Albaniji Slovenska vojska

Načrtovane sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so v pristojnosti
države (državna in regionalna raven), so organizirane, kadrovsko
popolnjene ter opremljene z najnujnejšo reševalno opremo, nimajo
pa zahtevne skupne reševalne opreme zaradi proračunskih
omejitev. Skupaj z Ministrstvom za promet in zveze in DARS se
uveljavlja tudi kadrovska in tehnična usposobljenost določenih
gasilskih enot za reševanje v predorih, ki se gradijo po
avtocestnem programu. Deloma so se zagotovile državne rezerve
za primer naravnih nesreč.
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sodelovala z bataljonsko sanitetno postajo. 15. brigada vojaškega
letalstva pa bo še naprej sodelovala tudi v operaciji SFOR2.
Nadaljuje se sodelovanje v mirovni operaciji OZN na Cipru (do 30
vojakov v skupini). Okrepljeno je vojaško predstavništvo stalne
misije RS pri Natu in ZEU. Zlasti je razvito dvostransko
sodelovanje z ZDA tako v okviru Programa vojska vojski,
dvostranskega sodelovanja kot tudi Partnerstva za mir. V okviru
individualnega parnerskega programa je bilo v obravnavanem
obdobju izvedenih 132 različnih dejavnosti. Dejaven je tudi
verifikacijski center Slovenske vojske, ki je organiziral predstavitev
vojaških objektov in novouvedene oborožitve (T 55 S1 in TH 155
mm) za opazovalce iz 21 držav OVSE. Izvedena je bila evalvacija
pri oboroženih silah Hrvaške in Italije, Slovenija pa je sprejela
evalvacijo s strani Slovaške. V skladu s sklepi vrha v Washingtonu
se pripravlja akcijski načrt za vključevanje v Nato.

70 milijonov tolarjev za odpravo škode na objektih javnih
zavodov v vzgoji in izobraževanju,
30 milijonov tolarjev za pokritje intervencijskih stroškov.

Z zakonom o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij,
poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998
prizadeli Republiko Slovenijo, je bila zagotovljena pomoč v višini
3,5 milijarde v letu 1999 in 3,9 milijarde tolarjev v letu 2000. V letu
1999 bodo prizadete občine prejele 700 milijonov tolarjev za
odpravo posledic škode, povzročene na lokalni infrastrukturi,
objektih visoke gradnje in v kmetijstvu, za odpravo posledic
plazenja tal pa 600 milijonov tolarjev. Poleg tega je Vlada Republike
Slovenije že sprejela sklep o usmeritvi 900 milijonov tolarjev, do
konca oktobra pa bo odločila še o usmeritvi 400 milijonov tolarjev.
Za odpravo posledic škode v vodnem gospodarstvu je bilo
namenjenih 1,5 milijarde tolarjev, za škodo na državni cestni
infrastrukturi pa 700 milijonov tolarjev.

Uspešno so bile organizirane oziroma izvedeno sodelovanje v
vajah Partnerstva za mir Cooperative Adventure Exchange 98,
CMX 99, Cooperative Guard 99 in Combined Endeavour 99.
Izvedeno je bilo tudi bojno streljanje sil za protiletalsko obrambo v
Grčiji, do konca leta pa bo izvedena tudi skupna taktična vaja
zračne obrambe z Nizozemsko.

Za odpravo najnujnejših posledic neurij, ki so prizadela Slovenijo
v letu 1999, je bilo razdeljenih 200 milijonov tolarjev 40 prizadetim
občinam.
Poleg tega je bilo za odpravo posledic plazenja na podlagi zakona
o financiranju javne porabe ter zakona o izvrševanju proračuna
zagotovljenih 182.189.827 tolarjev za sanacijo 15 erozijskih
procesov.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN
PROSTOR

PROSTORSKO PLANIRANJE
Dejavnost Ministrstva za okolje in prostor je bila v obdobju med
1.9.1998 in 1.9.1999 predvsem zaznamovana z odpravo posledic
naravnih nesreč, in sicer potresa, ki je aprila 1998 prizadel Posočje,
in poplav v jesenskem obdobju. Dodatne naloge pri odpravljanju
posledic potresa so otežile izvajanje s programom začrtanih rednih
nalog ministrstva.

V celoti so bila pripravljena strokovna gradiva za Državni
prostorski plan in za Prostorsko razvojno politiko Republike
Slovenije. V pripravi je tudi Ocena dejavnosti urejanja prostora,
planskega stanja in stanja v prostoru Republike Slovenije.
Sprejeta sta bila odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Republike Slovenije in program priprave prostorskega plana
Slovenije.

V zvezi s popotresno obnovo Posočja je bil sprejet rebalans
programa popotresne obnove za leto 1998-1999. Podlaga za
sprejem rebalansa so bili podatki o stroških obnove iz projektne
dokumentacije za vseh 1693 v potresu poškodovanih
stanovanjskih in poslovnih objektov in podatki iz dokumentacije
za obnovo okoli 370 objektov, ki bodisi niso naseljeni ali pa se v
njih ni izvajala intenzivna gospodarska ali kmetijska dejavnost.
Do septembra 1999 je bilo za obnovo objektov v zasebni lasti
odobrenih 1330 vlog, za katere so bili zagotovljeni državna pomoč
v višini 3.150.493.127 tolarjev nepovratnih sredstev ter sredstva
stanovanjskega posojila v višini 1.245.137.131 tolarjev. Za obnovo
objektov nizke gradnje je bilo zagotovljenih 261.008.888 tolarjev,
za objekte lokalne infrastrukture 208.760.211 tolarjev, za obnovo
sakralnih objektov 121.494.101 tolarjev ter za obnovo preostalih
objektov 131.077.664 tolarjev.

Pri prostorskem načrtovanju in pripravi lokacijskih načrtov za
objekte državne infrastrukture je v ospredju priprava lokacijskih
načrtov za gradnjo avtocestnih odsekov v skladu z nacionalnim
programom gradnje avtocest v Sloveniji. V letu 1999 je v pripravi
25 lokacijskih načrtov za avtocestne odseke in 2 lokacijska načrta
za spremljajoče objekte ob avtocesti. Hkrati se pripravlja lokacijski
načrt za obnovo hidroelektrarne Moste. Dokončane so tudi naloge
v zvezi s pripravo 5 lokacijskih načrtov za gradnjo oziroma obnovo
5 daljnovodov, 2 lokacijska načrta za plinovod Ceršak-Kidričevo
in Kidričevo-Rogatec, lokacijski načrt za gradnjo drugega tira
železniške proge Divača-Koper, 3 lokacijski načrti za protipoplavne
ureditve ob Dravi in Dravinji ter ureditveni načrt za zavarovano
območje Škocjanskega zatoka.

Ministrstvo je vladi predložilo tudi dva intervencijska zakona za
odpravo posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo septembra in
novembra 1998, in za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja
tal v istem obdobju. Z uresničevanjem zakona o zagotovitvi
sredstev za intervencijske ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki
so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko
Slovenijo, je bila zagotovljena pomoč v višini, in sicer:
1 milijarda tolarjev prizadetim občinam,
595 milijonov tolarjev za odpravo škode v vodnem
gospodarstvu,
705 milijonov tolarjev za ukrepe na državni cestni in železniški
infrastrukturi,
100 milijonov tolarjev za škodo na elektroproizvodnih in
distribucijskih objektih,
750 milijonov tolarjev za nujno odpravo škode v javnih zavodih
ter pri javnih zavodih in samostojnih podjetnikih zaradi
ohranjanja delovnih mest,
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V zvezi s pripravo lokacijskih načrtov za avtoceste je vlada
sprejela uredbe za odseke avtocest Klanec-Srmin, Vučja vasBeltinci in rekonstrukcijo glavne ceste M10 Depala vas-Črnuče.
Poleg tega so bili sprejeti sklepi o javni razgrnitvi 4 osnutkov
lokacijskih načrtov, in sicer za avtocestni odsek Maribor-Lenart,
avtocestni priključek Razdrto, priključek Celje zahod in za obnovo
hidroelektrarne Moste. Obravnavali sta se tudi poročilo o proučitvi
različic za obnovo hidroelektrarne Moste, za vzporedni plinovod
Kidričevo-Rogatec, za avtocestni priključek Celje zahod, odsek
AC Hrastje-Kronovo in poročilo o proučitvi različic poteka glavne
ceste na odseku Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš.
Na področju, ki se nanaša na ugotovitev skladnosti prostorskih
planskih aktov lokalnih skupnosti z obveznimi izhodišči državnih
planskih aktov, je bilo pripravljenih 59 strokovnih mnenj o
usklajenosti in predlogov sklepov vlade.
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mestnimi občinami Ljubljana, Koper in Maribor kot uporabniki
izsledkov projekta. Pod vodstvom domačih izvajalcev in v
sodelovanju s Tehniško univerzo Dunaj so se začela tudi dela pri
vzpostavljanju izobraževalnega centra za geomatiko.

Pri urejanju prostora so bila pripravljena številna gradiva, na
podlagi katerih je minister sprejel šest pravilnikov, in sicer s
področja opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici
Slovenije, o vsebini projektne dokumentacije, vodenju dnevnika o
izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča ter o merilih za
določanje zahtevnih objektov po zakonu o graditvi objektov in o
gradbenih izdelkih in o zvočni zaščiti stavb. Pospešeno pa se
pripravlja zakon o urejanju prostora, ki je bil predložen v obravnavo
strokovnim krogom.

V okviru vzpostavitve sistema za obveščanje o razpoložljivih
prostorskih podatkih in njihovo izmenjavo je bila vzpostavljena
operativna centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP)
skladno z evropskimi standardi in priporočili. Evidenca obsega
500 opisov baz prostorskih podatkov posameznih resorjev,
lokalne uprave in zasebnega sektorja. Vzpostavljen je tudi
neomejen in javen dostop do te evidence s pomočjo spletnega
strežnika Geoinformacijskega centra Ministrstva za okolje in
prostor. Pripravljen je tudi projekt uvedbe podobnih sistemov za
občinsko/regionalno raven. Sistem bo v nadaljevanju nadgrajen s
sistemom za razširjanje teh podatkov in bo tudi podprl obveznosti
Slovenije v okviru poročanja s področja okolja (EIONET).

Geodetsko področje
Na zakonodajnem področju je v drugi obravnavi zakon o geodetski
dejavnosti, v medresorskem usklajevanju pa predlog zakona o
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
Na področju osnovnega geodetskega sistema so se nadaljevale
dejavnosti za vzpostavitev državnega koordinatnega sistema
ter povezav z mednarodnimi sistemi. V okviru vzdrževanja,
označevanja in obnavljanja državne meje s sosednjimi državami
je bilo pregledanih, obnovljenih oziroma izmerjenih 60 km državne
meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Za določitev in označitev
državne meje s Hrvaško poteka priprava geodetskih podlag.
Izdelanih je bilo 225 obmejnih listov ortofoto načrtov ter digitalni
katastrski načrti za 164 obmejnih katastrskih občin.

Izdelan je bil program uvajanja sistemskih in aplikativnih rešitev
Geoinformacijskega centra v druge občine v Sloveniji. Namen
programa je predvsem omogočiti proaktivno prostorsko
načrtovanje in podpreti občinske/regionalne razvojne programe.
Razvita je bila sistematična klasifikacija namenske rabe tal, ki je
vključena v gradivo zakona o urejanju prostora. Razvita je bila
metodologija množičnega vrednotenja stavbnih zemljišč in stavb
zaradi presoje učinkov pričakovanega uvajanja davka na
nepremičninsko premoženje. Metodologija je upoštevana v
gradivih zakona o obdavčenju nepremičnin. Na področju varovanja
okolja je bil vzpostavljen sistem za predhodno vrednotenje vplivov
posegov v prostor na okolje.

Geodetska uprava Republike Slovenije je v letu 1999 nadaljevala
z izdelavo državnih kart in vzpostavitvijo sistema topografskih in
kartografskih baz podatkov. Izdelana in natisnjena je državna
topografska karta v merilu 1 : 25 000 za območje cele države.
Pripravljajo se že prvi listi digitalne državne topografske karte v
merilu 1 : 50 000, dokončan je tudi projekt za prehod iz
analognega v digitalni topografski načrt 1 : 5 000.

Stanovanjsko področje
Za drugo obravnavo je pripravljen predlog nacionalnega
stanovanjskega programa, ki je podlaga za stanovanjsko politiko
države in lokalnih skupnosti do leta 2009. Cilji tega programa so
zlasti večja uveljavitev tržnih zakonitosti na stanovanjskem
področju, vzpostavitev učinkovitega nacionalnega sistema
namenskega stanovanjskega varčevanja v "nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi", usposobitev lokalnih skupnosti
za izvajanje nalog na stanovanjskem področju, spodbujanje naložb
iz zasebnih sredstev na stanovanjsko področje ter prilagoditev
socialnih korektivov potrebam stanovanjskega področja,
operativni cilj programa pa je dograditev 10.000 stanovanj v letu
2009 (neprofitna, socialna, lastna in profitna).

Na področju zemljiškega katastra se nadaljuje digitalizacija
obstoječih zemljiškokatastrskih načrtov. V tem obdobju je bila
dokončana digitalna pretvorba za 340 katastrskih občin, 160 jih
je še v izdelavi. Poteka transformacija v državni koordinatni sistem
za 329 katastrskih občin, za prvih 15 katastrskih občin pa so tudi
dokončno usklajene meje katastrskih občin. V sklepni fazi je
priprava prototipa centralne baze podatkov o stavbah. Na novo
je evidentiranih 5.400 stavb na podlagi podatkov cikličnega
aerosnemanja ter 13.500 stavb s terensko identifikacijo. Potekata
fotogrametrični zajem podatkov o stavbah za 83.300 stavb in
terenska identifikacija za 22.800 stavb.
Pripravljena sta dva projekta, in sicer projekt posodobitve
evidentiranja nepremičnin, s katerim bo omogočeno sprotno
evidentiranje stvarnopravnih pravic na nepremičninah, in projekt
posodobitve zemljiškega katastra in zemljiške knjige v vrednosti
3 milijonov evrov, ki bo financiran s sredstvi programa PHARE, v
zakonodajnem postopku pa je predlog zakona o najemu posojila
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za projekt posodobitve
evidentiranja nepremičnin.

Potrditev predloga nacionalnega stanovanjskega programa
zagotavlja tudi potrebne podlage za nadaljevanje dela delovne
skupine, katere naloga je ugotoviti obstoječe pravne možnosti za
razrešitev problematike najemnikov nacionaliziranih stanovanj in
poslovnih prostorov.
Državnemu zboru Republike Slovenije je bil predložen predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona,
ki zagotavlja zakonske podlage za neprofitne najemnine, obenem
pa odpravlja ugotovljeno neskladnost stanovanjskega zakona z
ustavo pri neprofitnih najemninah. Po vsebini zakon ne zagotavlja
zgolj uresničitve odločb Ustavnega sodišča, temveč na novo
oblikuje tudi najemninsko politiko zaradi uravnoteženja
ekonomskih zakonitosti s socialno vzdržnostjo neprofitnih
najemnin. Zato predlog zakona predvideva zlasti zakonsko
določitev pojma neprofitne najemnine in razlike med neprofitno in
profitno najemnino, razlikovanje med najemninami za socialna in
neprofitna stanovanja, česar doslej ni bilo, kakor tudi postopnost
pri uveljavljanju stroškovne neprofitne najemnine, povezano z
nujno potrebno izpopolnitvijo sistema subvencioniranja najemnin.

Geoinformacijski center
Center je vtem obdobju nadaljeval delo pri mednarodnem projektu
vzpostavljanja slovenske geoinformacijske infrastrukture (ONIX),
ki se financira s posojilom IBRD (5,4 milijona DEM). Skladno z
načrtom projekta, ki se vodi po metodologij Prince, se je v
novembru 1998 začela faza izvedbe projekta, ki obsega 68
dejavnosti v trajanju 19 mesecev. V tej fazi bodo izdelane sistemske
in aplikativne rešitve za izdajanje prostorske gradbene
dokumentacije, pripravljene študije za presojo vplivov posegov v
prostor na okolje in opravljeno poizkusno vrednotenje nepremičnin
po tržni vrednosti. Projekti se izvajajo v sodelovanju z
Geoinformacijskim centrom, tujimi svetovalci in s poskusnimi
poročevalec, št. 74/111

Sicer pa se pripravljajo celovite spremembe in dopolnitve
stanovanjskega zakona, ki ob ohranjanju sistemskih načel iz leta
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režima je bil velik del dejavnosti usmerjen v pripravo programa za
odpravo posledic poplav v letu 1998. Tako so v pripravi prvi načrti
urejanja povodij, in sicer na Dravi, Dragonji, Kolpi in Idrijci. V sklepni
fazi je tudi priprava obveznih vodnogospodarskih vsebin
Državnega prostorskega plana.

1991 posegajo v vse vsebinske sklope, z izjemo lastninjenja kot
že dokončanega procesa. Osrednji cilj tretje novele
stanovanjskega zakona je, da z normativnimi rešitvami pripomore
k izvajanju stanovanjske politike, oblikovane v predlogu
nacionalnega stanovanjskega programa za drugo obravnavo,
upoštevaje tudi stališča Državnega zbora Republike Slovenije,
sprejeta ob prvi obravnavi predloga nacionalnega stanovanjskega
programa, ki v marsičem zadevajo tudi stanovanjski zakon.

Na področju voda so bili novelirani podzakonski predpisi s
področja vodnega gospodarstva, in sicer 12 strokovnih navodil
in predpisov. V sklepni fazi je priprava zakona o v.odah in
podzakonskih predpisov, ki jih bo treba sprejeti z novim zakonom
o vodah.

V sklopu sistemskih rešitev na stanovanjskem področju je bila
sprejeta "nacionalna stanovanjska varčevalna shema" kot
sistemska podlaga za spodbujanje dolgoročnega varčevanja s
premiranjem varčevalnih vlog. Sprejem varčevalne sheme
sočasno pomeni tudi opustitev idej o slovenski stanovanjski
hranilnici.

Pri vodooskrbi, odvajanju in čiščenju odpadnih voda je bila
pozornost usmerjena v pripravo celovitih investicijskih projektov
za čiščenje komunalnih odpadnih voda (centralna čistilna naprava
v Celju, Velenju, Slovenj Gradcu, čiščenje odpadnih voda na
povodju Zasavja, Posavja, Save Bohinjke in obale). Priprava
omenjenih projektov je sledila smernicam EU za pridobivanje
sredstev ISPA, ki so namenjena gradnji komunalne in cestne
infrastrukture. Izdelan je akcijski načrt odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda, ki je operativni dokument za izvedbo
prve faze Nacionalnega programa varstva okolja. Akcijski načrt
se medresorsko usklajuje.

S potrditvijo finančnega načrta in naložbene politike
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leti 1999 in 2000
je zagotovljena namenskost uporabe proračunskih sredstev, ki
se prek Stanovanjskega sklada Republike Slovenije namenjajo
stanovanjskemu področju, in sicer za kreditiranje gradnje
neprofitnih stanovanj, za ugodna stanovanjska posojila fizičnim
osebam, za kreditiranje popotresne obnove stanovanjskih
objektov in za financiranje gradnje varovanih stanovanj v Posočju.

S pomočjo domačih sredstev in sredstev PHARE CBC, PHARE
Nacionalni in LSIF so se v tem letu izvajali investicijski projekti
komunalne infrastrukture, ki so vključeni v Državni program za
prevzem pravnega reda v okviru izvajanja predpisov, usklajenih
z direktivami EU. Tuja finančna pomoč je bila namenjena za pripravo
tehnične dokumentacije in naložbe predvsem na področju voda
(zmanjšanje onesnaženja - kanalizacije in čistilne naprave),
področju zraka (zmanjšanje onesnaženja zraka - uporaba
biomase kot okolju prijazne energije) in varovanja naravne in
kulturne dediščine (nacionalni in krajinski parki in kulturni
spomeniki).

Pripravljenih je tudi več predlogov za poenotenje uporabe
predpisanih metod ocenjevanja vrednosti podržavljenega
premoženja. Delo v zvezi s tem je bilo končano, tako da je izdan
pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter
sistemu točkovanja.
Izdan je bil tudi pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem.
VARSTVO NARAVE

VARSTVO OKOLJA

Sprejet je bil zakon o ohranjanju narave, ki celovito in sistemsko
ureja ohranjanje biotske raznovrstnosti in določa sistem varstva
naravnih vrednot. Na podlagi zakona o naravnem rezervatu
Škocjanski zatok sta bila sprejeta program varstva in razvoja
naravnega rezervata ter uredba o koncesiji. Prav tako je bila
sprejeta odredba o začasnem zavarovanju naravnega spomenika
Kraški rob, za eno leto pa je bila podaljšana odredba o začasni
razglasitvi reke Soče s pritokom za naravno znamenitost. Vlada
je sprejela tudi informacijo nekdanjega upravljavca HTG Sežana
o prevzemu Škocjanskih jam v upravljanje.

Pripravljeno je bilo Poročilo o stanju okolja in sprejet Nacionalni
program varstva okolja. Na podlagi obeh dokumentov se
pripravljajo novi predpisi, ki urejajo emisije v vode, tla, zrak, hrup
in elektromagnetna sevanja. Na tem področju je bilo v prvih osmih
mesecih leta 1999 izdanih okoli 100 odločb o odmeri takse in okoli
80 odločb o oprostitvi takse za obremenjevanje voda, več kot
360 odločb o oprostitvi plačila takse zaradi emisij C02 in
obračunanih vodnih povračil za okoli 2.100 zavezancev.
Na podlagi uredb, ki urejajo pogoje za posege v prostor, povezane
s presojo vplivov na okolje, je bilo v letu 1999 izdanih 51
okoljevarstvenih soglasij in več deset raznih mnenj, stališč in
uskladitev raznih predlogov.

Pospešeno se je nadaljevalo delo pri projektih ustanavljanja novih
parkov in drugih zavarovanih območij, in sicer delo pri projektih
za pripravo podlag za razglasitev parkov in drugih zavarovanih
območij (Goričko, Kras, Dragonja, Mlake, Kolpa, Snežnik,
Kočevje, Pohorje).

Pri ravnanju z odpadki so bile upoštevane že sprejete opredelitve
temeljnih nalog strategije ravnanja z odpadki v skladu s strategijo
ravnanja z odpadki Evropske unije in Baselsko konvencijo. Tu so
bile dejavnosti usmerjene v regijske zasnove ravnanja z odpadki.
Opravljenih je več predinvesticijskih dejavnosti: povezovanje
občin, priprava konceptov (Posavje, Dolenjska, Gorenjska CERO) in investicijskih dejavnosti: Dolenjski center, dokončana
je predinvesticijska študija za toplotno obdelavo odpadkov v
severovzhodni Sloveniji.

Na tem področju poteka usklajevanje med sedmimi regionalnimi
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine ter tremi javnimi
zavod za upravljanje zavarovanih območij.
Sprejeto je bilo navodilo o oblikovanju cen obveznih lokalnih javnih
služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda, ki je podlaga za prenos pristojnosti na lokalno raven in
pomemben element ustvarjanja razmer za uvajanje višjih
standardov.

V okviru uporabe skladov ISPA je predlagan in obdelan Dolenjski
center za gospodarjenje z odpadki. Dokončan je projekt Načrt
zaščite in reševanja pri oskrbi z vodo ob potresu. Pri ravnanju z
izrabljenimi motornimi prevoznimi sredstvi je bil dokončan projekt
PHARE SLO 102. Ta projekt je bil podlaga za pravilnik o ravnanju

Pri gospodarjenju z vodami so bile izvedene naložbe v
vodnogospodarske objekte za redno vzdrževanje 31.000 km
dolge mreže vodotokov, morja in morske obale ter umetnih vodnih
površin. Pri izvajanju nalog za ohranjanje in izboljšanje vodnega
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je bila dopolnjena z več kot 1000 letnimi pregledi dnevnih pretokov.
Model za napovedovanje izrednih hidroloških razmer v okolju
WMS (VVatershed Modeling System) je postavljen za porečje
Savinje. Izsledki bodo namenjeni za optimiranje padavinske mreže
in za preverjanje pravilne kalibracije modela. V sklepni fazi je tudi
modeliranje podtalnice Spodnje Savinjske doline, ki je postavljeno
v programsko okolje GMS (Graundvvater Modeling System).

z izrabljenimi motornimi prevoznimi sredstvi, ki med drugimi
predvideva ustanovitev območnih centrov za razgradnjo
izrabljenih motornih prevoznih sredstev ter določa merila za njihovo
ustanovitev.
Izdelani so bili inventarizacija odlagališč komunalnih in industrijskih
odpadkov, analiza stanja na področju ravnanja z odpadno
embalažo, koncept ravnanja z odpadnimi olji, popis nevarnih
odpadko.v. Pri izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov in nevarnih
odpadkov je bilo letos izdanih okoli 550 dovoljenj in okoli 50 dovoljenj
po drugih upravnih postopkih na področju ravnanja z odpadki.

Pri pripravi postavitve novega meteorološkega radarja je bilo
območje Vremščice opredeljeno v spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana.

Izveden je bil javni razpis za dodelitev subvencij za gradnjo objektov
in naprav obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna Republike
Slovenije, iz katerega so bili s sklepom razporejeni zneski
posameznim prosilcem v skupni višini 1.130.000.000 tolarjev.

Služba za letalsko meteorologijo je v letu 1999 začela izdajati
posebno meteorološko sporočilo tipa SIGMET in posebno
sporočilo tipa AIRMET. Letališču Brnik je omogočen nemoten
prehod na višjo kategorijo (CAT III.b), kar zagotavlja varen letalski
promet tudi ob zelo slabi vidljivosti.

Ekološko razvojni sklad

Na področju kakovosti meritev je bil v marcu 1999 uspešno
končan postopek akreditacije umerjevalnega laboratorija za
temperaturna umerjanja v skladu z mednarodnim standardom
EN 45001. Laboratorij je akreditiran s strani francoske
akreditacijske službe COFRAC in slovenske akreditacije pri USM
RS. Področje akreditacije je od -20 °C do +50 "C, merilne
negotovosti od 5 mK do 90 mK. Laboratorij nadaljuje delo pri
pridobitvi akreditacije za umerjanje meril relativne vlage, zračnega
tlaka in troposferskega ozona.

Sklad je v obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 za okoljsko
infrastrukturo lokalnim skupnostim in izvajalcem lokalnih javnih
služb varstva okolja dodelil 876.155.000 tolarjev. V enakem obdobju
je bilo za okoljske naložbe v industriji odobrenih 1.857.002.000
tolarjev, od tega je bilo v okviru programa PHARE Environmental
Credit Scheme dodeljenih 1.465.000 tolarjev. S pomočjo Evropske
unije, ki je v navedenem projektu zagotovila polovico tega zneska,
je sklad ponudil ugodne posojilne pogoje za okoljevarstvene
projekte v industriji in javnem sektorju.

Pri ocenjevanju kakovosti voda se je začela uvajati metoda za
preizkuse toksičnosti, ki se bodo izvajali na Limnološki postaji
Bled. Postavljena je bila rastna komora, opravljeni pa so bili tudi
začetni poskusi na realnih vzorcih v kontroliranih pogojih.

Poleg 4.000.000 ekujev nepovratnih sredstev, ki jih je PHARE
namenil za kreditiranje okoljevarstvenih gospodarskih naložb, je
bila Ekološko razvojnemu skladu na razpolago tehnična pomoč
PHARE v višini 600.000 ekujev za vrednotenje vlog za kreditiranje,
spremljanje izvajanja naložb, vrednotenje prvih okoljskih učinkov
izvedenih projektov ter trženjske, predstavitvene in oglaševalske
dejavnosti ter odnose z javnostmi.

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA GEOFIZIKO
Uprava je izdelala strokovne podlage za določanje potresne
obtežbe za slovenski predstandard EC8 in izdelani spektri enotne
potresne nevarnosti za povratno dobo 475 let za vse točke
računske mreže za ozemlje Slovenije.

Ekološko razvojni sklad je v tem obdobju nadaljeval dogovore z
Evropsko skupnostjo za nadaljnje sofinanciranje projekta PHARE
Environmental Credit Scheme v znesku 4.000.000 evrov. •

Zaradi nekaterih spoznanj na podlagi analize zapisov močnega
gibanja tal ob potresu 12. aprila 1998 v Posočju in močnejših
popotresnih sunkov je bilo treba dopolniti postopke obdelave
akcelerogramov, ocenjevanja potresne nevarnosti in izdelave
državne karte potresne nevarnosti. Po potresu v Posočju je bila
uvedena stalna 24-urna seizmološka služba na observatoriju
Golovec, opravljene pa so bile tudi predhodne seizmične preiskave
za širše območje Bovca in Drežniških Raven. Z refrakcijsko
seizmiko so bile izmerjene meritve hitrosti širjenja vzdolžnega in
prečnega valovanja za posamezne litološke člene na preiskovanih
lokacijah, opravljena je tudi refrakcijska seizmika na 12 predvidenih
lokacijah za nove potresne opazovalnice državne mreže.

V dogovoru s Svetovno banko je bil razširjen namen kreditiranja
po programu Zmanjšanje onesnaževanja zraka za novogradnje
in zamenjave ogrevalnih sistemov na kurilno okolje z novimi plini.
Tako je bilo v okviru tega projekta dodeljenih 474.658.917 tolarjev.
Ekološko razvojni sklad si skupaj z Ministrstvom za okolje in
prostor prizadeva zagotoviti tudi nepovratna sredstva GEF za
uporabo lesne biomase (4,3 milijona USD) za pridobivanje
električne in toplotne energije ter izkoriščanje obnovljivih virov
energije.
HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE
SLOVENIJE

Analiza in osnovna statistika zapisov potresov opazovalnic
Ljubljana, Cerknica, Vojsko, Bojanci, Cesta pri Krškem, Dobrina,
Brezje pri Senušah in Bistrica-Golica (HE Golica) daje celovite
podatke o številu zaznanih in analiziranih dogodkov v tem obdobju.
V tem obdobju je bilo registriranih:
- 2042 lokalnih potresov (Slovenija, meja)
422 bližnjih potresov (do 1000 km)
480 oddaljenih potresov (nad 1000 km)
150 umetnih (eksplozije v kamnolomih in na gradbiščih) registracija na vsaj dveh opazovalnicah.

Zavod je začel postopek priprave zakona o ratifikaciji protokola o
težkih kovinah h konvenciji CLRTAP in zakona o ratifikaciji
protokola o obstojnih organskih snoveh. V začetku septembra
1999 so se končala pogajanja o vsebini protokola o zmanjšanju
zakisljevanja, evtrofikacije iz prizemnega ozona.
Mednarodni projekt MAP je v fazi pospešenih meritev.
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije je postavil mrežo
dodatnih registratorjev padavin na 25 izbranih krajih.

V tem letu se je začel večletni projekt posodobitve seizmološke
mreže, ki vključuje gradnjo 18 novih potresnih opazovalnic,
posodobitev obstoječih in gradnjo lokalnih mrež okoli Ljubljane in
Krškega.

Vse vodomerne postaje, ki so opazovane v mreži postaj, so bile
usposobljene tako, da je možno spremljati osnovne hidrološke
parametre. Nacionalna računalniška baza hidroloških podatkov
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UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO
VARNOST

odpadke.
S sprejetjem uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga je dana zakonska podlaga za nadzor izvoza opreme in
snovi, ki so posebej izdelane in konstruirane za uporabo v jedrski
industriji (trigger lista). Izvoz in uvoz takšne opreme in snovi
bosta poslej možna le z dovoljenjem, ki ga bo izdala URSJV.
Slovenija s tem v celoti izpolnjuje pogoje za članstvo v
Zanggerjevem odboru in pogoje za status opazovalke v Nuclear
Suppliers Group (NSG).

Na področju jedrske varnosti je Uprava RS za jedrsko varnost
posvetila največ pozornosti projektu posodobitve JE Krško,
kamor sodijo v prvi vrsti zamenjava uparjalnikov ter s tem
povezano možno povečanje moči reaktorja in postavitev
popolnega simulatorja JE Krško.
Še naprej se posodablja in izpopolnjuje avtomatski sistem
radiološkega spremljanja. V okviru projekta tehnične pomoči je
bila zagotovljena še druga avtomatska postaja za sprotne meritve
radioaktivnosti aerosolov, ki je bila postavljena v JE Krško. V tem
letu je bil nameščen avtomatski merilnik radioaktivne depozicije,
ki poskusno že deluje in bo predvidoma dajal podatke v mrežo do
konca tega leta, uvedena pa sta tudi redna povezava z evropskim
sistemom EURDEP in tedensko avtomatsko pošiljanje podatkov
iz sistema skupne slovenske mreže CROSS v Ispro (Italija) v
skupni evropski raziskovalni center.

Na področju odgovornosti za jedrsko škodo je bil sprejet odlok o
določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika
jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja
odgovornosti za jedrsko škodo.
V tem obdobju je bilo opravljenih 78 inšpekcijskih pregledov JE
Krško, ki so vključevali predremontne in remontne sestanke s
pooblaščenimi organizacijami, ki so sodelovale pri rednem letnem
remontu JE Krško. Opravljeni so bili še 4 inšpekcijski pregledi
Reaktorskega centra Podgorica, dva inšpekcijska pregleda
rudnika Žirovski Vrh, dva inšpekcijska ogleda stanja začasnega
skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu in en inšpekcijski
pregled zanesljivosti zagona in obratovanja termoelektrarne
Brestanica. Poleg tega so bili opravljeni inšpekcijski nadzor vračila
začasno izvoženih radioaktivnih odpadkov JE Krško, nadzor
prispetja novega jedrskega goriva za JE Krško ter inšpekcijski
nadzor pri vračilu izrabljenega goriva raziskovalnega reaktorja
TRIGA v ZDA.

Na področju pripravljenosti za ukrepe v sili je URSJV v tem obdobju
izdelala oceno ogroženosti in merila za ukrepanje ob jedrski ali
radiacijski nesreči. Oba dokumenta sta predloga za izdelavo
postopkov, ki izhajajo iz državnega načrta ukrepov.
V letošnjem aprilu in maju je konzorcij, ki ga sestavljajo EPTISA
Španija, OGS Trst, Italija in Univerza Leoben, Avstrija, izvedel 41
km regionalnega seizmično-refleksijskega profiliranja v širši okolici
JE Krško v sklopu projekta PHARE.
Konec letošnjega julija je bilo prek Luke Koper uspešno vrnjenih v
ZDA 219 izrabljenih gorivnih elementov iz raziskovalnega
reaktorja TRIGA. Slovenska pošiljka je bila vključena v širšo akcijo
vračanja izrabljenega goriva iz Evrope v ZDA.

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
IN PROSTOR
Inšpekcija za okolje

Izdana je bila uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Z
uredbo je prešlo upravljanje Republiškega skladišča radioaktivnih
odpadkov v Podgorici v avgustu z IJS na Agencijo za radioaktivne

Obdobje

od

Pregled dela inšpekcije za okolje v obravnavanem obdobju
ponazarjajo naslednji statistični podatki:

1.9.1998

do

Ukrepi in dejanja

Število

inšpekcijski pregledi

6.565
2.094

odločbe in sklepi
predlogi in sanacijski program
prijave, ovadbe
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ

9

nesreče, intervencije

170
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1.9.1999

254
7.922
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Problemske ugotovitve oziroma značilnosti na tem področju:

precej onesnaževalcev še ni zmanjšalo emisij snovi v zrak.
Več kot 45 % onesnaževalcev še ni opravilo predpisanih
meritev. Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad večjimi in srednjimi
kurilnimi napravami, lokalne nadzorne službe pa se še vedno
izogibajo nadzoru nad malimi kurilnimi napravami;

področje kakovosti voda in urejanja vodotokov je
problematično zaradi neustreznega odnosa ter odgovornosti
različnih subjektov. Pregledi komunalnih čistilnih naprav so
pokazali, da so emisije snovi v vode urejene le v približno 35
% primerih. Stanje na področju onesnaževanja s tehnološkimi
odpadnimi vodami je nezadovoljivo, vodotoki in
vodnogospodarski objekti se ne vzdržujejo dovolj redno;

razmere na odlagališčih komunalnih odpadkov se
poslabšujejo zaradi povečevanja količin teh odpadkov. Nova
zakonodaja omogoča nadzor nad ravnanjem z odpadnimi olji.
Podjetja v stečaju v nekaterih primerih ne odstranijo nevarnih
odpadkov in skušajo to prevaliti na inšpekcijo oziroma državo;

skladiščenje nevarnih snovi je problematično zlasti pri manjših
rezervoarjih v zasebnem sektorju. Večina jih ne pozna
veljavnih predpisov o obveznem nadzoru skladiščnih naprav.
Dobavitelji goriva še vedno polnijo rezervoarje z naftnimi
derivati ne glede na njihovo stanje. Precej nepravilnosti je tudi
pri skladiščenju različnih kemikalij v manjših embalažnih
enotah;

področje varstva narave - dejavnost inšpekcije je predvsem
usmerjena k posameznim primerom za zaščito rastlinstva in
živalstva ipd.

Pregled ukrepov urbanistične inšpekcije
Obdobje

od

1.9.1998

.

do

Ukrepi in dejanja

Število

inšpekcijski pregledi
odločbe in sklepi
izvršbe inšpekcijskih odločb
prijave
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ

23.751
6.806
507
1.332
32.396

Ugotovitve oziroma značilnosti se na teh področjih kažejo v
naslednjem:

1.9.1999

gradbena inšpekcija opravlja preglede novogradenj,
rekonstrukcij in prenov objektov. Pomanjkljivosti pri tem so
podobne, kot je bilo že navedeno (ni sporočil o začetku
gradnje; gradnja se začne, ko gradbeno dovoljenje še ni
izvršljivo; gradbišče ni označeno ipd.). Poseben problem je
tudi izrekanje ukrepov, ko inšpektorji lastnikom naložijo izvedbo
vzdrževalnih del, kadar objekt ogroža varnost ljudi in okolice.
Lastniki pogosto ne spoštujejo odločb;

iz statističnih podatkov je razvidno, da se zmanjšuje število
nedovoljenih posegov v prostor. Večinoma gre za gradnjo
objektov v nasprotju z izdanimi dovoljenji. Med drugimi posegi
v prostor prevladujejo nezakonita črpanja mineralnih surovin,
razni zemeljski odkopi za ceste, melioracije, gradnje podpornih
zidov ipd. Vloge občanov za izdajo upravnih dovoljenj v
primerih, ko je bil plačan depozit, se ne rešujejo prednostno;

poseben problem zaradi neuresničene zakonodaje oziroma
toge zakonodaje (zakon o javnih naročilih) pomenijo izvršbe
inšpekcijskih odločb.

Stanovanjska inšpekcija
Obdobje

od

1.9.1998

do

Ukrepi in dejanja

Število

inšpekcijski ogledi

214
260

odločbe in sklepi
prijave
drugo
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ

71
322
867

Ugotovitve kažejo, da je največ kršitev stanovanjskega zakona
storjenih v zvezi z obveznostjo lastnika stanovanja ali
stanovanjske hiše, da usposobi stanovanja, skupne prostore,
poročevalec, št. 74/111

1.9.1999

dele, objekte in naprave za normalno uporabo (v povprečju 43 %
vseh kršitev).
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MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V
EVROPSKO UNIJO

posameznimi državami in mednarodnimi organizacijami in za
usklajevanje stališč do mednarodnih vprašanj s področij
pristojnosti ministrstev.

V okviru dejavnosti za vključevanje v Evropsko unijo je 15.
decembra 1998 potekalo zasedanje pododbora za okolje,
energetiko in regionalni razvoj.

Ministrstvo je namenilo precejšnjo pozornost tudi statusu
Republike Slovenije v posameznih mednarodnih pogodbah in
organizacijah. Dejstvo, ali je posamezna država nekje razvrščena
kot razvita, v razvoju ali pa v prehodu, lahko bistveno vliva na
njene dolžnosti in pravice, ki imajo pomembne finančne in
gospodarske razsežnosti. V zvezi s tem je bila opravljena vrsta
poizvedovanj in analiz glede morebitnih sprememb.

V januarju in februarju 1999 je Ministrstvo za okolje in prostor
uspešno opravilo tri dele mnogostranskega in tri dele
dvostranskega pregleda usklajenosti zakonodaje s pravnim
redom Evropske unije na področju okolja. Izdelane so bile vse
tabele usklajenosti zakonodaje in izpolnjeni tabelam ustrezni
vprašalniki. Sklicani so bili tudi sestanki delovne skupine 22 za
okolje.

S septembrom 1998 je bil uspešno končan projekt opuščanja
uporabe ozonu škodljivih snovi, ki ga je s 6,2 milijona USD
sofinanciral Sklad za globalno okolje (Global Environment Facility
- GEF). Trenutno poteka nekaj manjših projektov, v maju 1999 pa
je bila odobrena dotacija 4,4 milijona USD za projekt razširjene
uporabe lesne biomase v Sloveniji, ki naj bi bil v podrobnostih
pripravljen v naslednjih mesecih.

Ministrstvo je dejavno sodelovalo na prvem zasedanju
Pridružitvenega odbora med Republiko Slovenijo in Evropsko
unijo, ki je bilo 25. marca 1999 v Ljubljani, in v ta namen pripravilo
ustrezna poročila o dejavnostih in stanju na področju varstva
okolja.

Mednarodno sodelovanje na področju voda poteka na podlagi
obveznosti iz dvostranskih sporazumov o urejanju
vodnogospodarskih vprašanj z vsemi sosednjimi državami. Na
stalni slovensko-italijanski komisiji za vodno gospodarstvo sta
bila obravnavana sporazum o postopku za pripravo
mednarodnega javnega razpisa za vodnogospodarske osnove
reke Soče in pogodba s Consorziom Isonzo-Soča iz Rima ter
opredeljena višina sredstev, ki jih prispevata sodelujoči državi.
Stalna slovensko-hrvaška komisija je obravnavala
vodnogospodarska vprašanja, pomembna za obe državi
(vzdrževanje vodnega režima mejnih vodotokov, spremljanja
količine in kakovosti vode), posebej pa sta bila poudarjena
vprašanje obnove visokovodnih nasipov Mure na odseku KotHotiza in ureditev medsebojne dobave pitne vode iz vodnih virov
z območja ene ali druge države. Na stalni slovensko-hrvaškoitalijanski komisiji za varstvo Jadranskega morja pred
onesnaženjem so bili sklenjeni dogovori o varstvu obalnega morja
pred onesnaženjem. Stalna slovensko-avstrijska komisija za
Dravo je obravnavala vprašanja, ki se nanašajo na
vodnogospodarsko problematiko na reki Dravi, kot so kakovost
vode, vprašanja visokih voda ter hidroenergetska gradnja.

V maju je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo dopolnjen
Državni program za prevzem pravnega reda EU na področju
okolja.
Izdelana so bila pogajalska izhodišča za okolje, ki jih je ožja
pogajalska skupina v končni obliki predložila Evropski komisiji
julija 1999, Ministrstvo za okolje in prostor pa je pripravilo tudi
poročilo o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo
na področju okolja.
Sprejem Nacionalnega programa varstva okolja pomeni
uresničitev pomembnega dela Državnega programa za prevzem
pravnega reda EU na področju varstva okolja.
Urejanje prostora oziroma prostorsko načrtovanje sicer ni
področje, urejeno s skupnim pravnim redom Evropske unije,
temveč se znotraj Evropske unije ureja z notranjepravnimi predpisi
držav članic. Zato evropskih predpisov s področja prostorskega
razvoja ni, sprejet pa je skupni, pravno nezavezujoč dokument z
naslovom European Spatial Development Perspective (ESDP).
Kljub temu pa se pri urejanju prostora poskuša upoštevati omenjeni
dokument in zato sta bila do zdaj sprejeta predpis o merilih in
pogojih za opremljanje stavbnih zemljišč ter predpis za izračun
komunalnega prispevka, na področju gradbeništva pa se je
izdelala nova A-lista za gradbene izdelke v okviru liste za prost
pretok blaga na podlagi direktive 89/106/EGS.

Po ratifikaciji Konvencije o zaščiti in rabi reke Donave je začela
redno delo Donavska komisija kot izvršilni organ Donavske
konvencije. Sprejeti so potrebni statutarni akti, vzpostavljen stalni
sekretariat s sedežem na Dunaju in začeto delo strokovnih teles.
V Državnem zboru Republike Slovenije je bila marca 1999
ratificirana Helsinška konvencija, zato je začela z dejavnostmi na
področju varstva in uporabe čezmejnih vodotokov in mednarodnih
jezer tudi Republika Slovenija.

Na ministrski konferenci oktobra 1998 na Bledu je Slovenija predala
Švici predsedovanje konferenci pogodbenic Alpske konvencije,
ki je kljub težavam pogodbenic pri usklajevanju njenega izvajanja
na nekaterih področjih v mednarodni skupnosti poznana in
spoštovana mednarodna pogodba s področja trajnostnega
razvoja. Slovenija je Alpski konferenci predsedovala od decembra
1994, torej tudi v obdobju, ko je Alpska konvencija začela veljati in
ko je bilo treba za njeno delovanje vzpostaviti vrsto instrumentov
in strukturnih povezav.
\
Delegacija Republike Slovenije se je v letu 1999 udeležila sedmega
zasedanja Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj,
ministrske konference Okolje in zdravje v Londonu in
neformalnega srečanja ministrov za okolje EU in pridruženih držav
v Helsinkih. Tovrstna srečanja ministrov vsakih nekaj mesecev
so obenem tudi priložnost za vrsto delovnih dvostranskih
razgovorov o neposrednem sodelovanju ministrstva s
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Sprejeta sta bila pobuda za pristop k Bernski konvenciji in zakon
o ratifikaciji te konvencije, s katero je Republika Slovenija prevzela
v svoj pravni red obveznosti, ki se nanašajo na varstvo
domorodnih evropskih prosto živečih rastlin in živali. Prav tako je
bila sprejeta pobuda za pristop k VVashingtonski konvenciji
(CITES), na podlagi katere se pripravlja zakon o ratifikaciji te
konvencije, ki bo v slovenski pravni red vključil obveznosti, ki se
nanašajo na omejitve pri trgovanju z mednarodno ogroženimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami. V tem obdobju so bile Škocjanske
jame uvrščene na seznam mokrišč mednarodnega pomena po
Ramsarski konvenciji.
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nov pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register,
neposredno prek računalniške povezave, v pripravi pa je tudi
letna tarifa po navedenem pravilniku.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Ministrstvo za pravosodje je skupaj z organom v sestavi Upravo
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 1999
nadaljevalo dejavnosti, katerih cilj je bil uresničitev nalog, določenih
na podlagi programov in smernic, ki sta jih sprejela Vlada Republike
Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije, kot tudi usmeritev,
ki temeljijo na strategiji vključevanja Republike Slovenije v
Evropsko unijo. Posamezne programe in naloge je ministrstvo
izvajalo na naslednjih področjih:

Na podlagi Priloge XIII k Pridružitvenemu sporazumu Republike
Slovenije z Evropsko unijo so bili sprejeti zakon o ugotavljanju
vzajemnosti in na njegovi podlagi navodilo o vzpostavitvi in vodenju
evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in o
lastninski pravici tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji
ter navodilo za izpolnjevanje listine s podatki o nepremičnini v
postopku ugotavljanja vzajemnosti. Na podlagi teh aktov potekajo
pri Ministrstvu za pravosodje upravni postopki za ugotovitev
vzajemnosti.

PRIPRAVA ZAKONODAJE

Ministrstvo za pravosodje je v tem obdobju s pripravo mnenj in
stališč sodelovalo tudi pri pripravi številnih predlogov zakonov in
drugih predpisov iz pristojnosti drugih resornih ministrstev (npr.
mnenje o predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu
pravic na področju duševnega zdravja, mnenje o predlogu zakona
o preskrbi s krvjo, mnenje o predlogu zakona o prijavi prebivališča).
Poleg tega je ministrstvo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje
zadeve na podlagi sklepa Vlade RS pripravilo tudi obširno analizo
o številu pravnomočno končanih postopkov pred sodišči v
zadevah kraje lesa v državnih gozdovih.

Ministrstvo za pravosodje je na zakonodajnem področju
nadaljevalo delo pri sprejemu že pripravljenih zakonov in
podzakonskih aktov ter pripravljalo nove zakone oz. podzakonske
akte. Na področju kazenske zakonodaje sta bila sprejeta zakon
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike
Slovenije ter zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kazenskem postopku, minister za pravosodje pa je v soglasju z
ministrom za delo, družino in socialne zadeve izdal navodilo o
poravnavanju v kazenskih zadevah. Pripravljen je bil predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ter tudi
spremembe in dopolnitve navodila o vodenju skupne evidence o
številu izrečenih kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem
prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Pripravljata se nov sistemski zakon o prekrških, za
katerega je bila izdelana tudi primerjalnopravna analiza, ter pregled
sodne prakse Evropskega sodišča. Na področju civilne procesne
zakonodaje so v pripravi tudi ustrezni podzakonski akti (npr.
pravilnik o vročanju, pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem
postopku). Nadaljevalo se je delo na podlagi sprejetega zakona o
izvršbi in zavarovanju v smislu vpeljevanja novega načina
opravljanja neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja z uvedbo
zasebnih izvršiteljev, kar naj bi zagotovilo večjo učinkovitost
izvršbe, bistveno krajše izvršilne postopke, večji pravni red in s
tem večjo pravno varnost; ministrstvo za pravosodje je pripravilo
in izdalo tri podzakonske akte, in sicer pravilnik o vsebini, programu
in načinu opravljanja izpita za izvršitelja, pravilnik o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo
izvršitelja, in pravilnik o opravljanju službe izvršitelja, ki so omogočili
začetek uvajanja zasebnih izvršiteljev. Na področju
lastninskopravne zakonodaje ministrstvo nadaljuje delo pri
sistemskem zakonu (zakon o lastninski in drugih stvarnih
pravicah), poleg tega pa je zaradi velikih težav pri vpisovanju
etažne lastnine v zemljiško knjigo pripravilo predlog zakona o
začasnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih
stavbe v zemljiško knjigo, ki je bil poslan v hitri zakonodajni
postopek. V povezavi z vsebino, ki jo ureja ta zakon, je Ministrstvo
za pravosodje nosilec enega od podprojektov v projektu
posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki ga bo predvidoma
sotinancirala Svetovna banka in katere predstavniki so se večkrat
sestali z nosilci podprojektov.

Pri spremljanju izvajanja denacionalizacijskih postopkov so
potekale intenzivne priprave in izdelava 14. poročila o
uresničevanju zakona o denacionalizaciji. Tako kot za prejšnja
spremljajoča obdobja je pripravljen statistično-analitični in
vsebinski pregled denacionalizacijskega procesa od prejšnjega
poročila do stanja na tem področju vključno do 30.6.1999.
Ministrstvo za pravosodje je v tem obdobju v sodelovanju z drugimi
ministrstvi tudi izvedlo vse naloge po sklepu Vlade RS, za katere
je bilo glede pospešitve izvajanja zakona o denacionalizaciji
pristojno: opravilo je pregled nejasnih zakonskih določb, proučilo
potrebe po obvezni razlagi zakona o denacionalizaciji, proučilo
pobudo Slovenskega odškodninskega sklada d.d. za dopolnitev
navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo,
ponovno vzpostavilo delovanje medresorske komisije Vlade RS
za spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji,
spremljalo dejavnosti pri pripravah za poenotenje uporabe
predpisanih metod ocenjevanja vrednosti podržavljenega
premoženja in navodila za izvajanje prvega odstavka 27. člena
zakona o denacionalizaciji (nadomestna zemljišča).
K pripravi zakonodaje sodijo tudi dejavnosti in delo v zvezi z
vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko unijo. Opravljen je
bil pregled usklajenosti zakonodaje v okviru t. i. "tretjega stebra"
Evropske unije za področje pravosodja, ki gaje Komisija Evropske
unije dobro ocenila. Za pogajalsko skupino so bila pripravljena
številna poročila o napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko
unijo. Stalno poteka preverjanje uresničevanja državnega
programa. Za obravnavo na vladi in v državnem zboru je
pripravljeno gradivo o celotnem pregledu usklajenosti zakonodaje
Izhodišča za tretji steber, ki temelji na priporočilih, danih ob pregledu
usklajenosti zakonodaje, nanaša pa se predvsem na izpolnjevanje
smernic EU. Kandidatke za vstop v EU sodelujejo na različnih
pravnih področjih in si izmenjujejo izkušnje pri prilagajanju
evropskemu pravu.

V postopku priprave so tudi nadaljnje spremembe in dopolnitve
zakona o sodiščih, zakona o sodniški službi in zakona o sodnih
taksah. Pri pripravi predloga prvih dveh zakonov so bili prek
posebne komisije vključeni tudi sodniki posameznih sodišč. Nov
zakonodajni projekt, ki ga je ministrstvo v tem letu začelo, je
priprava zakona o brezplačni pravni pomoči, za katerega je bila
izdelana tudi primerjalnopravna analiza in so bile pregledane
odločbe Evropskega sodišča. Na področju gospodarske
zakonodaje je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, na njegovi podlagi
pa je ministrstvo pripravilo ustrezne podzakonske akte (pravilnik
o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje
funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in
likvidacije). Na podlagi zakona o sodnem registru pa je bil sprejet
poročevalec, št. 74/111

Odgovorjeno je bilo na številne vprašalnike, ki so jih poslali EU,
Svet Evrope, OZN, STO, GATTS in drugi, ki pripravljajo
primerjalnopravne analize med državami in na teh podlagah delajo
ocene držav.
MEDNARODNOPRAVNA POMOČ
V tem obdobju je bilo na področju mednarodnopravne pomoči
rešenih 8.751 zadev.
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Vsebinsko so se zadeve nanašale na: malo pravno pomoč v
civilnih in kazenskih zadevah, uveljavljanje preživninskih
zahtevkov v tujini, priznanje in izvršitev sodnih odločb v civilnih
zadevah, prenos izvršitve kazni, odstop in prevzem kazenskih
pregonov, ekstradicijo, dovolitev tranzita obsojenih ali obdolženih
oseb čez ozemlje Republike Slovenije, legalizacijo listin v
mednarodnem prometu in druge naloge, ki se izvajajo na podlagi
mednarodnih konvencij s tega področja.

ministrstvo sodelovalo tudi pri pripravi zakonov, ki urejajo vodenje
zbirk osebnih podatkov na posameznih področjih, zaradi
prilagajanja zakonov ter drugih predpisov zahtevam, ki izhajajo iz
ustave Republike Slovenije, zakona o varstvu osebnih podatkov,
Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter Direktive Evropske
unije o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov.

Pravna pomoč je bila dana tem državam: Avstriji (1493 zadev),
Madžarski (249 zadev), Italiji (1042 zadev), ZDA, Avstraliji,
Argentini, Venezueli (235 zadev), ZRN, Švici, Belgiji, Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Romuniji, Franciji, Nizozemski, Hrvaški,
Makedoniji, Češki, Slovaški, Rusiji (4924 zadev). V skupnem
števila zadev je zajetih 233 zadev, ki so se nanašale na pojasnila
v zvezi z izvajanjem konvencij in uporabo notranjega prava, in
408 overitev listin v mednarodnem prometu.

Upravljavcem zbirk osebnih podatkov je bila dana pomoč pri
ureditvi katalogov podatkov, pri določanju organizacijskih in
ustreznih logično tehničnih postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov ter pri pripravi ustreznih pisnih privolitev
posameznikov za obdelavo osebnih podatkov.

Na zakonodajnem področju, ki se nanaša na mednarodnopravno
pomoč, so bili v navedenem obdobju uresničeni naslednji predlogi
in pobude: tretja obravnava zakona o mednarodnem zasebnem
pravu in postopku (zakon je začel veljati v juliju 1999); priprava
predloga zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni
pravni pomoči v kazenskih zadevah, pobuda za podpis Evropske
konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb; pobuda za
pogajanja in sklenitev dvostranske pogodbe o pravni pomoči v
civilnih in kazenskih zadevah ter protokola o sodelovanju
Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstva za
pravosodje Republike Romunije.

Pri inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem določb zakona o
varstvu osebnih podatkov so bile obravnavane prijave, pritožbe,
sporočila in druge vloge s področja varstva osebnih podatkov.
Poleg tega se je opravljal tudi preventivni nadzor pri upravljavcih
zbirk podatkov (na področju državne uprave, socialnega varstva,
vzgoje in izobraževanja, bančništva, pravosodja, borznega
posredništva, ...) zaradi nadziranja zakonitosti obdelave osebnih
podatkov, izvajanja določb zakona v zvezi s katalogi podatkov
ter izvajanja postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih
podatkov.
V zvezi z ugotovitvami pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
je bilo izdanih 94 odločb z odredbami za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti, danih 14 predlogov za uvedbo postopka o prekršku
ter 3 ovadbe zaradi suma zlorabe osebnih podatkov.

V tem obdobju je bilo pripravljenih tudi več gradiv za razgovore
delegacij Republike Slovenije (MZZ) o nasledstvu dvostranskih
pogodb o pravni pomoči, ki jih je sklenila nekdanja Jugoslavija, in
poročila o sodelovanju RS z drugimi državami na tem področju, ki
so bila skupaj s poročili drugih resorjev podlaga za razgovore ob
obiskih naših državnikov v tujini oz. tujih državnikov na uradnih
obiskih v RS.

IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Na zakonodajnem področju je ministrstvo pripravilo predlog zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je vlada predložila
državnemu zboru, ta pa ga je sprejel na seji 30.6.1999. Zakonski
predlog je predložen državnemu zboru za drugo obravnavo.
Hkrati s tem so v pripravi tudi podzakonski akti, ki jih zahteva
zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. Pravilnik o izvrševanju
pripora na podlagi zakona o kazenskem postopku pa je minister
za pravosodje že določil in je bil objavljen v Uradnem listu RS.

POPRAVA KRIVIC
Po zakonu o popravi krivic je določeno, da rešuje zahteve
upravičencev, to je nekdanjih političnih zapornikov in svojcev po
vojni pobitih oseb, za pravico do povrnitve škode in pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja posebna ko,misija, ki
jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Komisija na podlagi 14. člena
zakona o popravi krivic odloča na seji.

V obravnavanem obdobju je ministrstvo pripravilo 69 poročil o
navedbah prosilcev za pomilostitev, od tega pet po uradni dolžnosti.
Predsednik republike je pomilostil 8 obsojencev, od tega pet na
predlog ministra ob dnevu samostojnosti; druge prošnje so bile
zavrnjene.

Pri Ministrstvu za pravosodje opravlja strokovno-tehnične naloge
za komisijo Vlade RS za izvajanje zakona o popravi krivic posebna
služba.

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, je v tem obdobju obravnavala in odločila
v 6 primerih.

Od 1.9.1998 do 1.9.1999 je imela komisija 24 sej, na katerih je
reševala skupaj 426 zahtev upravičencev za priznanje statusa
nekdanjega političnega zapornika, za priznanje statusa svojca
po vojni pobitih oseb in s tem povezanih pravic do odškodnine in
do vštetja časa odvzema prostosti ali nemožnosti zaposlitve po
prestani kazni v pokojninsko dobo.

Komisija za pogojne odpuste, ki deluje pri Ministrstvu za
pravosodje, je imela v tem obdobju štiri redne in osem izrednih
sej. Na rednih sejah je obravnavala 695 prošenj obsojencev za
pogojni odpust in jih pozitivno rešila 303; na izrednih sejah pa so
bile obravnavane 104 prošnje, od katerih jih je komisija pozitivno
rešila 61. Tako je komisija skupno obravnavala 799 prošenj, 364
jih je rešila pozitivno.

Ugodeno je bilo v 343 zahtevah, zavrnjenih ali zavrženih je bilo
skupno 56 zahtev, odloženih 25 zahtev, ustavljeni pa 2 zahtevi.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pri odločanju na drugi stopnji v upravnem postopku je ministrstvo
obravnavalo in odločalo o 123 pritožbah obsojencev; od tega je
ugodilo 13 pritožbam, devet jih je zavrglo, ker so bile prepozno
vložene, preostale pritožbe pa zavrnilo.

Delo pri varstvu osebnih podatkov je bilo usmerjeno v pripravo
novega zakona o varstvu osebnih podatkov, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na seji 8.7.1999. Poleg tega je
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skupno sistemiziranih 760 mest sodnikov zasedenih 699
sodniških mest, kar pomeni 92-odstotno zasedenost sodniških
mest. Pri sodnikih za prekrške v Republiki Sloveniji je bilo od
skupno sistemiziranih 165 mest sodnikov za prekrške zasedenih
151 mest sodnikov za prekrške, kar pomeni 91,5-odstotno
zasedenost mest sodnikov za prekrške.

V pristojnosti ministrstva je tudi vodenje kazenske evidence in
evidence izrečenih vzgojnih ukrepov. Rešenih je bilo 22.534
zahtevkov sodišč in drugih sodnih organov, na zahtevo upravnih
enot je bilo poslanih 12.242 podatkov, rešenih je bilo 12.044
zahtevkov državnih organov, pravnih oseb in zasebnih
delodajalcev, izdanih je bilo 19.183 potrdil o dejstvih, vpisanih v
kazenski evidenci, opravljenih je bilo 8.306 vpisov novih dejstev
na evidenčne kartone, pri čemer so vključeni tudi izbrisi obsodb
iz kazenske evidence.

Ministrstvo vodi letno in polletno sodno statistiko sodišč splošne
in specialne pristojnosti in sodnikov za prekrške, ki jo izdaja
dvakrat letno kot bilten. Statistika vključuje gibanje in reševanje
zadev, trajanje postopkov, čas izdelave sodnih odločb, starejše
nerešene zadeve in številčno stanje zaposlenih.

Nadzor nad izvrševanjem kazenskih sankcij v zavodih za
prestajanje kazni zapora iz pristojnosti ministrstva je tudi letos
obsegal vse oblike obravnavanja obsojencev. Poleg rednih
nadzorov so bili opravljeni tudi občasni nadzori, ki so pripomogli k
sprotnemu reševanju posameznih zadev.

Za potrebe pravosodnih organov ministrstvo podeljuje štipendije
študentom Pravne fakultete. Trenutno ministrstvo štipendira 51
študentov, od tega 38 študentov Pravne fakultete v Ljubljani in 13
Pravne fakultete v Mariboru.

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
kot organ v sestavi ministrstva izvaja svoje naloge v skladu z
zakonskimi opredelitvami in strokovnimi zahtevami. Resocializacija
zaprtih oseb temelji na socioterapevtskih metodah dela s
poudarkom na tretmajski usmeritvi.

Ministrstvo je pristojno tudi za izvajanje opravljanja pravniškega
državnega izpita. Do septembra 1999 je izpit opravilo 208
kandidatov. Za strokovno-tehnične delavce pravosodnih organov
se v okviru ministrstva izvajajo izpiti iz poznavanja določil sodnega
reda (do septembra 1999 je izpit opravilo 94 kandidatov) ter tudi
upravni strokovni izpiti (do septembra 1999 je ta izpit opravilo 24
kandidatov).

V primerjavi z enoletnim preteklim obdobjem se je v obravnavanem
obdobju število zaprtih oseb povečalo za 19,7 %. Opazna je tudi
sprememba v strukturi zaprtih oseb. Na prestajanje kazni prihaja
vse več problematičnih obsojencev, zlasti narašča število
odvisnikov od prepovedanih drog.

Sodni izvedenci, cenilci in tolmači

Na dan 1.9.1999 je bilo v Sloveniji 935 oseb, ki jim je bila odvzeta
prostost, od tega 627 obsojencev (5 mladoletnikov), 242
pripornikov, 22 mladoletnih gojencev v Prevzgojnem domu Radeče
in 39 oseb, kaznovanih z zaporom v postopku o prekršku. Od
tega je bilo 907 moških in 28 žensk.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za opravljanje preizkusa
znanja za sodne izvedence, cenilce in tolmače.
V letu 1999 se je po vzpostavljenem sistemu strokovnega
preverjanja kandidatov za sodne cenilce, izvedence in tolmače
nadaljevalo delo pri izboljševanju sistema strokovnega preverjanja.
Pozornost je bila namenjena dograjevanju meril za racionalno
evalvacijo izpitnih programov.

Uprava je v pritožbenih postopkih obravnavala in preverjala 81
pritožb, ki jih je prejela od zaprtih oseb, od katerih jih je bilo 7 v
celoti ali delno utemeljenih.

V sodelovanju z ustanovljenimi strokovnimi združenji izvedencev
in cenilcev se je nadaljevalo delo pri usklajevanju sprejetega
šifranta strok in njihovih specialnosti v smislu enostavnejše in
boljše preglednosti imenika stalnih sodnih izvedencev in cenilcev.
V ta namen je bil pripravljen predlog za novo programsko rešitev
evidence sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev. Ustanovljena
je bila tudi komisija za nadzor nad njihovim delom.

V upravnem postopku je bilo izdanih o zahtevah obsojencev 3778
upravnih odločb. V okviru tega števila je uprava med drugim
obravnavala 37 vlog za prekinitev prestajanja kazni zapora, od
katerih jih je 17 rešila ugodno, ter 137 vlog za premestitev
obsojencev, od katerih jih je bilo 67 ugodno rešenih.
V navedenem obdobju je bilo zagotovljeno delo približno 10
odstotkom več obsojencem kot v preteklem letu, medtem ko je
delež pripornikov in oseb, kaznovanih z zaporom v postopku o
prekršku, ki so delali, ostal nespremenjen.

Izvršitelji

ZAGOTAVLJANJE KADROVSKIH IN MATERIALNIH
MOŽNOSTI ZA DELO PRAVOSODNIH ORGANOV

Ministrstvo za pravosodje je prav tako pristojno tudi za izvajanje
opravljanja izpitov za izvršitelje. Do 1.9.1999 je izpit uspešno
opravilo 19 kandidatov.

Kadrovske zadeve

Odškodnine

V skladu z zakonskimi obveznostmi je ministrstvo veliko
pozornosti namenilo tudi kadrovskim vprašanjem sodišč, državnih
tožilstev, organov za prekrške in državnega pravobranilstva ter
v skladu z organizacijsko zakonodajo izvajalo postopke za
izvolitev oziroma imenovanje nosilcev funkcij v pravosodnih
organih. Na dan 30. 6.1999 je bilo na državnih tožilstvih v Republiki
Sloveniji od skupno sistemiziranih 185 mest državnih tožilcev in
33 mest pomočnikov državnih tožilcev zasedenih 148 mest
državnih tožilcev, kar pomeni 80-odstotno zasedenost mest
državnih tožilcev, in 16 mest pomočnikov državnih tožilcev, kar
pomeni 48,5-odstotno zasedenost mest pomočnikov državnih
tožilcev. Na sodiščih v Republiki Sloveniji (Vrhovnem sodišču
RS, višjih sodiščih, okrožnih sodiščih, delovnih in socialnih
sodiščih, okrajnih sodiščih in Upravnem sodišču RS) je bilo od

V obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 je bilo sklenjenih 40
sporazumov o obstoju škode in odškodnini za škodo v skupnem
znesku 159.211.460,00 SIT. Skladno s spremembami zakona o
kazenskem postopku je ministrstvo 22.1.1999 predalo
Državnemu pravobranilstvu RS 100 odškodninskih spisov, tako
da so ostali v pristojnosti ministrstva le odškodninski zahtevki, ki
se obravnavajo po zakonu o prekrških.
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Nadzor in izvajanje sodnega in tožilskega reda
Na podlagi 37. člena zakona o sodnih taksah uporabo predpisov
s tega področja nadzira Ministrstvo za pravosodje. Prav tako
ministrstvo skrbi za pravilno izvajanje sodnega reda, kar določata
6. člen sodnega reda in 10. člen zakona o sodiščih.
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Od 1.9.1998 do 1.9.1999 je bilo opravljenih 10 pregledov o uporabi
sodnih taks in administrativnega poslovanja pri sodiščih.

Po letnih programih izobraževanja in strokovnega usposabljanja
v pravosodju izobraževanje poteka v šolah po posameznih pravnih
področjih ter na seminarjih, posvetovanjih, tečajih in delavnicah,
in sicer o novi zakonodaji, o aktualnih temah iz prakse in o znanju,
povezanem z delom. Posebna skrb je namenjena izobraževanju
o evropskem pravu. To izobraževanje je organizirano na treh
stopnjah: na prvi stopnji, kjer so funkcionarji na splošno seznanjeni
s področjem, ki ga ureja pravo ES, in njegovim neposrednim
vplivom na notranje pravo; na drugi stopnji, kjer se udeleženci
podrobneje seznanijo z vlogo sodnika v ES, z osnovami prava
ES, njegovimi viri in načini uporabe na sodišču, ter na tretji stopnji,
na kateri se obravnava uporaba prava ES po tipičnih sodniških
specializacijah (civilno, delovno in socialno, gospodarsko,
kazensko in upravno pravo). V obravnavanem obdobju so se
prve stopnje izobraževanja o evropskem pravu, organiziranega
v okviru šol, udeležili že vsi funkcionarji. Poleg tega pa so bile
organizirane tudi tri šole evropskega prava (približno 280
udeležencev), dve v izvedbi Taiexa in ena v izvedbi Inštituta za
pravo EU pri Pravni fakulteti Univerze v Edinburgu (druga stopnja),
in seminar o vlogi nacionalnega sodstva v ES (kot izobraževanje
tretje stopnje).

Nadzorstvene pritožbe
V pristojnosti Ministrstva za pravosodje je tudi, da z uporabo
instituta nadzorstvene pritožbe nadzoruje sodišča zaradi
domnevnega zavlačevanja reševanja konkretnega sodnega
postopka.
Od 1.9.1998 do 1.9.1999 je bilo vloženih 416 novih nadzorstvenih
pritožb. V navedenem obdobju so se nadzorstvene pritožbe
reševale sproti, brez zaostankov in z njimi seznanilo pristojna
sodišča, da so lahko pospešila reševanja takšnih sodnih sporov.
Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov
Stalna naloga Ministrstva za pravosodje je skrb za tehnološko
posodobitev poslovanja pravosodnih organov, ki poteka na dveh
področjih:
informatizacija (nakup računalniške strojne in programske
opreme ter njuno vzdrževanje in vzpostavitev lokalnih
računalniških mrež ter svetovanje na področju
informatizacije),
oprema (nakup pisarniškega pohištva in opreme, birotehnične
opreme, opreme za varovanje, komunikacijske in
avdiovizualne opreme ter službenih vozil).
Omenjene naloge so dolgoročne in se vsako leto usklajujejo z
uporabniki.

V obravnavanem obdobju je bilo na novo dodeljenih 10 štipendij,
in sicer devetim sodnikom in 1 državni pravobranilki.
MEDNARODNO SODELOVANJE
V okviru Ministrstva za pravosodje so bili v letu 1999 izpeljani
nekateri mednarodni obiski ministra v tujini kot tudi obiski visokih
predstavnikov pravosodnih organov v Sloveniji.
V marcu se je minister udeležil zasedanja ministrov za pravosodje
in notranje zadeve držav članic Evropske unije in pridruženih
držav, ki je potekalo v Bruslju. Ob tej priložnosti se je srečal z
ministrico za notranje zadeve Italije gospo Roso Jervolino - Russo
ter z državnim sekretarjem v italijanskem ministrstvu za
pravosodje. Teme pogovorov so bile nezakonita migracija,
možnost srečanja ministrov za pravosodje obeh držav,
posodobitev dvostranskih sporazumov o pravni pomoči, podpora
za dodelitev programa PHARE za izobraževanje na področju
organiziranega kriminala Italiji, program OISIN ter možnosti
tesnega povezovanja na področju sodnega delovanja.

Sicer je bila v letu 1999 na področju tehnološke posodobitve
pravosodnih organov posebna pozornost namenjena posodobitvi
informatizacijske infrastrukture pravosodnih organov zaradi
prilagoditve letu 2000 in nadaljevanju dejavnosti v zvezi z
vzpostavitvijo projekta za potrebe sodnikov za prekrške glede
na zakon o varnosti cestnega prometa.
Investicijsko vzdrževanje pravosodnih organov in
nakupi poslovnih prostorov
Veliko pravosodnih organov posluje v starejših stavbah, ki so
potrebne večjih prenovitvenih posegov. Ta dela ministrstvo izvaja
na podlagi večletnega programa.

Minister se je aprila udeležil mednarodnega posvetovanja o
zemljiški knjigi v Gorici (Italija), junija pa je sodeloval na konferenci
ministrov za pravosodje na temo Temeljne pravice in njihov pomen
za Evropsko unijo in bodoče članice, na kateri so obravnavali
prizadevanja Evropske unije na področju človekovih pravic ter
izmenjali izkušnje na tem področju v državah, ki se pripravljajo na
vstop v Evropsko unijo.

Ministrstvo za pravosodje v okviru možnosti in dodeljenih
proračunskih sredstev v največji možni meri skrbi tudi za nakup
novih poslovnih prostorov, saj veliko pravosodnih organov deluje
v prostorski stiski v najetih poslovnih prostorih oziroma v
zgradbah.

Na mednarodnem seminarju Pravo in gospodarstvo, ki je junija
potekal na Bledu, je imel minister uvodni govor, v katerem je
pozornost posvetil novostim gospodarskega prava.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PRAVOSODNIH
ORGANIH

Ministrstvo so obiskali tudi tuji predstavniki.
Tako se je minister s sodelavci srečal z direktorico DGIA go.
Catherine Day, s katero se je pogovarjal o denacionalizaciji v
Sloveniji, o prilogi XIII k pridružitvenemu sporazumu ter o vprašanju
ugotavljanja vzajemnosti.
Postopkom denacionalizacije je bil namenjen tudi razgovor z
veleposlanikom, svetovalcem za vračanje lastnine Biroja za
evropske zadevi ameriškega State departmenta, g. Henryjem
Leejem Clarkom v mesecu maju. Z gospo Aicho Belarbi, državno
sekretarko za mednarodno sodelovanje Kraljevine Maroko, se je
minister pogovarjal o možnostih mednarodnega sodelovanja in
sklenitve sporazumov med državama.
Obisk veleposlanice Združenih držav Amerike gospe Nancy
Halliday Ely-Raphel v juliju je bil ponovno namenjen

Ministrstvo za pravosodje ima po obstoječi zakonodaji določene
naloge tudi pri izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju
funkcionarjev in drugih zaposlenih v pravosodnih organih. Zato
da bi bile naloge na tem področju izvedene čim bolj strokovno in
organizirano, so 23. oktobra 1998 Vrhovno sodišče Republike
Slovenije in Ministrstvo za pravosodje ter kot sopodpisniki Državno
tožilstvo Republike Slovenije, Senat za prekrške Republike
Slovenije in Državno pravobranilstvo RS s sporazumom ustanovili
Center za izobraževanje v pravosodju. V njegovem okviru deluje
programski svet, ki je kot kolegijski organ pristojen za
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vseh zaposlenih v
pravosodnih organih. K sporazumu je 24.12.1998 pristopilo še
Ustavno sodišče Republike Slovenije.
22. oktober 1999
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denacionalizacijskim postopkom v Sloveniji in pomenu njihove
učinkovitosti s stališča ZDA.
O možnosti srečanja ministrov za pravosodje Slovenije, Italije in
Madžarske, posodobitvi dvostranskih sporazumov med državama
ter podpori italijanski kandidaturi za komisarja za človekove
pravice v Svetu Evrope se je minister pogovarjal z veleposlanikom
Italije g. Norbertom Cappellom.
Vsi obiski so bili namenjeni izmenjavi informacij o delovanju
pravosodnega sistema in poglabljanju dosedanjih stikov.

Ministrstvo je dejavno sodelovalo z občinami, saj je večina občin
koristno uporabila pomoč urada pri normativnem urejanju
gospodarjenja z občinskimi cestami in izdala odloke o občinskih
cestah ter plan o kategorizaciji.
ŽELEZNICE
Vlada na podlagi zakona o načinu financiranja prometa na
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice d.d. v okviru
železniških prometnih storitev kot javne dobrine zagotavlja storitve
vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, železniškega
potniškega prometa in železniškega kombiniranega prometa.
Trenutno opravlja vse storitve v železniškem prometu javno
podjetje Slovenske železnice d.d., ki ima po zahtevah predpisov
Evropske skupnosti ločena računa za prometne storitve in
infrastrukturo, dostop do železniške infrastrukture pa je prost.
Lastnik lavnega podjetja Slovenske železnice d.d. je Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije pa opravlja vlogo skupščine
podjetja. Kot skupščina vlada na eni strani zagotavlja pravilno
delovanje javnega podjetja, po drugi strani pa zagotavlja sredstva
za njegovo delovanje.
Na področju kombiniranega prometa deluje v Republiki Sloveniji
Slovenska nacionalna družba za kombinirani prevoz ADRIA
KOMBI d.o.o. in drugi k.d., ki je članica UIRR (Mednarodno
združenje cestno-železniških družb za kombinirani prevoz),
Slovenske železnice d.d. pa so član UIC (Mednarodno železniško
združenje) in morajo zato upoštevati vse tehnične in varnostne
predpise tega združenja ter EUROFIME (Evropske družbe za
financiranje železniških voznih sredstev). Republika Slovenija je
tudi članica TER (Sporazum o skladu za sodelovanje pri
čezevropski železnici) in OTIF (Mednarodna organizacija za
mednarodne železniške prevoze).
Slovenske železnice bodo prejemale iz republiškega proračuna
sredstva za vzdrževanje in razvoj železniške infrastrukture in za
subvencioniranje storitev v notranjem železniškem potniškem
prometu in kombiniranem prometu ter sredstva za odplačevanje
obresti in glavnic za posojila EBRD in EIB, najeta za obnovo
železniške infrastrukture. Zakonske podlage za prejemanje teh
sredstev iz republiškega proračuna so Nacionalni program razvoja
slovenske železniške infrastrukture, zakon o načinu financiranja
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice
d.d., zakoni s področja varnosti v železniškem prometu ter drugi
zakoni.
V državnem zboru so v postopku predlog sprememb in dopolnitev
Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške
infrastrukture, predlog zakona o varnosti v železniškem prometu,
predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu,
predlog zakona o železniškem prometu ter predlog zakona o
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti SŽ d.d. iz naslova
posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in
razvoj slovenske železniške infrastrukture.
Nadaljevalo se bo usklajevanje slovenske zakonodaje s predpisi
Evropske skupnosti na železniškem področju. Skladno z
usmeritvami Evropske skupnosti bodo formalizirane podlage za
liberalizacijo trga prevoznih storitev, prost dostop do železniške
infrastrukture in plačevanje uporabnine za njeno uporabo.
Zakon o železniškem prometu, katerega predlog je v postopku v
državnem zboru, bo dejansko razmejil lastninsko pravico nad
železniško infrastrukturo, opredelil javne gospodarske službe, ki
zagotavljajo javne dobrine na področju železniškega prevoza
potnikov v notranjem prometu, vzdrževanje, posodobitev in
gradnja železniške infrastrukture. Razmejil bo tudi dejavnost
državnih organov od dejavnosti upravljavca železniške
infrastrukture in izvajalcev železniških prometnih storitev, določil
obveznost uporabnikov železniške infrastrukture, da plačujejo
uporabnino, razen uporabnikov, ki opravljajo obvezno javno službo

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
CESTE
Urad za ceste spremlja izvajanje Nacionalnega programa gradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki je bil v letu 1998 kot dopolnjen
tudi potrjen. Na podlagi določb zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem
programu gradnje avtocest v Republiki Sloveniji (zakon o
bencinskem tolarju), spremlja zbiranje sredstev po tem zakonu
in odobrava izplačila za namen zakona.
Ministrstvo za promet in zveze je predlagatelj Letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 1999, Letnega programa
dela DARS za leto 1999, Finančnega načrta DARS za leto 1999
in poročil o delu DARS v preteklem obdobju. Vsi navedeni
dokumenti so bili po predlogu ministrstva tudi potrjeni.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije je Urad za ceste
vodil in usklajeval dejavnosti pri pridobivanju idejnega projekta in
strokovnih podlag za mejne prehode, ki se bodo gradili na cestnih
odsekih, opredeljenih v Nacionalnem programu gradnje avtocest
v Republiki Sloveniji.
Urad za ceste sodeluje v postopkih priprave in sprejemanja
lokacijskih načrtov za avtocestne odseke, postopke vodi
Ministrstvo za okolje in prostor oz. njegov Urad za prostorsko
planiranje.
Urad za ceste spremlja uresničevanje Nacionalnega programa
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Dograjenih je 129 km
avtocest, 103 km odsekov se še gradijo in od tega je 80 km
štiripasovnih avtocest; odsekov s sprejeto lokacijsko uredbo je
34 km, od tega 20 km štiripasovnih; odsekov, za katere se pripravlja
lokacijska uredba, je 129 km, od tega 119 km štiripasovnih;
odsekov z neznano različico poteka in brez lokacijskega načrta
je 123 km, od tega 98 km štiripasovnih avtocest.
Na podlagi določb zakona o javnih cestah so bili izdani in
dopolnjevani podzakonski akti.
Urad je sodeloval pri določanju premoženja v cestnih podjetjih za
zapolnitev certifikatske vrzeli.
Končana je bila nova kategorizacija državnih cest. Projekt
kategorizacije občinskih cest, ki ga vodi in usklajuje Direkcija
Republike Slovenije za ceste, se končuje. Posamezne občine še
zamujajo z delom. Končuje se zbiranje podatkov za banko cestnih
podatkov o občinskih cestah za celo državo. Pospešeno so se
popravljale ceste in objekti po potresu v Posočju v skladu z
odobrenimi sredstvi.
V pogajanjih s slovenskimi avtoprevozniki so bile usklajene
zahteve glede nove ureditve letnega povračila za uporabo cest in
cestnin za uporabo avtocest. Na podlagi novih sporazumov z
avtoprevozniki so bili uvedeni ukrepi za uveljavitev plačilne discipline pri programu gradnje državnih cest.
poročevalec, št. 74/111
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podpisan sporazum o rednem letalskem prometu z Ukrajino ter
ratificiran sporazum o rednem letalskem prometu s Turčijo.

prevoza potnikov v notranjem prometu, in uporabnikov, ki
opravljajo prevoze z muzejskimi vlaki. Zakon o železniškem
prometu določa tudi način reorganizacije in lastninjenja javnega
podjetja Slovenske železnice d.d., o čemer bo sprejet poseben
zakon.
Rešitve, ki izhajajo iz predloga zakona, posledično omogočajo
pocenitev železniških prometnih storitev, cenejše izvajanje
vzdrževanja, posodobitve in gradnje javne železniške
infrastrukture in zmanjšanje stroškov proračuna.

Predstavnik ministrstva je v imenu Slovenije podpisal Konvencijo
o izenačevanju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz in
Protokol o izvirnem kitajskem besedilu Konvencije o
mednarodnem civilnem letalstvu.
Ministrstvo je uradno zaprosilo za sprejem Slovenije v rotacijsko
skupino, ki jo sestavljajo češka, Slovaška, Romunija in
Madžarska, kar bi omogočilo Sloveniji, da leta 2001 kandidira za
nestalno članico Sveta Mednarodne organizacije civilnega
letalstva.

Na področju mednarodnega sodelovanja so bili v navedenem
obdobju podpisani dva sporazuma in uredba:
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o mednarodnem kombiniranem prometu (v
postopku ratifikacije),
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Avstrije o opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem
prometu (v postopku ratifikacije),
Uredba o ratifikaciji dogovora o spremembi Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o
vzpostavitvi neposredne železniške povezave.

Na področju uskladitve zračnega prevoza z EU z namenom
učinkovito urediti ponudbo storitev zračnega prometa in vključiti
Republiko Slovenijo v enoten letalski trg je bila sprejeta pobuda
za sklenitev večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega
evropskega zračnega prostora (ECAA), o čemer so že potekala
neposredna pogajanja s predstavniki Evropske komisije.
Slovenija je sodelovala na 32. rednem zasedanju Skupščine
Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, udeležila se je
Mednarodne konference o izvirnem kitajskem besedilu Konvencije
o mednarodnem civilnem letalstvu in Diplomatske konference o
mednarodnem letalskem pravu.

LETALSTVO
V navedenem obdobju je bila posebna pozornost namenjena
pregledu usklajenosti slovenskih predpisov s pravnim redom
Evropske unije in nadaljevanju dejavnosti pri prevzemanju
pravnega reda in letalskih standardov na področju civilnega
letalstva v okviru obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike
Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja civilnega
letalstva.

Slovenija je sodelovala tudi pri dokončni izbiri lokacije za skupni
center držav CEATS za vodenje zračnega prometa v zgornjem
zračnem prostoru.
Ministrstvo je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije obvestilo
Eurocontrol, da na podlagi vzajemnosti za polete vojaških letal iz
držav članic Eurocontrola in ECAC ni treba plačati preletnih
pristojbin, kar pa ne velja za prelete vojaških letal držav Kanade,
Islandije in ZDA.

Ministrstvo za promet in zveze je pripravilo predlog zakona o
letalstvu za drugo obravnavo v državnem zboru in predlog zakona
o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu za prvo
branje v državnem zboru. Poleg navedenih zakonov je v pripravi
še 40 podzakonskih predpisov.

Ministrstvo je v navedenem obdobju pravočasno poravnalo tudi
vse finančne članske obveznosti do mednarodnih organizacij s
področja civilnega letalstva.

Na področju varnosti letenja je imela Komisija za preiskovanje
ogrožanja varnosti letenja štiri seje, na katerih so bila URSZP
določena varnostna navodila. Komisija je izdala letni bilten o varnosti
letenja.

Dne 4. 6.1999 so bile predane v obratovanje obnovljena letališka
steza in stezi za voženje na letališču Maribor. Obnovljen pa je bil
tudi del letališke opreme.

Pripravljeni so bili uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem
padalstvu, pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov in
pravilnik o številu članov posadk zrakoplovov. Izdelan pa je bil
tudi načrt za vajo Letalska nesreča v alpskem svetu.

POMORSTVO
Mednarodne dejavnosti: Urad za pomorstvo si skupaj z Upravo
RS za pomorstvo dejavno prizadeva za vključevanje koprskega
pristanišča v mednarodne prevozne poti, izboljševanje stanja
pomorske infrastrukture z izvajanjem raziskovalnih-razvojnih
nalog z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki in za nadaljnje
uveljavljanje Slovenije kot pomorsko usmerjene države.

Urad za letalstvo je v navedenem obdobju izdal 26 dovoljenj tujim
letalskim prevoznikom in potrdil 54 tarif letalskemu prevozniku
Adria Airways. Za Urad za letalstvo so bili zbrani statistični podatki
o letališčih, prevoznikih, URSZP in letalskih nesrečah itd.

Začele so se priprave na pogajanja o sklenitvi sporazumov o
pomorskem sodelovanju s temi državami: Madžarsko, Ukrajino,
Malto, Ciprom, Južnoafriško republiko, Romunijo, Rusko
federacijo, Bolgarijo, Grčijo, Avstralijo in Egiptom. Podpisan je
sporazum o uporabi koprskega pristanišča s Slovaško republiko.

Pripravljena je bila publikacija Letalska statistika RS.
Na področju strokovno-razvojnih nalog so v fazi podpisa pogodbe
o izdelavi strokovnih podlag za dolgoročni program razvoja
civilnega letalstva RS in strokovne podlage za sistem upravljanja
in vodenja varnostnih nalog v civilnem letalstvu RS.

Problematika plovbe po slovenskih celinskih rekah je bila posebej
obravnavana tako ob prevzemanju predpisov Evropske unije kot
določanju vsebine dejavnosti za vključitev te plovbe v sistem
notranjega in mednarodnega prometa. Proučeni so bili predpisi, ki
zadevajo varnost plovbe po celinskih rekah v Evropi, in v zvezi s
tem udeležba na sestanku na povabilo osrednje komisije za plovbo
po Renu (ustanovljene s Strasbourško konvencijo), ki so se ga
udeležile razen ZR Jugoslavije vse srednjeevropske države,
države članice donavske komisije (ustanovljene po Beograjski

Ministrstvo za promet in zveze je v navedenem obdobju predlagalo
ratifikacijo Konvencije o označevanju razstreliv zaradi odkrivanja
in 15 protokolov o spremembi Konvencije o mednarodnem
civilnem letalstvu. Pridobilo je pooblastilo za podpis sporazuma o
rednem letalskem prometu s Ciprom, s hrvaško stranjo doseglo
spremembo priloge k sporazumu o rednem zračnem prometu,
parafiran je bil sporazum z Zvezno republiko Nemčijo, podpisana
sporazum in protokol o letalskem prometu z Rusko federacijo,
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konvenciji) in Ruska federacija. Na povabilo francoskega ministra
za promet je strokovna skupina Ministrstva za promet in zveze in
Ministrstva za okolje in prostor obiskala na vodni sistem LOTTE
in GARONNE (prefektura AGGEN) in se seznanila s projektom
ponovne uvedbe plovbe po obeh rekah, zlasti za plovila za
rekreacijo. Projekt je podprla Evropska unija in je primeren zgled
za preureditev Drave v plovno reko na celem njenem pretoku v
Republiki Sloveniji.

pregled pomorskih kart Tržaškega zaliva, ki jih je Sektor za
hidrografijo pridobil od tujih hidrografskih inštitucij zaradi določitve
prednostnih območji za hidrografske meritve slovenskega morja.
Na povabilo ministrstva je NAVOCEANO, ZDA, opravil
hidrografske meritve s hidrografsko ladjo USN Littlehales. Ladja,
na kateri je bila hidrografska ekipa, je v prisotnosti dveh slovenskih
hidrografov opravila meritve Koprskega zaliva v septembru in
oktobru 1998 in po končanih terenskih delih predala podatke o
teh meritvah (bruto hidrografski podatki) v digitalni obliki Sektorju
za hidrografijo, ki jih hrani v podatkovni bazi pri IGF. Sektor za
hidrografijo je podjetju Harpha Sea d.o.o. predlagal, da posodobi
opremo in pošlje na šolanje na IMA v Trstu bodočega hidrografa,
ki šolanje trenutno končuje. S tem bo podjetje izpolnilo pogoje za
homologacijo po standardih IHO in bilo usposobljeno za opravljanje
hidrografskih meritev v obalnem pasu.

Na podlagi sporazuma med slovensko in nizozemsko vlado sta
bili v oktobru 1998 izdelani Študija upravičenosti gradnje pomola
III v koprskem pristanišču (izvajalec podjetje Harris) in Študija o
možnostih vzpostavitve intermodalnega transporta v Sloveniji
(izvajalec Noordermeer Consultancy).
Uprava RS za pomorstvo je sodelovala pri projektu izvajanja
Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje
pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov v Republiki
Sloveniji, pri pripravi Memoranduma o sistemu obveznega javljanja
ladij v Jadranskem morju. Pripravljeni so bili Memorandum o
sodelovanju pri iskanju in reševanju na Severnem Jadranu, Memorandum o uvedbi skupnega plovnega sistema ter Memorandum
o shemi ločene plovbe. Predstavnik URSP se je udeležil srečanja
REMPECK - srečanja pravnih in tehničnih strokovnjakov za
pripravo sprememb protokola k Barcelonski konvenciji
(Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred
onesnaženjem); usposabljanje v zvezi z ukrepanjem pri večjih
onesnaženjih na morju z olji.

Inšpekcijski nadzor varnosti pomorske plovbe: 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 in varstvo okolja in morskih voda.
Inšpekcijski nadzor je zajemal: kontrolo ladijskih listin in knjig,
minimalnega števila strokovno usposobljenih članov posadke, ki
so potrebni za varno plovbo ladje, delovanja opreme za vodenje
navigacije, ažurnosti navigacijskih publikacij, delovanja
navigacijskih luči, stanja reševalne opreme, sredstev za optično
in akustično signalizacijo, izvajanja vaj zapuščanja ladje in vaj za
obrambo pred požarom, delovanja in vzdrževanja glavnega
pogonskega stroja, vseh pomožnih strojev in alarmnih naprav;
opreme za preprečevanje onesnaženja morja, protipožarne
opreme, nakladanja, razkladanja in prevoza nevarnih tovorov,
usposobljenosti članov posadke glede varstva pri delu, obveznih
zdravniških pregledov, ki jih morajo opraviti člani posadke ladij,
radijskih komunikacijskih sredstev, kontrolo hidrogradbenih
objektov in objektov za varnost plovbe.

Varnost plovbe in varstvo okolja: S pristojnimi predstavniki
Republike Hrvaške so bila opravljena posvetovanja in izmenjane
strokovne podlage za vzpostavitev nadzora in upravljanja
pomorskega prometa v Severnem Jadranu (VTMS), za določitev
sheme ločene plovbe v Severnem Jadranu ter vzpostavitev
sistema obveščanja o gibanju ladij, ki prevažajo nevarne tovore v
Jadranskem morju.
Vzpostavljeno je bilo sodelovanje s Sekretariatom Pariš Moli za
PSC, ki je na svoj seminar v Rimu povabil vodjo pomorskih
inšpektorjev URSP, v sodelovanju s hrvaškimi pristaniškimi
kapitanijami, ki so že vključene v sistem obveščanja o
podstandardnih ladjah SIReNaC, pa URSP sodeluje pri dejavnostih
Pariš MoU, IMO in Evropske unije za izločanje podstandardnih
ladij iz mednarodnega pomorskega prometa.

Pomorska inšpekcija je sodelovala v akciji držav Pariškega
memoranduma, pri kateri naj bi bili opravljeni podrobni pregledi
konstrukcije ladij za prevoz razsutega tovora, ki so starejše od
15 let in imajo nosilnost 30.000 ton ali več. V koprsko pristanišče
sta vpluli dve taki ladji in obe sta bili podrobno pregledani. Na
konstrukciji obeh ladij ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. Od
1.9.1998 do 1.9.1999 je v koprsko pristanišče vplulo 845
posamičnih ladij. Pomorska inšpekcija je pregledala 322 ladij, kar
je 38,1 % vseh ladij, ki so vplule v koprsko pristanišče.

Zaradi problemov v zvezi z varnostjo pri rekreacijski dejavnosti
na reki Soči sta bila sestanka z župani in predstavniki obsoških
občin in Urada za pomorstvo. Dani so bili predlogi, s katerimi naj
bi dopolnili občinske odloke glede varnosti plovbe po celinskih
vodah.

Objekti za varnost plovbe: Na podlagi odredbe o vzdrževanju
plovnih poti v morju Republike Slovenije z dne 24.10.1991, ki jo je
izdalo Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za pomorstvo
skrbi 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).

Končane so priprave za pristop k protokoloma iz leta 1992 h
Konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, ki se povzroči z
onesnaževanji z olji, iz leta 1969 in Konvenciji o ustanovitvi
mednarodnega sklada za povračilo škode, nastale zaradi
onesnaževanja z olji, iz leta 1971.

Uprava RS za pomorstvo je za opravljanje te dejavnosti s
podjetjem SIRIO, podjetjem za navtiko, ribištvo in trgovino, d.o.o.,
iz Kopra sklenila 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.

Hidrografija: Po posvetovanju z vodstvom IHO v tretjem četrtletju
1998 je prevladalo mnenje, da je za včlanitev Republike Slovenije
najprimernejši postopek vloga za novega člana in ne včlanitev na
podlagi nasledstva, zato se postopek včlanitve še nadaljuje, za
kar je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve. Izvedene so bile
hidrografske meritve dela slovenskega morja, v zvezi z meritvami
preostalega dela slovenskega morja pa je bilo opravljeno
strokovno posvetovanje z IMA v Trstu: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo v Ljubljani je na podlagi dogovora, sklenjenega po
okvirnem sporazumu o sodelovanju, vzpostavil podatkovno bazo
hidrografskih podatkov in izdelal prvo pomorsko karto RS Koprski
zaliv, ki je izšla v juniju 1999 in je že v prodaji. Opravljen je bil
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Urad si je skupaj z drugimi deli ministrstva posebej prizadeval za
nove možnosti za vlaganje v pristaniško infrastrukturo, zlasti z
iskanjem tujih strateških partnerjev in vključevanjem koprskega
pristanišča v sistem financiranja Evropske unije v okviru projektov
TEN. Poseben poudarek je bil dan tudi proučitvi možnosti za
umestitev novega potniškega terminala. Ministrstvo za promet in
zveze je pristojno ministrstvo za izvajanje pravic in obveznosti
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Pri postopku pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s
področja pošte in telekomunikacij z evropsko je Evropska komisija
postavila dodatna vprašanja. Odgovori naše strani so bili za
Evropsko komisijo zadovoljivi, tako da je pogajanja med nemškim
predsedstvom zaprla. V maju 1999 je bil opravljen prvi dodatni
pregled usklajenosti naše zakonodaje z evropsko. Tema pregleda
je bila evropska zakonodaja, sprejeta v zadnjem letu. Potekalo je
tudi redno zasedanje pododbora RS in EU za telekomunikacije.

RS iz naslova delnic v d.d. Luka Koper. Opravljena so bila vsa
dela za pripravo stališč vlade do predlogov uprave za redno sejo
skupščine d.d. Luka Koper. Poleg tega je bilo na zahtevo vlade
pripravljeno gradivo in stališča v zvezi z odprodajo deleža
Republike Slovenije v osnovnem kapitalu Luke Koper d.d. in izdelan
predlog pogodbe za uporabo in upravljanje operativnih obal in
pripadajočih zemljišč v koprskem pristanišču z Luko Koper d.d.,
ki ima prednostne pravice do tega v skladu z veljavnimi zakoni.
Trenutno je pogodba med Ministrstvom za promet in zveze in
Luko Koper d.d. v vladnem postopku.

Komisija za znamke je v skladu s programom izdaje priložnostnih
poštnih znamk zasnovala in izdala številne priložnostne znamke.
Redne poštne znamke je Pošta Slovenije izdajala skladno s
potrebami poštnega prometa. Poleg poštnih znamk je Pošta
Slovenije izdala tudi nekaj zelo lepih razgledničnih dopisnic.

POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
Po sprejetju sistemskih zakonov za poštno in telekomunikacijsko
dejavnost se pospešeno nadaljuje izdajanje podzakonskih aktov,
ki omogočajo operativnost zakona predvsem na področjih
liberalizacije opravljanja telekomunikacijskih storitev,
zaračunavanja uporabe radiofrekvenčnega spektra, odobravanje
terminalske opreme z znakom CE in vzpostavitev sistema
številčenja zaradi prihodnjega večoperaterskega okolja. Tako so
bili v zadnjem letu izdani akti, ki so podlaga za podelitev koncesij
za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev
satelitskih osebnih telekomunikacij, opravljanje storitev osebnega
klica v sistemu ERMES in opravljanje storitev mobilne telefonije v
sistemu NMT. Nadalje so bili izdani pravilnik o splošnih pogojih za
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije
in teleksa, pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje
tržnih telekomunikacijskih storitev, uredba o pristojbinah za
uporabo radijskih frekvenc, odredbe o priznavanju tujih odobritev
za terminalske radijske postaje, terminalske opreme za mobilno
telefonijo GSM in satelitske storitve in pravilnik o oštevilčenju v
javnih telekomunikacijskih omrežjih.

Na Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije so bile v skladu
z zakonom opravljene priglasitve za določene telekomunikacijske
storitve in izdana dovoljenja za opravljanje tržnih storitev. Iz
proračunskih sredstev uprave se nadaljujejo posodabljanje
programske in strojne opreme, prav tako pa tudi gradnja
infrastrukture RTV Slovenija in vzdrževanje infrastrukture lokalnih
in nekomercialnih postaj.
Ministrstvo za promet in zveze je sodelovalo v delovnih telesih
Mednarodne telekomunikacij-ske zveze (ITU) in Mednarodne
poštne zveze (UPU), prav tako pa je dejavno sodelovalo tudi na
plenarnem zasedanju pooblaščenih predstavnikov držav članic
kot najvišjem organu obeh organizacij. Ko je komisar Evropske
skupnosti za telekomunikacije obiskal Slovenijo, so mu na
Ministrstvu za promet in zveze predstavili stanje na tem področju
ter nadaljnje načrte razvoja infrastrukture in prilagoditve
zakonodaje Evropski uniji.

Na podlagi izbire drugega koncesionarja za opravljanje storitev
mobilne telefonije GSM je bila podpisana pogodba z družbo
SI.MOBIL. Koncesionar je začel opravljati storitve v marcu 1999.
Podelitev druge koncesije je pomembna s stališča postopnega
odpiranja slovenskega trga telekomunikacijskih storitev, kar je
posebej dobrodošlo za porabnike, saj pomaga vzdrževati
konkurenčne cene mobilnih storitev. Za opravljanje storitev
satelitskih osebnih telekomunikacij je bila podeljena koncesija
družbi Iridium, pri čemer je bila Slovenija med prvimi v Evropi. S
tem so slovenskim uporabnikom omogočene prave globalne
komunikacije.

PROMETNA POLITIKA IN MEDNARODNO
SODELOVANJE

Telekom Slovenije, ki je bil v skladu z zakonom preoblikovan v
javno podjetje v obliki delniške družbe, je tudi dejansko zaživel
kot delniška družba. Pri tem ima Vlada Republike Slovenije vlogo
ustanovitelja in večinskega lastnika. Do začetka septembra 1999
sta bili opravljeni dve skupščini družbe.

Na področju avtobusnega prometa je bil pripravljen osnutek
sprememb in dopolnitev pravilnika o preizkusu strokovne
usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem
prometu. S predvidenimi spremembami bosta tako v vsebinskem
kot tudi izvedbenem smislu način preizkusa in potrebno znanje
usklajena z zahtevami EU, ki jih predpisuje direktiva 96/26/ES, ki
ureja zadevno področje. Izdelan je bil tudi osnutek pravilnika o
opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših postajališč ter
opravljanju njihovih storitev.

Na 13. seji državnega zbora 13. maja 1999 je bila obravnavana
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije. Državni zbor je
menil, da je predlog, poslan v obravnavo, primerna podlaga za
pripravo predloga za drugo obravnavo. Na podlagi izoblikovanih
stališč na seji se je besedilo resolucije uskladilo in ustrezno
spremenilo ter dopolnilo. Ta predlog čaka na drugo obravnavo.
Cestni promet

Vlada Republike Slovenije je sprejela informacijo o lastninjenju
Telekoma Slovenije. Njen sedanji 74-odstotni delež bo v prihodnje
znižan do višine 66,5 % zaradi predaje delnic pooblaščenim
investicijskim družbam za zapolnitev primanjkljaja. Nadaljnje
lastninjenje pa bo namenjeno krepitvi konkurenčne sposobnosti
družbe v spremenjenih tržnih razmerah, kar pa bo najlaže doseči
s prodajo deleža strateškemu partnerju. Transakcija bo opravljena
v takih okvirih, da bo država še obdržala večinski delež.

Dokončana je bila projektna naloga Implementacija in nadgradnja
študije Vzpostavitev optimalnega javnega avtobusnega prometa
v RS, ki ima tri glavne cilje: zamenjati obstoječi sistem potrjevanja
in registracije voznih redov avtobusnim prevoznikom s postopkom
razpisovanja potreb po prevozih in podelitvijo koncesij najboljšim
ponudnikom, v javni avtobusni promet vpeljati uravnotežen tržni
sistem ponudbe in povpraševanja z elementi socialne dostopnosti,
z optimalnimi povezavami avtobusnih in drugih prevozov pridobiti
dodatno število potnikov v sistem javnega potniškega prometa. V
tem obdobju se je večje število mešanih komisij za cestni promet
ukvarjalo z izmenjavo dovolilnic v mednarodnem cestnem
prometu (tovornem in potniškem).

Kot ustanovitelj in edini lastnik družbe deluje Vlada Republike
Slovenije tudi v javnem podjetju Pošta Slovenije, d.o.o.
Opravljeni sta bili manjši spremembi cen poštnih in
telekomunikacijskih storitev, ki so pod nadzorom Vlade Republike
Slovenije. Kljub temu prodajne cene teh storitev še niso
sorazmerne z dejanskimi stroški, tako da obveza za uravnoteženje
cen ostaja tudi v prihodnje.
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usklajevanje projekta med Ministrstvom za promet in zveze
in Mariborsko razvojno agencijo

Evropske zadeve
-

Opravljen dvostranski pregled zakonodaje EU-RS za
področje letalstva, pomorstva in horizontalnih vprašanj v
Bruslju 18.-19. novembra 1998
Opravljen dvostranski pregled zakonodaje EU-RS za
področje cestnega in železniškega prometa in prometa po
notranjih vodah v Bruslju 29.-30. marca 1999
Priprava državnega programa za prevzem pravnega reda
EU 2000-2002 na področju prometa in zvez maja 1999
Vodenje 9. skupine za pripravo pogajalskih izhodišč za
pogajanja z EU in priprava pogajalskih izhodišč za področje
prometa, ki so bila predana julija 1999
Udeležba na 7. zasedanju pododbora EU in RS za promet in
čezevropska omrežja 29.-30. aprila v Bruslju (pregled
uresničevanja transportnega sporazuma, izvajanje
predpristopne strategije in državnega programa za prevzem
pravnega reda za področje prometa in komunikacije, pregled
prednostnih nalog)
Sodelovanje na plenarnem zasedanju TINA 28.-29. junija v
Potsdamu (predstavitev osnutka končnega poročila TINA o
oceni potreb po transportni infrastrukturi v pridruženih članicah
EU)
Sodelovanje na drugem sestanku poskusnega odbora za
uresničevanje memoranduma glede koridorja št. V 12.-13.
julija 1999 v Rimu
Začetek sodelovanja v okviru posebnega pripravljalnega
programa (vzpostavljanje institucij in izobraževanje za program predpristopne pomoči in strukturne pomoči EU;
sodelovanje pri pripravi predhodnega državnega razvojnega
programa).

Investicijski projekti (večdeželni transportni program)
Projekt: mejni prehod Fernetiči, 700.000 evrov (skupna višina
sredstev: 1,5 milijona evrov), v kratkem je predviden podpis
z izbranim izvajalcem - Kraškim zidarjem
- Železniški mejni prehod Dobova, 700.000 evrov, pogodba z
izvajalcem je podpisana
Vodstveno in tehnično usposabljanje
Seminar o železniškem prestrukturiranju, izbira
najugodnejšega ponudnika je potekala konec marca 99
Delavnica na temo presoje vplivov na okolje, Kranjska Gora,
21.-25. junij 1999
Seminar o evropski zakonodaji na področju prevoza in
prilagajanje zakonov in standardov, Ljubljana, 8.-11 .junij 1999
Tečaj o upravljanju človeških virov Madžarska 5.-9. julij 1999
Druga tehnična pomoč
ITALIJA - Študija za povečanje hitrosti na železniški progi
Ljubljana-Sežana-Maribor z odpravo nivojskih križanj in
gradnjo nadvozov, podvozov in ustreznih povezav z
obstoječo zmogljivostjo, donacija: 40.000.000 ITL, začetna
faza, odobritev projekta
ŽIČNICE IN NJIHOVA VARNOST
V smučarski sezoni 1998/99 je žičniška središča v Sloveniji
obiskalo več kot 1.150.000 obiskovalcev. Kljub nad 30 % večjemu
obisku kot v sezoni pred to pa je stopnja rasti nesreč in izrednih
dogodkov bistveno zaostajala za stopnjo rasti števila obiskovalcev.
To lahko pripišemo dobri pripravi na sezono, k čemur je veliko
pripomoglo tudi Ministrstvo za promet in zveze z dobrim
inšpekcijskim nadzorom PIRŠ in z usklajevanjem dela vseh
odgovornih subjektov (MNZ s policijo, MORS - Upravo za zaščito
in reševanje, Združenjem slovenskih žičničarjev pri GZS in GIZ
slovenskih žičničarjev kakor tudi z vsemi upravljavci in lokalnimi
skupnostmi).

Programi PHARE
V navedenem obdobju so potekale priprave na izvajanje naslednjih
projektov:
Samostojni telekomunikacijski organ (tesno povezovanje),
300.000 evrov, postopek odobritve projekta že poteka,
predviden začetek projekta v oktobru 1999
Študija upravičenosti, predhodni in inženirski načrti na
koridorju V. Priprava tehnične dokumentacije za posodobitev
železniške proge Pragersko-Ormož-Murska Sobota, 1 milijon
evrov, postopek odobritve projekta že poteka, predviden
začetek projekta v novembru 1999
Priprava osnutka pravilnika delitve dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga, 100.000 evrov, v postopku je podpis pogodbe
Reorganizacija in prilagoditev delovanja pomorske inšpekcije,
220.000 evrov, v postopku je podpis pogodbe
Predlog zakona o telekomunikacijah, 220.000 evrov, v
postopku je podpis pogodbe
Prilagoditev slovenske zakonodaje zakonodaji EU na področju
zračnega prometa - izvajanje varnostnih standardov EU in
pravil konkurenčnosti na področju civilnega letalstva v
Republiki Sloveniji, 205.000 evrov, v postopku je podpis
pogodbe

Mednarodne dejavnosti in sodelovanje
Ministrstvo je dejavno sodelovalo na številnih mednarodnih
srečanjih in zastopalo Slovenijo pri podpisu vrste mednarodnih
sporazumov. Od pomembnejših dejavnosti ministrstva kaže
omeniti predvsem naslednje:
septembra 1998; Moskva; podpis dveh sporazumov (zračni
promet, cestni promet)
oktobra 1998; Atene; srečanje z ministrom z& promet
oktobra 1998; VVashington; 7th VVorld Economic Development
Congress; kongres, srečanje z ameriškim državnim
sekretarjem za promet
- oktobra 1998; Ljubljana ; obisk M. Leuenbergerja v Ljubljani (v
okviru Alpske konference); podpis sporazuma o cestnem
prometu
februarja 1999; Ljubljana-Rim; korespondenčna trilaterala
Slovenija-ltalija-Madžarska
- marca 1999; obisk na Bavarskem - ogled avtocestnih gradbišč;
dvostransko sodelovanje z Bavarsko
maja 1999; Teheran; dvostransko sodelovanje, podpis treh
sporazumov: cestni, letalski in pomorski
- maja 1999; Varšava; CEMT
junija 1999; Muenchen; dvostransko sodelovanje z Bavarsko
in transportni sejem
14. in 15. junij 1999; Ljubljana; dvostransko sodelovanje z
Madžarsko
31. avgust 1999; Ljubljana; dvostransko sodelovanje z Avstrijo

Investicijski projekti (čezmejno sodelovanje)
Rekonstrukcija ceste iz Logarske doline do Pavličevega
sedla, donacija iz programa PHARE: 515.000 evrov (skupna
višina sredstev: 1,9 milijona evrov), podpis pogodbe z
izvajalcem najkasneje do 31. oktobra 1999
Kolesarska pot treh dežel (Kranjska Gora), 400.000 evrov,
tehnična dokumentacija za I. fazo Rateče-Martuljek je
pridobljena
Kolesarska pot Drava-Mura, 190.000 evrov, v podpisu je
pogodba za neposredno oddajo del za pripravo tehnične
dokumentacije od Viča do Trbonj
Logistični center Maribor - študija upravičenosti gradnje
logističnega centra v Mariboru, 100.000 evrov, poteka
poročevalec, št. 74/111
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Portorožu, na Bledu, na posvetu "male šole" v Slovenj Gradcu,
na posvetih s predstavniki občin, šol, organizacijskih enot Zavoda
za šolstvo ipd.).

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
ŠOLSTVO

Področje srednjega šolstva

S poskusnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole
začenjamo uresničevati prenovo osnovne šole, za kar je bilo
potrebnih veliko predhodnih priprav. Še vedno se povečuje
zanimanje učencev in dijakov za doseganje čim višje stopnje
izobrazbe. Podatki o vpisu v srednješolske In visokošolske
programe tako sledijo rasti zadnjih let. Opaziti je tudi zmanjševanje
osipa tako pri dijakih, pri študentih visokošolskih zavodov kot tudi
pri osnovnošolcih, ki se vpisujejo v srednje šole.

Na področju srednjega šolstva je bil za vpis v šolsko leto 1998/99
v septembru razpisan maturitetni tečaj na treh gimnazijah
(poskusno izvajanje). V oktobru 1998 je bilo pripravljenih in
objavljenih v Uradnem listu RS 5 odredb o sprejemu novih
programov (33 poklicnih/strokovnih in 10 gimnazijskih), opravljena
je bila analiza novih programov, sprejetih v letu 1997 in 1998, in
sicer po nekaterih elementih: predmetniki (primerjava ur/tednov
za posamezne segmente, vpisnih pogojev, meril za izbiro,
obveznih načinov preverjanje znanja, pogojev za napredovanje
in dokončanje izobraževanja, kadrovskih pogojev idr.). V juliju in
avgustu 1999 je bila opravljena redakcija novih programov,
sprejetih na Strokovnem svetu za poklicno izobraževanje in
Strokovnem svetu za splošno izobraževanje ter razpisanih za
vpis v šolsko leto 1999/2000 (54 programov poklicnega in
strokovnega izobraževanja in 11 gimnazijskih). Na področju
sistemizacije je bil na novo pripravljen instrumentarij za zajem
podatkov (pedagoški del) za sistemizacijo delovnih mest za
srednje šole za šolsko leto 1998/99, srednjim šolam in dijaškim
domovom so bila izdana soglasja k sistemizaciji delovnih mest za
šolsko leto 1998/99 in soglasja k sistemizaciji za specifična delovna
mesta za nepedagoške delavce za šolsko leto 1999/2000.
Pregledane so bile nove pogodbe o zaposlitvi oz. novi aneksi k
pogodbam za ravnatelje in izdana soglasja k pogodbam oz.
aneksom za šolsko leto 1998/99, pripravljene odredbe o določitvi
količnikov za osnovne plače ravnateljev in opravljeni poračuni
njihovih plač za šolsko leto 1998/99, opravljena je bila kontrola
izplačila plač na podlagi izdanih soglasij k sistemizacijam delovnih
mest in na tej podlagi opravljeni poračuni, pripravljena so bila
navodila in preglednice za izplačilo plač na šolah za šolsko leto
1999/2000. Pripravljene so bile pogodbe o najemu prostorov za
srednje šole, kjer je to potrebno za izvedbo pouka (pretežno za
športno vzgojo), opravljena je bila večina sistemskih mesečnih
izplačil srednjim šolam in dijaškim domovom. Pripravljenih (in na
vladi sprejetih) je bilo 32 ustanovitvenih aktov za srednje šole in
22 za dijaške domove. Objavljene so bile spremembe pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah in pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem
izobraževanju, pripravljen je bil osnutek pravilnika o zaključnih
izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju in poslan
skupnostim srednjih šol v razpravo, objavljena je bila odredba in
dopolnitev odredbe o poskusnem uvajanju novega učnega načrta
za slovenščino, nadalje odredba o poskusnem uvajanju
maturitetnega tečaja, odredba o poskusnem uvajanju številčnega
ocenjevanja pri športni vzgoji, objavljene so bile spremembe in
dopolnitve odredbe o normativih in standardih v poklicnih in
strokovnih šolah, pripravljen in objavljen je bil pravilnik o bivanju v
dijaških domovih.

Na področju predšolske vzgoje je bila sprejeta odredba o
postopnem uvajanju kurikula za vrtce. Izpeljan je bil postopek
razpisa in izbora vrtcev, ki bodo postopno uvajali novi kurikulum.
Tik pred sprejetjem je pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca, dokončan bo dokument o
metodologiji za izračun cen programov v vrtcih. Med pomembnejše
naloge v tem obdobju (in v prihodnje) sodi tudi ugotavljanje pogojev
za vpis vrtcev v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.
Osnovno šolstvo
Na področju osnovnega šolstva so bile pripravljene vse vsebinske
in organizacijske podlage za delo šol ob uvajanju programa
devetletne osnovne šole. Opravljen je bil izbor osnovnih šol (42)
za poskusno uvajanje devetletne osnovne šole, pripravljeni so
bili urniki za delo teh šol in sprejete različne odredbe in pravilniki
za devetletno osnovno šolo, med drugim odredba o normativih in
standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so
podlaga za organizacijo in financiranje programa devetletne
osnovne šole iz sredstev državnega proračuna, pravilnik o
podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v devetletni
osnovni šoli, odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni osnovni šoli, pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanja učencev v devetletni osnovni šoli, pravilnik o
dokumentaciji v devetletni osnovni šoli in navodila za graditev
osnovnih šol v RS.
Pripravljen je bil predlog zakona o glasbenih šolah za drugo branje
v državnem zboru ter predlog zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami, prav tako za drugo branje v državnem
zboru. Komisija pripravlja merila za opredelitev vrste in stopnje
primanjkljajev, ovir oz. motenj in za usmerjanje v programe vzgoje
in izobraževanja.
Ministrstvo je pripravilo in objavilo razpis za uvajanje devetletne
osnovne šole za šolsko leto 2000/2001. Skupaj z občinami in
osnovnimi šolami se je lotilo urejanja šolskih okolišev v skladu z
zakonodajo in skupaj z Geodetsko upravo RS in Statističnim
uradom RS (MNZ) vzpostavilo računalniško bazo registra šolskih
okolišev. Posebno skrb so na ministrstvu namenili ureditvi
prehrane učencev ter nadaljnjemu oblikovanju učbeniških skladov
na šolah. Na osnovnih šolah si že več kot 60 % učencev izposoja
učbenike v šoli, za izposojene učbenike pa starši plačajo največ
tretjino nove cene posameznega učbenika.

Na ministrstvu so se lotili oblikovanja podatkovnih baz - opravljena
sta bila popis števila zaposlenih na srednjih šolah in dijaških
domovih ter vnos podatkov o predmetnikih novih programov v
baze, dopolnjen je bil šifrant programov z novimi programi in
šifrant predmetov z novimi predmeti oz. dopolnitvami že obstoječih,
opravljen je bil popis čistilnih površin za srednje šole in dijaške
domove in dopolnjena baza podatkov.

Ministrstvo si prizadeva za nepretrgano in kakovostno sodelovanje
z vodstvi šol (med drugim pri reševanju vprašanj, povezanih s
financiranjem šol in drugih zavodov na področju vzgoje in
izobraževanja, s sistemizacijo delovnih mest, z reševanjem
problematike invalidov in presežnih delavcev v osnovnih šolah in
zavodih s področja osnovnega šolstva). Strokovne službe
ministrstva sodelujejo z občinskimi upravnimi organi, župani,
ravnatelji, učitelji in s starši ter sproti pretresajo in preverjajo
organizacijske rešitve (na posvetu z ravnatelji osnovnih šol v
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Na področju mreže šol so bili pripravljeni podatki za investicijske
odločitve za Srednjo frizersko, tekstilno, strojno in prometno šolo
Celje, Srednjo ekonomsko šolo Celje, novo poklicno živilsko šolo
v Ljubljani, Srednjo kmetijsko šolo Grm Novo mesto, Gimnazijo
Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazijo Ledina Ljubljana, Srednjo
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Racionalna in funkcionalna gradnja športnih objektov se uspešno
nadaljuje kljub pomanjkanju finančnih sredstev. V uporabo je bila
predana 100. telovadnica v zadnjih petih letih.

gradbeno šolo Maribor, Prvo gimnazijo Maribor, Dvojezično srednjo
šolo Lendava, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci ter
Srednjo zdravstveno šolo Celje.

Na področju športa otrok in mladine je ministrstvo nadaljevalo
program šolskih športnih tekmovanj, ki so zajela vse šole, v ,
dvajsetih športnih panogah in v 29 različnih finalnih tekmovanjih.
V šolskem letu 1998/99 je 365 osnovnih šol preverilo znanje
plavanja v 5. in 7. razredu, v plavalne tečaje za neplavalce pa je
bilo vključenih 2.329 učencev. Število neplavalcev se zmanjšuje.
Nadaljeval se je že dodobra uveljavljen program Zlati sonček. Na
področju športne rekreacije je bila tudi v letu 1998 izvedena
najpomembnejša akcija mesec rekreacije 1998, ki je potekala
pod geslom Živimo zdravo za zabavo!. V akcijo je bilo vključenih
660 izvajalcev z več kot 4.000 športnorekreativnimi programi.
Število športno aktivnega prebivalstva se povečuje, še zlasti tistih,
ki se organizirano ukvarjajo s športom. Še posebej izrazito narašča
število športno aktivnih žensk.

Področje višjega in visokega šolstva
Na področju višjega strokovnega šolstva je treba poudariti uvedbo
novih šol in programov, in sicer programa "gostinstvo" na Višji
strokovni šoli za gostinstvo Maribor ter programa "gradbeništvo"
za odrasle na Visoki strokovni šoli Celje. Potekale so dejavnosti
za uvedbo še petih novih programov za študijsko leto 1999/2000.
Gre za ustanovitev šol, sprejem odredb o izobraževalnih
programih in odredb o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev za programe "telekomunikacije", "poštni promet",
"poslovni sekretar" ter "živilstvo" in "rudarstvo". Na podlagi prvih
ocen o izvajanju višješolskih programov sta bila dopolnjena
pravilnik o ocenjevanju znanja in pravilnik o razpisu za vpis in
izvedbi vpisa v delu, ki je namenjen izobraževanju odraslih. S
spremembo pravilnika o ocenjevanju se je uredilo vprašanje o
povezanosti teoretičnega in praktičnega dela opravljanja izpitov
z možnostjo sprotnega preverjanja.

Merila za financiranje športnih programov temeljijo na dosežkih,
zato se sofinanciranje izvajalcev športnih programov relativno
zmanjšuje, to pa negativno vpliva na korektne odnose z izvajalci
zaradi izrazitega porasta športnih dosežkov.

Na področju visokega šolstva so se nadaljevale dejavnosti v
zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o visokem šolstvu
(drugo branje) in predloga nacionalnega programa visokega
šolstva. Predlagane vsebinske rešitve so se preverjale na obeh
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter še posebej v
okviru uresničevanja dogovora Vlade RS, univerz in sindikatov v
šolstvu in znanosti. Za kadrovsko pomladitev visokega šolstva
so pomembni asistenti stažisti, zato je bil aprila 1999 sprejet
pravilnik o financiranju asistentov stažistov, ki določa postopek in
način izbire kandidatov. Opravljene so bile tudi vse naloge, ki jih je
ministrstvu v povezavi z univerzama in samostojnimi
visokošolskimi zavodi naložil zakon o strokovnih in znanstvenih
naslovih - sprejeti in objavljeni so vsi strokovni in znanstveni
naslovi.

Na področju urejanja kadrovskih in upravnih zadev v šolstvu je
bil izdelan statistični prikaz splošnih podatkov in strokovne
usposobljenosti osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev ter
drugih strokovnih delavcev za šolsko leto 1997/98, na ministrstvu
so tudi pripravili in obdelovali podatke za izdelavo analize za
načrtovanje in zagotavljanje ustrezno izobraženih strokovnih
delavcev za izvajanje devetletne osnovne šole, zbirali in pripravljali
podatke za izdelavo statističnega prikaza splošnih podatkov in
strokovne usposobljenosti osnovnošolskih in srednješolskih
učiteljev ter drugih strokovnih delavcev za šolsko leto 1998/99
ter sodelovali pri izdelavi statističnih prikazov in razlag za potrebe
enote Eurydice. Pripravili so odredbe o smeri izobrazbe strokovnih
delavcev (devetletna OŠ, srednješolski programi), mnenja o
izpolnjevanju izobrazbenih pogojev strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju ter pravilnik o strokovnem spopolnjevanju,
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju in o postopku za izbiro programov.

Ministrstvo je še nadalje spodbujalo in podpiralo izobraževanje
odraslih, ki je v javnem interesu. V okviru svojih pristojnosti je
pripravilo vse potrebne podlage za uskladitev organizacije in
sistema (so)financiranja in za pripravo nacionalnega programa
izobraževanja odraslih. V zadnjem letu so bili posodobljeni ali na
novo pripravljeni in sprejeti nekateri izobraževalni programi, ki
bodo zapolnili marsikatero vrzel v programski ponudbi
izobraževanja odraslih, skupaj s programi, za katere je ministrstvo
pristojno po predpisih, ki urejajo varnost cestnega prometa.
Ministrstvo dejavno sodeluje pri pripravah na izvedbo tedna
vseživljenjskega učenja v oktobru, ki bo ponovno - že četrto leto
zapored - namenjen oblikovanju kulture učenja in izobraževanja
v vseh življenjskih obdobjih.

Sprejeti so bili prvi podzakonski akti, ki na podlagi zakona o športu
urejajo status poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev.
Parlament je opravil prvo branje nacionalnega programa športa,
ki je že pripravljen za drugo branje. Sprejet je bil pravilnik o
štipendiranju perspektivnih športnikov skupaj z OKS in Fundacijo
za šport.

Pripravljen je bil okvirni letni načrt študijskih pomoči za leto 1999,
sprejet poslovnik o načinu dela komisije za študijske pomoči ter
razpisane štipendije za šolsko leto 1999/2000. Na ministrstvu so
tudi vodili upravne postopke za napredovanje strokovnih delavcev
v nazive, pripravili in objavili razpis pripravništva za šolsko leto
1998/99 ter razporedili pripravnike v skladu z razpisom, organizirali
strokovne izpite, vodili upravne postopke v skladu s predpisi o
nostrifikacijah, v okviru na novo ustanovljenega centra NARIC
pa skrbeli za dejavnosti v zvezi z dajanjem in sprejemanjem
informacij o šolskih sistemih, predvsem visokošolskih, organizirali
posvet v Kranjski Gori o evropskem sistemu prenašanja kreditnih
točk (ECTS) in dodatka k diplomi, izvedli seminar o priznavanju
spričeval in diplom, sodelovali na delavnici seminarja Centra za
poklicno izobraževanje na temo priznavanje reguliranih poklicev,
ki jih pokriva direktiva SE št. 92/51, sodelovali na prvem srečanju
Socratesa, na letni konferenci ENIC/NARIC v Litvi In v delovni
skupini mreže ENIC/NARIC na temo priznavanje izobraževanja
beguncem in ljudem v podobnih življenjskih razmerah. Vodili so
tudi upravne postopke za vpis v razvid.

Dosežena je bila vrsta izjemnih uvrstitev vrhunskih športnikov
na svetovnih in evropskih prvenstvih, tudi v športih z največjo
svetovno konkurenco (atletika, plavanje). Izvrstni so dosežki v
kolektivnih športih (rokomet, košarka, nogomet). Z vidika
nadaljnjega razvoja športa so odlični dosežki perspektivnih
športnikov na Olimpijskih dnevih mladih, Mladinskih športnih igrah
Alpe-Jadran, svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih.

Služba za informatiko je v sodelovanju s Centrom vlade za
informatiko pripravila Strateški načrt informatizacije Ministrstva
za šolstvo in šport, ki zajema tele osnovne smernice: prilagoditev
zbirk podatkov v šolskem prostoru RS za področje udeležencev,
izvajalcev in izobraževalnih programov po vertikali od vrtca do
univerze, ki bo omogočila standardizacijo in povezljivost z
mednarodnimi klasifikacijami s področja šolstva; zajem podatkov
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iz ustanov s pomočjo spletne tehnologije; dostop do podatkov
vsem, ki imajo za zbiranje in obdelave zakonsko podlago.
Ministrstvu je uspelo v tem obdobju uskladiti registre državnega
pomena s Statističnim uradom RS, poteka pa usklajevanje s
preostalimi javnimi zavodi s področja šolstva. Izdelani so testni
programi, ki s pomočjo spletne tehnologije zajemajo podatke o
vpisu učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah. V sklepni
fazi pa so programi, ki v celoti zajemajo podatke o šolskih kadrih.

tisočletje vključil veliko število mladih v različne dejavnosti. Z
Mladinskim svetom Slovenije sodelujejo pri izobraževanju in
usposabljanju lokalnih uradnikov za mladino in mladinskih
voditeljev z namenom spodbujanja razvoja lokalnih struktur za
mladinsko delo.
Na področju večstranskega sodelovanja so potekale pospešene
priprave za vstop v program EU - Mladi za Evropo (direktor
urada je bil oktobra 1998 izvoljen za predsednika medvladnega
odbora za mladino v Svetu Evrope). Konec leta 1998 pa je urad
prevzel vodenje Skupine za mladino pri DS Alpe-Jadran. Urad za
mladino je dejavno sodeloval tudi pri vodenje evropske kampanje
Evropa proti revščini in družbenemu izključevanju. Z Amnesty
International sodeluje pri izdaji publikacije (Prvi koraki) na temo
človekovih pravic in pri pripravi posebnega seminarja na to temo.
Opravljena je bila študija robnih populacij, za katero je raziskovalna
skupina že pripravila povzetek; v sklepni fazi je priprava besedila
za publikacijo.

Proračunska sredstva v letu 1998, namenjena vlaganju v šolski
prostor, so bistveno zaostala za programom vlaganj, ki jih je v
juliju potrdil zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za
socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in
opremo v RS (ZNPSPO), zato je bilo treba delno okrniti
investicijske namere v letu 1999 in podaljšati dokončanje že začetih
naložb.
K bolj dorečenemu sistemu sofinanciranja gradnje osnovnih šol
in vrtcev je prispevala dopolnitev zakona o financiranju občin v
povezavi s pripravo navodil za gradnjo osnovnih šol v RS in
razpisom Ministrstva za šolstvo in šport za prijavo naložb
posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje
v RS za obdobje 2000-2004.

Z javnim razpisom so finančno podprli približno 200 mladinskih,
drugih nevladnih organizacij in organizacij za otroke. Konec maja
je začel delovati nov mehanizem za uveljavljanje individualnih
popustov in ugodnosti za mlade v Sloveniji - mladinska kartica, ki
obenem omogoča mednarodno veljavnost - uživanje istih
ugodnosti v drugih evropskih državah. S strokovno in finančno
pomočjo urada so se odprli novi mladinski centri na Vrhniki, v
Celju, v Novi Gorici. Dograjeno bo mladinsko prenočišče in
mladinski center na Ptuju.

Nove normativne podlage za pripravo naložb so terjale
preoblikovanje delovnih procesov priprave investicijskih projektov
in zagotovitev večjih sredstev za pripravo investicijske
dokumentacije, saj bo leto 2000 značilno po začetku vrste novih
naložb. V letu 1999 se dokončujejo dela na nekaterih visokošolskih
objektih (Fakulteta za družbene vede in Visoka upravna šola v
Ljubljani, hkrati pa so se poravnale obveznosti za vrsto
srednješolskih objektov (Srednja živilska, tekstilna in frizerska
šola v Mariboru, Srednja zdravstvena šola v Ljubljani, Srednja
gostinska šola v Celju in druge). Vrsta naložb pa bo končana v
prvih mesecih leta 2000.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V
PROGRAME EU
Ministrstvo je tudi v zadnjem letu posebno pozornost namenilo
strokovni podpori Slovencem po svetu in v zamejstvu, urejanju
zadev ter sodelovanju s sosednjimi državami. Krepilo je (in bo
tudi v prihodnje) regionalno povezovanje ter dvostranske stike z
drugimi evropskimi in neevropskimi državami. V sedanjih
mednarodnih procesih pa predvsem poudarja pomen
večstranskega sodelovanja. Poleg sodelovanja pri projektih Sveta
Evrope in Unesca posebej opozarja na dejavnosti v zvezi s
približevanjem Evropski uniji na področju izobraževanja,
usposabljanja in mladine. Tako je ministrstvo s 1. septembrom
1998 ustanovilo skupno nacionalno agencijo za izobraževalne
programe EU Socrates in Leonardo da Vinci, in sicer kot enoto v
okviru Centra RS za poklicno izobraževanje. Nadalje je bila 1.
maja 1999 sprejeta odločba Pridružitvenega sveta ES in Slovenije,
ki omogoča polnopravno sodelovanje Slovenije v treh
izobraževalnih programih Evropske unije (Socrates, Leonardo
da Vinci in Mladi za Evropo). S sprejetjem te odločbe je ministrstvo
uspešno končalo obdobje pripravljalnih dejavnosti in o njih poslalo
poročilo Evropski komisiji, ki je dejavnosti sofinancirala. Oddane
so bile prve prijave slovenskih projektov na razpise v okviru teh
programov. Po sprejetju odločbe je ministrstvo Evropski komisiji
nakazalo sredstva za sodelovanje v treh programih in začelo
dejavno sodelovati pri delu pristojnih odborov in pododborov EU.
Sodelovanje v teh programih na temeljih enakopravnega
partnerstva, torej pod enakimi pogoji z drugimi članicami EU, je
za našo državo nedvomno izredno pomembno, saj pomeni
možnost neposrednega vključevanja v različne dejavnosti, ki jih
Evropa prednostno razvija in pospešuje. Hkrati spodbuja
povezovanje med državami, prenos informacij in dobrih izkušenj
pri reševanju različnih razvojnih problemov na področju
izobraževanja in povečevanja njegove učinkovitosti in kakovosti,
pri spodbujanju akademskega priznavanja diplom, študijskih
obdobij in drugih kvalifikacij, pri spodbujanju mobilnosti študentov
in učiteljev ter drugih udeležencev v izobraževanju, pri učenju
tujih jezikov ter pospeševanju medkulturnih razsežnosti in
evropske razsežnosti izobraževanja, pri širjenju novih metod

Urad za šolstvo
Urad zagotavlja strokovno, administrativno in logistično podporo
Nacionalnemu kurikularnemu svetu, pripravil je končana poročila
o delu kurikularnih organov, skrbel za dokončanje nalog
kurikularne prenove (komisija za tehniko in tehnologijo, svetovalno
delo) ter za pripravo učnih načrtov za osnovno šolo in kurikula za
vrtce za objavo na spletnih straneh in za tisk. Zagotavljal je
strokovno, administrativno in logistično podporo strokovnim
svetom (sprejemanje novih programov, učnih načrtov in katalogov,
dajanje mnenj o podzakonskih aktih), sodeloval pri pripravi
strateških ciljev in razpisu na področju razvojno-raziskovalnega
dela (skupaj z MZT). Poskrbel je za strokovno, administrativno in
logistično podporo Nacionalni komisiji za spremljanje in uvajanje
novosti in programov v vzgoji in izobraževanju, sodeloval pri
pripravi strokovnih podlag za izhodišča ter za strokovno,
administrativno in logistično podporo Komisiji za pregled dela pri
prenovi šolstva.
Urad za mladino
Urad je pripravil besedilo Nacionalnega programa za mladino do
leta 2005, ki bo jeseni predložen v vladni postopek. V okviru
projekta Vsi drugačni - vsi enakopravni je bila izdana knjiga Kako
sem hčerki razložil rasizem (Tahar Ben Jelloun), ki je bila
brezplačno poslana šolam in številnim nevladnim organizacijam.
V uradu so izdajali glasilo Drugačnik, organizirali prireditev Dan
solidarnosti, pri kateri so sodelovale številne nevladne organizacije
ipd. V šolskem letu 1998/99 so po osnovnih šolah že drugo leto
zapored nadaljevali izvajanje preventivnega projekta Naj pove
srce, ki je bil izveden na 40 šolah in vključil približno 6000 učencev;
jeseni 98 pa začeli velik projekt Ti povej, ki bo ob prehodu v novo
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vseživljenjskega izobraževanja odraslih, pri povezovanju
izobraževanja in dela, pri odpravljanju brezposelnosti mladih in
zagotavljanju možnosti za njihovo zaposlitev, pri spodbujanju
povezovanja socialnih partnerjev za reševanje najpomembnejših
razvojnih vprašanj, pri povezovanju različnih izobraževalnih,
raziskovalnih in drugih institucij med evropskimi državami, pri
reševanju različne razvojne problematike, pri vzpostavljanju
minimalnih enotnih statističnih kazalcev za spremljanje razvoja
držav na različnih področjih izobraževanja in dela.

Pri nerešenih vprašanjih, o katerih se partnerji tudi v arbitražnih
postopkih niso uspeli dogovoriti, je o njih odločila Vlada Republike
Slovenije. Za leto 1999 partnersko ni bilo mogoče doseči
sporazuma glede 17 vprašanj oz. določb splošnega dogovora.
Po doseženih arbitražnih odločitvah je Vlada Republike Slovenije
odločila o devetih spornih vprašanjih.
V skladu s pristojnostjo Vlade Republike Slovenije je Ministrstvo
za zdravstvo sodelovalo pri sprejemanju finančnega načrta
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 1999 in pri
sprejemu zaključnega računa Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za leto 1998.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

Ministrstvo za zdravstvo je ob uvajanju davčne reforme sodelovalo
s pristojnimi ministrstvi pri pripravi in usklajevanju zakonskih in
podzakonskih predpisov v zvezi z davkom na dodano vrednost
za področje zdravstva glede na to, da so zdravstvene storitve
oproščena dejavnost. Zaradi negativnih finančnih posledic zavoljo
povečanja stroškov zdravstvenih storitev ter odhodkov
obveznega zdravstvenega zavarovanja je ministrstvo sodelovalo
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri pripravi
analiz uvedbe davka na dodano vrednost in pri oceni dejanskih
učinkov pri pogodbenih partnerjih, V juliju in avgustu 1999 so
potekala pogajanja s proizvajalci zdravil za sklenitev sporazuma
o znižanju cen zdravil po uvedbi DDV.

NACIONALNI PROGRAM ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Nacionalni program zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji
je v strokovni, vladni in parlamentarni obravnavi že od leta 1992,
čeprav bi ga morali po določilih zakona o zdravstvenem varstvu,
in zdravstvenem zavarovanju 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 dejavnosti usmerja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kar povzroča vodenju
zdravstvene politike dodatne težave.

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni
V obravnavanem obdobju je ministrstvo organiziralo štiri 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,
povezanih z osnovno zdravstveno dejavnostjo, obravnavali
predvsem delovanje ZD ter povezovanje z zasebniki.

V obravnavanem obdobju je bilo pri usklajevanju nacionalnega
programa doseženo soglasje vseh, ki so odgovorni za pripravo
tega programa. Vlada je v obravnavanem obdobju predlog
obravnavala in ga poslala državnemu zboru v drugo obravnavo.
ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE

Bilo je veliko ločenih sestankov z direktorji ZD in predstavniki
občin o zagotavljanju boljše organiziranosti in delovanja
zdravstvene službe na primarni ravni, vendar stanje kljub temu ni
zadovoljivo.

Med najpomembnejša področja dela ministrstva spadajo tudi
zadeve, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje.
Pripravljena sta bila predloga zakonov o zbirkah podatkov s
področja zdravstva in o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega zavarovanja, ki sta že predložena v obravnavo
državnemu zboru. Nadomestila bosta zakon nekdanje SFRJ in
uredila področje zdravstvene statistike in evidenc, način
pridobivanja zdravstvenih, finančnih in drugih podatkov za
državno upravo, zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja in za povezovanje z drugimi statističnimi sistemi.
Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva je v
drugi obravnavi, predlog zakona o evidencah na področju
zdravstvenega zavarovanja pa v prvi.

Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni
V zdravstveni dejavnosti na sekundarni ravni so se nadaljevale
dejavnosti zlasti z vidika uresničevanja vloge države kot
ustanoviteljice javnih zavodov, še posebej pri pomembnejših
odločitvah, ki so v pristojnosti svetov zavodov.
Ministrstvo je skladno s sklepom Vlade RS sprejelo obveznosti
do odplačila posojila za stalna.obratna sredstva v SB Nova Gorica.
V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev se je ministrstvo
dogovorilo za pospešeno odplačevanje posojila pod ugodnejšimi
pogoji in ga v letu 1999 v celoti poravnalo.

Ministrstvo za zdravstvo je pri partnerskem dogovarjanju s
predstavniki izvajalcev, zbornic in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije sodelovalo pri pripravi Splošnega dogovora
za leto 1999 in pri pripravi področnih dogovorov za posamezne
dejavnosti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za
leto 1999 so bile s temi podlagami dogovorjene osnove za
financiranje zdravstvenih programov, cene zdravstvenih storitev
in obseg programov. Kljub zdravstveno utemeljenim potrebam se
o njih po novih programih ni bilo mogoče dogovoriti v okviru
razpoložljivih finančnih sredstev zdravstvenega zavarovanja.
Zaradi povečanja odhodkov za plače v skladu s podpisanimi
aneksi h kolektivnim pogodbam za področje zdravstva so bili za
leto 1999 sprejeti ukrepi za zmanjšanje priznanih materialnih
stroškov in vkalkuliranega kadra v cenah zdravstvenih programov
v višini 3,2 milijarde SIT na letni ravni.
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Ministrstvo je sproti spremljalo izsledke poslovanja v vseh
slovenskih bolnišnicah kot tudi v drugih zdravstvenih zavodih. V
skladu z zakonskimi določili, ki predpisujejo pogoje za določanje
delovne uspešnosti v javnih zavodih, je ministrstvo zagotavljalo
izdajo soglasij zdravstvenim zavodom za povečano delovno
uspešnost. V skladu s sklepi Vlade RS je tekoče spremljalo
usklajenost plač direktorjev javnih zavodov z zakonom o razmerjih
plač v javnih zavodih, državnih organih ter v organih lokalnih
skupnosti in s podzakonskimi predpisi.
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Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
Zdravstveno stanje prebivalstva in delovanja zdravstvene službe
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 in preskrbljenosti, o higieni
in zdravstveni ekologiji ter epidemiologiji, nalezljivih boleznih in
aidsu. So nacionalni program na teh področjih, zato da bi
Ministrstvo za zdravstvo lahko reševalo vprašanja, povezana z
zdravjem prebivalstva. Analize je ministrstvo uporabilo predvsem
za utemeljevanje strokovnih odločitev na ravni države, načrtovanje
kadrovskih in materialnih zahtev za izvajanje zdravstvenega
varstva'in načrtovanje njegovega obsega, pripravo ukrepov za
promocijo zdravja in uresničevanje politike Svetovne zdravstvene
organizacije - Zdravje za vse.

-

opravljeni so bili obiski nadzorne komisije v Zdravstvenem
domu Celje, Kranj, Logatec, Pivka, Sežana,
pripravljen je bil predlog finančne konstrukcije za delo centrov
v letu 1999 in 2000,
pripravljen je bil načrt financiranja Centra za zdravljenje
odvisnosti od drog na Kliničnem oddelku za mentalno zdravje,
pripravlja se revizija evidentiranja storitev v centrih za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od drog ter vzpostavitev
novega računalniškega programa,
tečejo dogovori za obravnavo oseb v zavodih za predstajanje
kazni zapora,
pripravlja se pravilnik o varnostnem ukrepu obveznega
zdravljenja alkoholikov in narkomanov.

Od 20. do 22. maja 1999 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani
organizirana 1. slovenska konferenca o odvisnosti z več kot 800
udeleženci. Hkrati sta bili izdani dve publikaciji z naslovom Kaj je
dobro vedeti o metadonu in Ženske in droge.

Zdravstveni ukrepi ob naravnih in drugih nesrečah

Pripravljen je bil projekt o zbiranju uporabljenih injekcijskih igel
intravenskih uživalcev drog skupaj z Lekarniško zbornico. Urejeni
sta strokovno izpopolnjevanje na področju identifikacije in
določanja drog v telesnih tekočinah in opremljanje Carinske službe
RS s kompleti za terensko identifikacijo drog in predhodnih
sestavin.

Obrambne priprave na področju zdravstva:
poteka popis materiala in opreme v zalogah zdravstvenih
zavodov, ki bo končan do konca meseca oktobra,
pripravljen je pravilnik o delovanju zdravstva v vojni in bo
izdan do konca leta 1999.
Projekt nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji zaostaja
zaradi pomanjkanja sredstev. Končno usklajevanje poteka za
pravilnik o helikopterski nujni medicinski pomoči in pravilnik o
nenujnih prevozih, pripravlja pa se tudi zakon o službi nujne
medicinske pomoči.

VARSTVO PREBIVALSTVA
Na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ki je izšel decembra
1995, je Ministrstvo za zdravstvo pripravljalo podzakonske
predpisov v zvezi s prijavo, cepljenjem in kemoprofilakso,
obveznim zdravljenjem, izolacijo, karanteno, obveznimi
zdravstvenimi pregledi, dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratiratizacijb.

Opravljeni so bili nadzori v vseh prehospitalnih enotah. Kjer delo
odstopa od načrtovanega, so bile predlagane odprave
pomanjkljivosti.
Pripravljeni sta bili usposabljanje za inštruktorje zdravstvenih
tehnikov ter usposabljanje ekip zdravstvenih domov za delo ob
prometni nesreči.

V zakonsko določenem roku treh mesecev po uveljavitvi zakona
o kemikalijah je bil ustanovljen Urad za kemikalije, ki bo skrbel za
varstvo prebivalstva pred škodljivimi vplivi okolja in o ustreznosti
živil.

Varstvo pred boleznimi odvisnosti

Druge dejavnosti

Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev, ki ga je 15.5.1999
obravnaval državni zbor. Zakon je bil poslan v drugo obravnavo,
29.7.1999 ga je obravnaval Odbor za zdravstvo, delo, družino in
socialne zadeve.
Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
je bil poslan v drugo obravnavo, 29.7.1999 ga je obravnaval Odbor
za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve.
Prvo obravnavo predloga zakona o predhodnih sestavinah za
prepovedane droge je 15.5.1999 obravnaval državni zbor. Zakon
je bil poslan v drugo obravnavo.
Vlada je na sejah v septembru 1998 in 1999 obravnavala in sprejela
odločbi o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil.

1. Izvajanje zakona o prometu s strupi, zakona o kemikalijah in
zakona o prevozu nevarnih snovi:
Komisija za strupe je od 1.1. do 31.8.1999 predlagala razvrstitve
44 snovi in fitofarmacevtskih sredstev v skupino strupenosti. Pri
nadzoru nad strupi in nevarnimi snovmi je bilo izdanih 3287 uvoznih
dovoljenj ter 1600 potrdil o prejemu podatkov o uvoženih
kemikalijah.
2. Izvajanje Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja
zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju:
Ustanovljena je bila posebna medresorska skupina, katere naloga
je medsebojno usklajevanje rednih dejavnosti vseh pristojnih
resorjev. Republika Slovenija je bila sprejeta kot članica Izvršilnega
sveta OPCW za obdobje maj 2000 - maj 2002.

Ministrstvo je izdalo:
1614 uvoznih in izvoznih dovoljenj za mamila in psihotropne
snovi in
261 uvoznih in izvoznih dovoljenj za predhodne sestavine.

3. Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi uspešno
deluje na tem področju, ustanovljene pa so bile nekatere druge
medresorske komisije.

Objavljen je bil razpis in razdeljena so bila namenska sredstva za
program preprečevanja zasvojenosti z mamili v vrednosti 12,7
milijona in terapijo zasvojenih v višini 4 milijone SIT, ki so bila
razdeljena v glavnem društvom in drugim nevladnim
organizacijam, ki se ukvarjajo s to problematiko.

4. Nacionalne smernice za ravnanje z azbestom:
Projekt se odvija v skladu s programom, projektni svet nadzira
izvajanje, do zdaj je potrdil že tri vmesna poročila, končno poročilo
pa bo pripravljeno v predvidenem času do 31.10.1999.

Za delovanje mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog so bile opravljene te dejavnosti:
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5. Ocenjevanje tveganja za kemikalije:
V okviru vzpostavitve sistema za ocenjevanje tveganja za
kemikalije se je skupina udeležila izobraževanja s tega področja.

(projektiranje), SB Jesenice (GOI dela), SB Jesenice (oprema),
SB Murska Sobota (GOI dela), SB Celje (GOI dela), KC Ljubljana
- Bolnica dr. Petra Držaja (oprema), SB Maribor - Očesni (in ORL)
oddelek ter psihiatrija (rušenje), ZD Maribor - dispanzer za
študente (GOI dela).

6. Informacijski sistem za kemikalije:
Pripravljen je bil osnutek vzpostavitvenega dokumenta projekta,
ki vsebuje organizacijsko strukturo, faze, časovne plane in
finančne ocene projekta.

2. Nadaljevane: 5 naložb v skupni (izvedeni) vrednosti 1.298.434
tisoč SIT
KC Ljubljana - Tehnične službe (GOI dela), Očesna klinika (GOI
dela), Nevrološka klinika (projektiranje in GOI dela), ORL klinika
(projektiranje), Onkološki inštitut Ljubljana (GOI dela).

7. Spremljanje in nadzor nad pesticidi v živilih in kmetijskih
proizvodih:
V skladu z uredbo o monitoringu pesticidov poteka medresorsko
usklajeni program.

3. Začete (razpisi in sklenitev oz. priprave na pogodbe): 5 naložb
v skupni vrednosti 1.311.040 tisoč SIT
KC Ljubljana in Onkološki inštitut Ljubljana (projektiranje zunanje
ureditve KC Ljubljana (oprema), Psihiatrična klinika Ljubljana (GOI
dela), SB Murska Sobota (oprema), ZD Maribor - dispanzer za
študente (oprema).

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. Zakon bo celovito uredil
odvzem in presaditev 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. Zakon je predložen v drugo obravnavo.

4. Primarna raven - soinvestiranje 46 naložb - v skupni vrednosti
287.400 tisoč SIT. Skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti
in o financiranju občin je potekalo tudi delo v zvezi s sofinanciranjem
občin pri naložbah v zdravstveno dejavnost na primarni ravni
(ZD, ZP). Pregledati je bilo treba dokumentirane zahtevke, ki jih je
poslalo 95 občin (v vrednosti 1,2 milijarde tolarjev) ter se skladno
s sprejetimi merili pripraviti na sklepanje in realizacijo pogodb za
navedeno sofinanciranje, ki bo zajelo 46 občin v skupni vrednosti
287,4 milijonov SIT.

Izdaja koncesij

V okviru Ministrstva za zdravstvo deluje Odbor za investicije, ki
ga je imenovala vlada in zanjo pripravlja predloge programa naložb.
V obdobju 9. 1998-8. 1999 je imel odbor štiri seje. Sektor za
investicije je za delo odbora pripravljal ustrezno gradivo in
strokovno obdelavo.

Ministrstvo za zdravstvo je v obravnavanem obdobju izpeljalo
postopek ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev za
opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti v 120 primerih. Na
podlagi izvedenega postopka je izdalo odločbo o vpisu v register
zasebnih zdravstvenih delavcev oz. dovoljenje za opravljanje
zdravstvene dejavnosti v primerih, ko je vlogo dala pravna oseba.

V tem obdobju je bilo pripravljeno in z Ministrstvom za finance
usklajeno gradivo za predlog spremembe zakona o investicijah v
javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, za obdobje 1994-1999. Gre za podaljšanje časovne
veljavnosti zakona ter za nekatere vsebinske izboljšave. Predlog
spremembe zakona se predloži Državnemu zboru Republike
Slovenije hkrati s predlogom proračuna za leto 2000.

Izdalo je 100 soglasij k podelitvi koncesije na primarni ravni in v
20 primerih, ko je šlo za opravljanje dejavnosti na sekundarni
ravni.
EKONOMSKI ODNOSI V ZDRAVSTVU

Z delom sta v letu 1997 nadaljevali imenovani skupini
za tehnične predpise in standarde prostorov in opreme v
javnih zdravstvenih zavodih ter za
sodelovanje pri strokovni pripravi prostorskega plana RS.

Ministrstvo za zdravstvo je zagotavljalo financiranje programov,
nalog in projektov, ki se v skladu z zakonom financirajo iz
proračuna. V skladu s tem je potekalo financiranje oz. sofinanciranje
programov zdravstvene vzgoje. Prednost so imeli programi
spodbujanja nekajenja, zdrave prehrane in telesne dejavnosti,
preprečevanje nesreč in nezgod ter preprečevanje nalezljivih
bolezni. Prednostna področja za sofinanciranje so bila tudi:
preprečevanje zasvojenosti z mamili, znanstvenoraziskovalne
naloge s poudarkom na varovanju zdravja, izdaja strokovne literature, udeležba strokovnjakov na strokovnih srečanjih v svetu
ter programi in dejavnosti društev s področja zdravstva.

Opravljene so bile tudi naloge, povezane z reševanjem posledic
potresa v Posočju - na področju zdravstvenih objektov.
Ministrstvo je sodelovalo pri reševanju obsežne problematike
tekočih vprašanj v zvezi z naložbami in premoženjskopravnimi
stanji, prostorsko-urbanističnimi ureditvami in soglasji.
Strokovne publikacije in projekti

Naložbe

V obdobju september 1998-avgust 1999 je potekalo delo v zvezi
z naložbami takole:

Izdane so bile tri publikacije iz Zbirke OECD o načelih dobre
laboratorijske prakse in nadzoru skladnosti za potrebe
preskuševalnih laboratorijev:
OECD-načela dobre laboratorijske prakse,
Revidirana vodila za postopke nadzora skladnosti za dobro
laboratorijsko prakso in
Revidirana navodila za izvajanje inšpekcij laboratorijev in
presoj študij.

1. Dokončane: 11 naložb v skupni vrednosti 1.085.203 tisoč SIT
(PB Ormož (GOI dela), Bolnišnica Golnik (GOI dela in oprema),
ZZV Novo mesto (GOI dela), Psihiatrična klinika Ljubljana

Seminarji/izobraževanje:
V marcu je bil ob sodelovanju tujega strokovnjaka enodnevni
seminar o dobri laboratorijski praksi. Predstavnikom

Na podlagi zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode je
vlada določila program naložb posebej za leto 1998 in posebej za
leto 1999 kot delovno podlago za potrebne postopke v zvezi z
naložbami.
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preskuševalnih laboratorijev je bil predstavljen osnutek prihodnje
zakonodaje, prikazano trenutno stanje na področju dobre
laboratorijske prakse v svetu in natančneje pojasnjena
spremenjena OECD-načela dobre laboratorijske prakse.

izločanjem živil, uvoženih iz Belgije, zaradi možnega vsebovanja
dioksina.
V 11 izpostavah obmejne območne enote je bilo v prvih osmih
mesecih letos pregledanih 154.115 pošiljk živil, 282.006 pošiljk
predmetov splošne rabe, 12.559 pošiljk nevarnih snovi in 20.238
pošiljk zdravil.

Sodelovanje predstavnikov ministrstva na seminarjih/delavnicah:
Ig, Slovenija, Regionalni seminar o izvajanju konvencije o
kemičnem orožju
Budimpešta (25.5.-2.6.99), Seminar o nerazširjanju orožij
množičnega uničevanja
Ženeva, Mednarodna delavnica o celoviti kemijski zakonodaji
(predavanje)
Haag, Srečanje predstavnikov pristojnih državnih organov
držav članic OPCW in predstavnikov industrije
Gardone Riviera, seminar OECD o dobri laboratorijski praksi.

Sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo
Organiziran je bil medresorski posvet o vlaganju v zdravje za
visoke vladne uslužbence v Ljubljani marca letos. Pripravljen je
srednjeročni sporazum sodelovanja Regionalnega urada SZO in
Republike Slovenije za obdobje 2000-2001, ki bo podpisan do
konca letošnjega leta. Delegacija Vlade Republike Slovenije se je
v letu 1999 udeležila Generalne skupščine zasedanja SZO v
Ženevi in zasedanja Regionalnega komiteja SZO za Evropo.
Poravnana je bila tudi članarina za članstvo v SZO za leti 1998 in
1999.

NALOGE URADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZDRAVILA
Urad je v omenjenem obdobju opravil številne strokovne in upravne
naloge s svojega delovnega področja, kot je razvidno iz naslednjih
podatkov:

MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V
EU

Pregled števila opravljenih nalog:
Izdanih je bilo 324 dovoljenj za promet z zdravili:
778 dovoljenj za promet z medicinskimi pripomočki,
681 ukinjenih zdravil,
50 odobrenih novih kliničnih preskušanj,
1414 je bilo izdanih odločb o dovoljenju za promet z zdravili.
2100 dovoljenj za promet z zdravili je bilo objavljenih v Uradnem
listu RS.
Pravnim osebam je bilo za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili
in medicinskimi pripomočki izdanih:
41 odločb na debelo,
20 odločb na drobno,
6 odločb za izdelavo zdravil in medicinskih pripomočkov.
Izdanih je bilo 90 dovoljenj za vpis dejavnosti prometa z zdravili v
sodni register.
Izdanih je bilo 6660 dovoljenj za uvoz z rizičnimi in neregistriranimi
zdravili ter potrdil za uvoz registriranih zdravil.
Za 2928 zdravil je bilo treba spremeniti cene in to evidentirati.
Pregledanih in strokovno ovrednotenih delovnih je bilo 2460
dokumentov Evropske tarmakopeje v okviru Komisije za
farmakopejo.

Ministrstvo za zdravstvo je v letu 1997 izhajalo iz zunanjepolitičnih
prednostnih nalog za uveljavitev Slovenije v Evropi in v svetu in
krepitev dvostranskega sodelovanja, ki je v zdravstvu usmerjeno
predvsem v podporo poslovnemu prodoru slovenske zdravstvene
industrije na tuje trge in predstavitev znanja, dosežkov in
strokovnih izkušenj zdravstva in zdravstvenega varstva.
Pri mednarodnem sodelovanju je bila prednostna naloga izvajanje
nalog v zvezi s pridruževanjem Republike Slovenije Evropski
uniji, in sicer priprava Državnega programa za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002, usklajevanje dela predstavnikov
ministrstva v delovnih skupinah za pripravo izhodišč za pogajanja
z EU in njihovega dejavnega sodelovanja pri pregledih usklajenosti
slovenske zakonodaje s pravnim redom EU.
Ministrstvo je dejavno sodelovalo na srečanjih najvišjih
predstavnikov držav članic EU in držav kandidatk, pristojnih za
zdravstvo, junija v Luxemburgu in oktobra v Helsinkih, in s svojimi
pripombami in stališči prispevalo k oblikovanju strateškega
dokumenta Zdravje in širitev, ki bo za javno zdravje sprejet na
ravni EU in predvideva okrepljeno sodelovanje na tem področju
že v pridružitvenem obdobju.

Urad je v omenjenem obdobju pripravil in izdal vrsto pravilnikov,
sklepov in uredb, s katerimi se podrobneje urejajo vprašanja
prometa, cen in razvrstitve zdravil, ter je bil dejavno vključen v
različne oblike mednarodnega strokovnega in gospodarskega
sodelovanja.

Ministrstvo za zdravstvo je podprlo odločitev, da se Slovenija
vključi v štiri programe EU na področju javnega zdravja: program
boja proti raku, program za promocijo zdravja, program za
preprečevanje odvisnosti od drog in program za preprečevanje
aidsa in nekaterih drugih nalezljivih bolezni. Usklajevanje priprave
projektov je bilo izpeljano v sodelovanju z nacionalnimi
koordinatorji posameznih področij.

NALOGE ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS
V območnih enotah je bilo v obdobju januar-avgust 1999 opravljenih
17.802 inšpekcijskih pregledov, kar pomeni 77,4-odstotno
doseganje plana. V analizo je bilo odvzetih 2.716 vzorcev živil,
3.733 brisov, 65 predmetov splošne rabe, 236 vzorcev pitne
vode in 441 vzorcev kopalnih voda. V tem obdobju so bile poleg
rednih nalog izpeljane te usmerjene akcije inšpekcijskega nadzora:
v gostinskih obratih (nadzor nad delovno obleko, opravljenimi
zdravstvenemi pregledi zavezancev, opravljenim higienskim
minimumom), higiene pri točenju piva, higienske kakovosti
bazenskih kopalnih voda, morskih kopališč in neurejenih kopališč,
sladoledov in slaščic v juniju in avgustu. Opravljeno je bilo tudi
vzorčenje pitne vode s posebnim poudarkom na atrazin in njegove
presnovne proizvode.

Ministrstvo dejavno sodeluje tudi v medresorski skupini pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo za koordinacijo in spodbujanje
vključevanja Slovenije v 5. okvirni program - Evropski raziskovalni
in tehnološko-razvojni programi, ki predeluje raziskovalne in
tehnološkorazvojne cilje Evropske unije (1998-2002). Program
pokriva 23 ključnih dejavnosti in uvaja multidisciplinaren pristop z
vključitvijo raziskovalcev, industrije, uporabnikov, politike itd. ter
združevanje raziskovalnih, demonstracijskih, izobraževalnih in
drugih dejavnosti. Zdravje je zajeto pod dejavnostjo "kakovost
življenja".
Pri usklajevanju zakonodaje in vzpostavljanju'institucij so se začeli
izvajati prvi projekti v okviru nacionalnega programa PHARE, in
sicer na področju kemijske varnosti, zdravstvene ustreznosti

V juniju je potekala obširna akcija inšpekcijskega nadzora nad
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živil ter zdravil in medicinskih pripomočkov, cilji reforme
zdravstvenega sistema pa so vsebinsko vključeni tudi v
načrtovane projekte programa PHARE-Consensus.

zagotovilo sredstva za plačilo najnujnejših članarin OPCW, OECD,
EMF, Pompidou in UNDCP ter prispevka za vključevanje v
programe EU na področju javnega zdravja.

V okviru članstva Republike Slovenije v Svetu Evrope so se
predstavniki ministrstva udeležili 6. konference evropskih ministrov
za zdravstvo Sveta Evrope v aprilu v Atenah v Grčiji. Na
konferenci sta bila predstavljena stanje v Sloveniji in inovativni
pristop k varstvu starejših oseb, ki je bil razvit v Sloveniji v
nevladnem sektorju.

Slovenski predstavniki so se udeležili rednega letnega zasedanja
Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije in 47.
zasedanja Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene
organizacije za Evropo.
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 za
prenovo zdravstvenega varstva, ki jih bo upoštevalo 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, dejavno
vključevalo v vse oblike tehnične pomoči državam, pridruženim
članicam.

Ministrstvo dejavno sodeluje pri delu številnih delovnih teles Sveta
Evrope, kot so Odbor za zdravstvo, Odbor ekspertov za pripravo
metodologije za smernice dobre medicinske prakse, Odbor
ekspertov za zagotavljanje kakovosti organov in tkiv itd.
V tem letu je bila podpisana tudi Pogodba o sodelovanju med
Kliničnim centrom Ljubljana, Transplantacijskim centrom SPS
Kirurške klinike in Evrotransplant mednarodno fundacijo.
Urad RS za invalide je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo
izpeljal postopek za pristop k delnemu sporazumu Sveta Evrope
s področja socialnega varstva in zdravstva. Tako bo Slovenija
postala polnopravna članica sporazuma 1.1.2000. Pod
pokroviteljstvom delnega sporazuma je tudi Evropska
farmakopeja, ki pa je povsem ločena, in je Slovenija njena
polnopravna članica že daljši čas.
,

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

Na regionalni ravni ministrstvo nadaljuje z dejavno udeležbo na
rednih letnih zasedanjih IV. komisije za zdravstvo in socialne
zadeve Delovne skupnosti Alpe-Jadran ter pripravi skupnih
projektov. Prednostno področje sodelovanja je duševno zdravje,
zakonodaja na tem področju, izmenjava modelov dobre prakse.
Razvija se sodelovanje predvsem z italijanskimi regijami za skupen
nastop pri razpisih EU v okvirut5. okvirnega programa.

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
pilotski program kemijske varnosti.

V okviru dvostranskega sodelovanja je dana prednost izmenjavi
zdravstvenih strokovnjakov in študijskih skupin ter sodelovanju
pri skupnih projektih z državami, s katerimi so bili sklenjeni
dvostranski sporazumi o sodelovanju v zdravstvu in medicinskih
vedah (Češka republika, Slovaška, Albanija, Kitajska),
sodelovanju z državami članicami EU pri pripravi skupnih
projektov in pomoči pri vključevanju v EU (Nizozemska - projekt
MATRA, Škotska, Italija, Avstrija, Francija). Z vrsto drugih držav
poteka sodelovanje na podlagi v dosedanjih meddržavnih stikih
ugotovljenih skupnih interesov neposredno med zdravstvenimi
institucijami in organizacijami.

Opazovalski status Slovenije v OECD Chemicals Group in njenih
podkomisijah je bil podaljšan, nadaljevalo pa se je tudi sodelovanje
s skupino za pesticide, za presojo tveganja kemikalij, za
oblikovanje navodil za preskušanje kemikalij in za dobro
laboratorijsko prakso.
Po uveljavitvi zakona o kemikalijah je minister za zdravstvo v
skladu s postopkom vključitve držav nečlanic v OECD zaprosil
za vključitev sistem vzajemnega sprejemanja podatkov pri
preskušanju kemikalij Svetu OECD.
Ministrstvo je sodelovalo na drugem srečanju mednarodne
pogajalske skupine za pripravo konvencije o težko razgradljivih
organskih snoveh.

Zagotavljanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja je urejeno na podlagi sporazumov o socialni varnosti,
ki jih je Slovenija nasledila oziroma sklenila. Ministrstvo za
zdravstvo sodeluje v vseh pogajanjih o sklenitvi konvencij in
izvedbenih sporazumov ter kot pristojni organ sodeluje tudi pri
izvajanju teh aktov. V preteklem letu so potekala pogajanja o
sklenitvi konvencije s Francijo.

Strokovnjaki držav članic EU so sodelovali prek urada TAIEX iz
Bruslja, PHARE Praq Fast III in PHARE Deutsche Stiftung.
Sodelovali so strokovnjaki iz Velike Britanije, Nemčije,
Nizozemske, Belgije, Avstrije. Skupaj s PHARE Deutsche Stiftung
je bil izveden projekt Preskušanje, označevanje in certificiranje
kakovosti embalaže za nevarne kemikalije.

V okviru mednarodnega sodelovanja je bilo podprto uveljavljanje
Slovenije v svetu s sofinanciranjem izmenjave izkušenj in
prenosom znanja v medicini in zdravstvu, udeležbe na strokovnih
sestankih in drugih delovnih srečanjih, krajših oblikah
izobraževanja in izpopolnjevanja slovenskih strokovnjakov v tujini,
z organiziranjem in sofinanciranjem mednarodnih projektov,
tečajev, konferenc ter učnih delavnic. Ministrstvo za zdravstvo je
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Sodelovanje z OPCVV, skupna organizacija regionalnega
seminarja v Sloveniji za 17 držav srednje in vzhodne Evrope.
Ministrstvo se je udeležilo zasedanja medvladne pogajalske
skupine za konvencijo PIC.
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tehnološkorazvojne spodbude v gospodarstvu prispelo 227 prijav.
Razpis je bil razdeljen v dva dela, in sicer za projekte, ki so se
začeli v letu 1998 in hkrati pridobili ugodno recenzijo, vendar v
letu 1998 niso bili deležni subvencij, ter za projekte v letu 1999, ki
jih izvajajo gospodarske družbe z lastnimi razvojnimi oddelki. V
letu 1999 je bilo tako v okviru javnega razpisa sklenjenih 198
novih pogodb za subvencioniranje razvojno-raziskovalnega dela
ter 39 aneksov k pogodbam iz leta 1998.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN
TEHNOLOGIJO
URESNIČEVANJE POLITIKE IN UKREPOV PODPORE
TEHNOLOŠKEMU RAZVOJU
V skladu s tehnološko in razvojno-raziskovalno politiko Vlade
Republike Slovenije so bili ukrepi ministrstva pri spodbujanju
tehnološkega razvoja krepitev tehnološke osnove slovenskega
gospodarstva, povečevanje mednarodne konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva ter podpora posameznim področnim
razvojnim politikam. Eden izmed glavnih kratkoročnih ciljev
slovenske raziskovalno-razvojne in tehnološke politike je tudi
oblikovanje učinkovitih instrumentov za podpiranje v razvoj
usmerjenih dejavnosti ter oblikovanje ustreznih instrumentov za
prenos znanja, tehnologij in izsledkov raziskav v gospodarstvo.

Naslednji način spodbujanja prenosa znanja in krepitve
raziskovalne infrastrukture v podjetniškem sektorju so subvencije
plač za nove doktorje in magistre znanosti v gospodarstvu in
subvencije tehnološkim centrom in tehnološkim parkom.
S subvencijami plač se na novo zaposlenim doktorjem in
magistrom, ki delajo na raziskovalno-razvojnem področju v
gospodarskih organizacijah, deloma subvencionira plača. Na javni
razpis za subvencioniranje dela plač novim magistrom in
doktorjem znanosti za področje tehnološkega razvoja za leto
1998 je prispelo 29 prijav.

Osnovni del programa tehnološkega razvoja so subvencije za
razvojno-raziskovalne projekte, ki jih predlagajo gospodarske
družbe in jih izvajajo same v svojih razvojnih oddelkih ali v
povezavi z drugimi raziskovalnimi ustanovami. V letu 1999 je na
javni razpis za zbiranje ponudb za pridobitev subvencij za

V letu 1999 se je zmanjševanje sredstev, namenjenih
neposrednemu spodbujanju tehnološkega razvoja v okviru MZT,
ustavilo.

1998

Proračunska postavka / programi

Postavka 4494
Subvencije tehnološkemu razvoju - projekti RR 1.280.359.384
50.000.000
Subvencije plač novim dr. mag.
25.000.000
Subvencije
inovatorskim
centrom
in
izumiteljem
73.400.000
Tehnološki centri
69.800.000
Tehnološki parki
Postavka 5712
Eurcka
Postavka 2290
Tehnološke evalvacijc in ekspertize
Postavka 6141
Ciljni raziskovalni programi

1999

1.448.344.000
55.020.000

Indeks
1997/1998

49.000.000

1,13
1,10
1,96

61.250.000
71.850.000

0,83
1,03

120.000.000

111.000.000

0,93

31.910.000

32.133.999

1,01

264.000.000

327.183.423

1,24

Ministrstvo subvencionira tudi del stroškov delovanja tehnoloških
centrov. Glavna naloga tehnoloških centrov je prenos znanja in
razvitih tehnologij v prakso. V letu 1999 so na ministrstvu pripravili
nov pravilnik, ki podrobneje opredeljuje t. i. panožne in regijske
tehnološke centre. Javni razpis je predviden oktobra.

V letu 1998 je ministrstvo uvedlo tudi subvencioniranje delovanja
inovatorskih centrov, pri katerih lahko podjetniki izumitelji pridobijo
strokovno oz. finančno pomoč. Na podlagi javnega razpisa je bilo
izbranih 10 centrov, ki izumiteljem strokovno in finančno pomagajo.
Program se je nadaljeval tudi v letu 1999.

V Sloveniji sta tudi dva tehnološka parka, katerih naloga je
spodbujanje ustanavljanja novih tehnološko naprednih podjetij.
Ministrstvo oba finančno podpira. Tehnološka parka tako kot
tehnološki parki v drugih državah svojim članom zagotavljata
cenejši najem prostorov, dostop do spletnih strani ter strokovno
in administrativno pomoč pri vodenju podjetij ter iskanju
mednarodnih povezav.

Eden izmed pomembnejših prenosov znanja, ki je usmerjeno k
uresničevanju širših družbenih ciljev nacionalnega pomena, so
ciljni raziskovalni programi CRP.Ti pomenijo podporo za določanje
in uresničevanje nacionalno pomembnih ciljev, ki jih zajemajo
dokumenti področnega načrtovanja razvoja (nacionalni programi,
strategije, politike itd.). Program se uresničuje s pomočjo skupnih
tematskih javnih razpisov v sodelovanju z drugimi resornimi
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ministrstvi, zato tudi financiranje izbranih projektov poteka na
podlagi skupnih pogodb. V letu 1999 je bilo financiranih 142 takšnih
skupnih projektov.

uniji junija 1999 je Pridružitveni svet EU in Slovenija 15. julija 1999
z izmenjavo not sprejel odločbo o pridružitvi Slovenije k 5.
okvirnemu programu raziskovalnih in tehnološkorazvojnih
dejavnosti in okvirnemu programu EURATOM, ki je začela veljati
1. avgusta 1999.

Zastavljene cilje je ministrstvu v letu 1999 uspelo uresničiti le v
obsegu, ki so ga dopuščala razpoložljiva finančna sredstva. Za
doseganje bistvenega dviga dodane vrednosti slovenskega
gospodarstva in s tem tudi dviga njegove konkurenčne
sposobnosti je treba v prihodnje del neposrednih spodbud, ki jih
daje država gospodarskim organizacijam, preusmeriti v
spodbujanje tehnološkorazvojnih projektov, kar je tudi v skladu z
evropsko zakonodajo. V ta namen je ministrstvo pripravilo zakon
o podpori gospodarskih družb pri vzpostavljanju in delovanju
njihovih razvojnih enot v obdobju od 2000 do 2003. Sprejem tega
zakona se predvideva v jeseni 1999.

Ministrska konferenca EUREKA v Carigradu
Minister za znanost in tehnologijo se je 29. junija 1999 v Carigradu
udeležil 17. redne ministrske konference evropskega programa
EUREKA, na kateri so ministri sprejeli skupno 153 novih projektov,
med katerimi je tudi 5 slovenskih. Skupno število slovenskih
projektov se je tako povečalo v 5 letih od sprejema v članstvo
EUREKE na skupno 42 projektov.
Delegacija RS je sodelovala na diplomatski konferenci za sprejem
novega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji
modelov oziroma vzorcev v Ženevi od 16.6. do 6.7.1999. Vodja
slovenske delegacije, direktor Urada RS za intelektualno lastnino,
je v imenu Republike Slovenije podpisal navedeni akt, ki se zdaj
imenuje Ženevski. Ženevski akt Haaškega sporazuma o
mednarodni registraciji modelov oziroma vzorcev je ob koncu
diplomatske konference podpisalo 24 držav.

Ministrstvo je pripravilo vrsto normativnih aktov in pobud, od
katerih kaže omeniti:
predlog zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju
novih tehnologij v obdobju od leta 2000 do 2003;
- predlog sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo,
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki
zavod Slovenije;
predlog za izdajo soglasja k statutu Inštituta za ekonomska
raziskovanja;
predlog sprememb in dopolnitev aktov o ustanovitvi javnih
raziskovalnih zavodov;
ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Primorski inštitut
za naravoslovne in tehnične vede;
petletni programi dela javnih raziskovalnih zavodov ter
določitev obsega financiranja javne službe na področju
raziskovalne dejavnosti, ki jo izvajajo Univerza v Mariboru,
Univerza v Ljubljani in ZRC SAZU.

Program UNDP
Sodelovanje s Programom Združenih narodov za razvoj (UNDP)
poteka v skladu z Okvirnim programom, ki se bo iztekel s koncem
leta 2000.
Sodelovanje z UNIDO pri ustanavljanju Mednarodnega centra za trajnostni razvoj v Sloveniji
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je aprila 1999 sklenilo z
UNIDO, Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj,
sporazum o zagotovitvi sredstev za ustanovitev Mednarodnega
centra za trajnostni razvoj v Sloveniji. V začetku junija 1999 so bili
prostori, v katerih deloval bo novi center, formalno odprti v
prisotnosti predstavnikov slovenske vlade, akademskih krogov,
raziskovalnih institucij ter UNIDO in drugih mednarodnih institucij,
ki delujejo v Tržaškem znanstvenem parku.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Novi sporazumi

Sodelovanje z ICPE
Na sedežu Mednarodnega centra za promocijo podjetij ICPE v
Ljubljani je oktobra 1998 potekalo zasedanje upravnih organov
centra, skupščine in sveta ICPE, ki so se ga udeležili predstavniki
osmih držav članic centra ICPE (Bangladeša, Albanije, BiH,
Makedonije, Indije, Šrilanke, Malezije, Slovenije).

Septembra 1998 je minister dr. Marinček v Ljubljani s predsednikom
flamske vlade van den Brandejem podpisal izjavo o udeležbi
Republike Slovenije na tehnološkem sejmu v Gentu,, decembra
1998 pa v Tokiu prilogo k Memorandumu o znanstvenem
sodelovanju med MZT in JSPS; junija 1999 je državna sekretarka,
doc. dr. Verica Trstenjak, z veleposlanico Združenih držav Amerike
go. Ely-Raphel podpisala sporazum o znanstveno-tehnološkem
sodelovanju med Republiko Slovenijo in Združenimi državami
Amerike.

Sodelovanje z mednarodnimi centri iz Tržaškega
znanstvenega parka
V zadnjem letu je Ministrstvo za znanost in tehnologijo okrepilo
sodelovanje z Mednarodnim centrom za znanost in visoke
tehnologije (ICS), ki deluje pod pokroviteljstvom UNIDO in ima
sedež v Tržaškem znanstvenem parku, predvsem na področjih
sistemov za podporo odločanju ter industrijske kemije. Julija 1999
je bil z direktorjem tega centra podpisan memorandum o
usklajenem sodelovanju na področju trajnostnega razvoja.

Evropski programi
Pobudi za podpls.novlh memorandumov evropskega
programa COST
Vlada je sprejela pobudo ministrstva za podpis 10 novih
memorandumov o soglasju za sodelovanje v ustreznih projektih
evropskega programa COST na 85. seji 19.11.1998, pobudo pa
je potrdil Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora RS na
65. seji 2.12.1998. Na podlagi pooblastila je vodja Misije RS v
Bruslju podpisal memorandume o soglasju v decembru 1998.

POBUDE ZA PODPIS NOVIH SPORAZUMOV
Vlada je spomladi in jeseni 1999 sprejela pobude za podpis novih
sporazumov o znanstveno-tehnološkem sodelovanju s Turčijo,
Španijo in Grčijo.

Podpis sporazuma z Evropsko komisijo o pristopu k 5.
okvirnemu programu raziskovalnih In tehnološko razvojnih
dejavnosti
Na podlagi sklepa Vlade RS, sprejetega na 36. seji 13.11.1997, so
se v decembru 1997 začeli predhodni razgovori z Evropsko
komisijo o pristopu Slovenije k 5. okvirnemu programu
raziskovalnih in tehnološkorazvojnih dejavnosti, ki so se
nadaljevali v letih 1998 in 1999. Po končanem postopku v Evropski
poročevalec, št. 74/111

Državnemu zboru RS je vlada poslala tudi pobudo za pristop k
Dunajskemu sporazumu o mednarodni klasifikaciji figurativnih
elementov znamk ter pobudo za podpis novega akta Haaškega
sporazuma o mednarodni registraciji modelov oziroma vzorcev.
V okviru mednarodnega sodelovanja Ministrstva za znanost in
tehnologijo se je minister decembra 1998 v Tokiu sestal z japonskim
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RS sodeluje kot udeleženka, njeni predstavniki so dejavno
nastopali v vseh pripravah tega projekta. Prav tako je ministrstvo
v sodelovanju z drugimi vladnimi resorji in drugimi institucijami
pripravilo in predložilo nekaj predlogov za projekte, s katerimi bi
se lahko Republika Slovenija vključila v Pakt stabilnosti za JV
Evropo. Vlada RS je na predlog ministrstva imenovala nacionalnega
koordinatorja za Pakt stabilnosti za JV Evropo.

ministrom za izobraževanje, znanost, šport in kulturo ter državnim
ministrom za znanost in tehnologijo, 28. maja 1999 se je sestal z
ministrom Češke republike za šolstvo, mladino in šport, 31.
avgusta 1999 pa se je na Brdu pri Kranju srečal tudi z avstrijskim
ministrom za znanost, izobraževanje in promet.
Pri mednarodni dejavnosti ministrstva kaže omeniti zlasti:
sodelovanje na pregledih usklajenosti zakonodaje za področje
transporta, sodelovanje pri pripravi mednarodnih homologacijskih
predpisov EGS/EU, sodelovanje v projektu AMOS (Accreditation
and Certification Co-operation with Central and East Europe) in
dvostransko mednarodno sodelovanje s tujimi akreditacijskimi
organi RvA (Nizozemska), DKD (Nemčija), SVVEDAC (Švedska)
ter prizadevanja za pridobitev statusa pridružene članice v
Evropski organizaciji za zakonsko meroslovje WELMEC.

Na področju izobraževanja je marca 1999 v Bruslju potekal Taiexov
seminar o notranjem trgu, ki so se ga udeležili veleposlaniki RS,
akreditirani v državah članicah EU, predstavniki MZZ in
predstavniki Službe vlade za evropske zadeve.
Naša država se je pospešeno pripravljala na washingtonski vrh
Nata zaradi zagotovitve čim boljšega položaja v širitvenem
procesu. Tako je potekala pospešena diplomatska dejavnost, o
tem je bil govor v množičnih občilih, izvajale so se vsakovrstne
dejavnosti PzM, med katerimi je bila tudi največja Natova vojaška
vaja na ozemlju Slovenije. V VVashingtonu je bila Slovenija kot
najbolje pripravljena kandidatka za članstvo, čeprav do novih
vabil v Zavezništvo ni prišlo. Po vvashingtonskem vrhu Slovenija
največ pozornosti riamenja oblikovanju letnega nacionalnega
načrta 1999-2000, ki določa delo na političnem in vojaškem
področju glede izpolnjevanja pogojev za članstvo. Načrt
predvideva vrsto konkretnih dejavnosti doma in v tujini.

Novoustanovljene dvostranske znanstvene institucije
Novembra 1998 je bil na Dunaju ustanovljen Slovenski znanstveni
inštitut, ki bo skrbel za predstavitev slovenske znanosti v Avstriji
ter za izmenjavo znanstvenikov med državama. Obenem bo
pomagal pri oblikovanju novih dvostranskih znanstvenotehnoloških projektov.
Kot posledica prilagajanja slovenske zakonodaje zakonodaji EU
je bila v Uradu za standardizacijo in meroslovje največja pozornost
namenjena zagotavljanju možnosti za institucionalno
reorganizacijo urada zaradi zagotovitve neodvisnosti opravljanja
posameznih dejavnosti v uradu (standardizacija, akreditacija,
meroslovje). Na področju mednarodnega sodelovanja so potekale
obsežne in številne dejavnosti.

Prav tako se nadaljuje vsestransko sodelovanje Slovenije z ZEU
in OVSE. Slovenija dejavno sodeluje pri rednem delu OVSE kakor
tudi pri oblikovanju Listine o evropski varnosti in spreminjanju
Dunajskega dokumenta 1994 ter v različnih misijah. Ministrstvo
je spremljalo tudi spreminjanje Sporazuma o konvencionalnih silah
v Evropi, ki poteka pod pokroviteljstvom OVSE, in sodelovalo na
pogajanjih v skladu s 5. členom Daytonskega sporazuma. Slovenija
se je se udeležila konference OVSE o človekovi razsežnosti v
Varšavi (oktober-november 1998) in sodelovala tudi v različnih
misijah OVSE, npr. opazovanje volitev v BiH septembra 1998 ter
opazovanje volitev in udeležba v misijah na Kosovu.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
TEMELJNE ZUNANJEPOLITIČNE USMERITVE IN
DEJAVNOSTI
*

Od septembra 1998 do 1999 je Slovenija nadaljevala s svojimi
dejavnostmi kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN. V tem
obdobju se je najdejavneje vključevala v razpravo o Iraku, o
Kosovu med celotno kosovsko krizo ter avgusta in septembra
letos tudi v razpravo o položaju na Vzhodnem Timorju. Obenem je
v OZN dosegla, da so bili na visoka mesta v civilni upravi Kosova
(UNMIK) imenovani trije slovenski pravni strokovnjaki. Slovenska
delegacija se je septembra 1998 udeležila splošnega dela
razprave v Generalni skupščini OZN in nato celo leto sodelovala
pri delu GS.

Ministrstvo je v skladu s svojimi pristojnostmi in v sodelovanju z
drugimi ministrstvi in službami Vlade RS nadaljevalo dejavnosti,
povezane z vključevanjem Republike Slovenije v Evropsko unijo.
Na ravni zunanjih ministrov je potekalo drugo zasedanje Medvladne
konference za vstop Slovenije v Evropsko unijo v Bruslju 10.
novembra 1998, tretje zasedanje Medvladne konference za vstop
Slovenije v Evropsko unijo pa v Luksemburgu 22. junija 1999.
Na področju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije
(SZVP EU) se je Slovenija glede na povabilo EU pridružila vsem
skupnim akcijam, stališčem, deklaracijam in nastopom v OZN. V
okviru političnega dialoga, ki ga vodi EU s pridruženimi članicami,
je ministrstvo sodelovalo na rednih sestankih Trojke dvanajstih
delovnih skupin, evropskih korespondentov, političnih direktorjev,
zunanjih ministrov. Ministrstvo je v sodelovanju z Generalnim
sekretariatom Sveta priključilo komunikacijsko mrežo U3 Mail za
potrebe SZVP EU med Generalnim sekretariatom Sveta ter
glavnimi mesti pridruženih držav.

V zvezi s petdeseto obletnico Splošne deklaracije človekovih
pravic je ministrstvo v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi
organizacijami pripravilo projekt objave splošne deklaracije v
slovenščini in množične distribucije prek časnika Delo na svetovni
dan človekovih pravic - 10. december 1998, ki je hkrati tudi dan
sprejema deklaracije. Predstavniki ministrstva so se udeležili
zasedanja Komisije za človekove pravice (marec-april 1999).
Ministrstvo je usklajevalo dejavnosti v zvezi z izvajanjem
mednarodnih konvencij s področja razorožitve, katerih
pogodbenica je Republika Slovenija, predvsem Konvencije o
prepovedi protipehotnih min in Konvencije o prepovedi kemičnega
orožja. Razvilo in okrepilo je dvostransko sodelovanje z ZDA pri
prizadevanjih za preprečevanje širjenja orožja za množično
uničevanje ter sodelovanje z Evropsko unijo na vseh glavnih
področjih razorožitve in krepitve skupne evropske razorožitvene
politike. Ministrstvo je v sodelovanju s pristojnimi resorji sprožilo
postopke za včlanitev Slovenije v Zanggerjev odbor in v Skupino
jedrskih dobaviteljev (NSG), ki sta pomembni mednarodni telesi
za nadzor nad strateškimi snovmi in izvozne nadzorne režime.

Na področju usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom
EU za področje SZVP je ministrstvo poslalo Evropski komisiji
pojasnila, da Slovenija glede sprejema dodatnega pravnega reda
EU za obdobje med 1. marcem 1998 in 1. januarjem 1999 ne
zahteva izjem ali prehodnih obdobij. Ministrstvo se je ponovno
zavezalo, da bo zakon o zunanjih zadevah sprejet in uveljavljen
do konca leta 1999.
Slovenija je sprejela povabilo predsedujoče države v EU in se
pridružila sodelujočim v Paktu stabilnosti za jugovzhodno Evropo.
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Slovenija se je dejavno vključila v mednarodne pobude za
obvladovanje problema lahkega orožja, ki je v ospredju sodobnih
mednarodnih razorožitvenih prizadevanj. Pri tem je treba posebej
omeniti sodelovanje v pobudi za človekovo varnost, ki jo usklajuje
Kanada in v kateri sodeluje manjša skupina uglednih držav.
Sestavni deli vsebine te pobude sta poleg lahkega orožja tudi
položaj otrok v oboroženih spopadih in odprava protipehotnih
min.

nekatera odprta vprašanja, predvsem neuravnotežena blagovna
menjava, podpis pomembnih gospodarskih sporazumov in
vprašanje LB d.d. Sarajevo.
Odnosi med RS in Republiko Makedonijo so zelo dobri brez spornih
vprašanj. Maja 1999 je predsednik RS Milan Kučan obiskal
Republiko Makedonijo in ob tem izrazil solidarnost in pripravljenost,
da ji Slovenija pomaga pri odstranjevanju posledic kosovske krize.
Trgovinska menjava se v zadnjih letih zmanjšuje.

Ministrstvo je nadaljevalo vrsto dejavnosti v zvezi s pridobivanjem
novih donacij za Mednarodni sklad-tundacijo za razminiranje in
pomoč žrtvam min v BiH. Skladu se je do zdaj pridružilo že
sedemnajst držav. Pomembno je tudi, da se letos delovanje sklada
razširja še na ozemlje Hrvaške in Kosova. 22. septembra 1999
sta predsednik Vlade RS in predsednik ZDA objavila skupno izjavo,
v kateri sta potrdila privrženost skupnemu cilju odprave grožnje
protipehotnih min z območja JV Evrope ter ponovno poudarila
podporu skladu.

RS in ZRJ še vedno nimata diplomatskih in konzularnih odnosov.
Sodelovanje med RS in Črno goro se je v zadnjem letu kljub
neurejenim odnosom na zvezni ravni okrepilo, vzpostavljeni so
bili tudi stiki na najvišji ravni. Slovenijo so tako obiskali minister za
zunanje zadeve Perovič, predsednik vlade Vujanovič in predsednik
republike Milo Đukanović. Gospodarska menjava z ZRJ se je v
letu 1999 zaradi vojne na Kosovu in z njo povezanih sankcij
močno zmanjšala: v prvih sedmih mesecih leta 1999 je bil izvoz v
ZRJ manjši za 57 %, uvoz iz ZRJ pa za 43 %.

Junija letos je v Sloveniji zasedal Sklad za socialni razvoj, ki je kdt
banka SE v preteklosti Sloveniji dodelila posojila za izvedbo
določenih projektov. Slovenski predstavniki so se dejavno udeležili
teh zasedanj v okviru dejavnosti SE: 103. Odbora ministrov (3. in
4. november 1998), priprav na svetovno konferenco o rasizmu in
kampanje proti revščini in socialni izključenosti.

Dosedanji dvostranski odnosi med Slovenijo in Madžarsko
dokazujejo, da je bil na vseh področjih sodelovanja in skupnega
dela dosežen velik napredek. Okrepljeno sodelovanje obeh držav
pri gradnji sodobne infrastrukture (koridor št. 5, ki poteka od
Barcelone, Trsta, Kopra, Ljubljane, Budimpešte do Kijeva) in
komunikacij poglablja sodelovanje na področju gospodarstva ter
regionalnih in tristranskih povezav, ki hkrati prispevajo k stabilnosti
skupnega prostora in njegovemu vsestranskemu razvoju.

Sodelovanje s sosednjimi državami ter BiH, ZRJ in
Makedonijo

Tristranska pobuda prerašča, kot je bilo ugotovljeno in potrjeno
na zadnjem zasedanju predsednikov vlad (Maribor, 15.6.1999),
v pomembno oz. upoštevano zunanjepolitično usmeritev
posamezne države članice in vse bolj prepoznavno in dobro
ocenjeno obliko povezovanja v širšem evropskem prostoru.
Sodelovanje postaja tudi okvir pomembnih političnih posvetovanj
treh držav članic o kriznih območjih v njihovi neposredni bližini
(Balkan oz. JV Evropa) in prostor dogovarjanja o načinih in
vsebinah skupnega nastopanja za dolgoročno reševanje kriznih
razmer, kar dopolnjuje omenjene politične cilje Tristranske pobude.
Pri tem je zlasti pomemben dogovor o vključevanju Tristranske
pobude v Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo na področjih
oz. projektih, kjer bo ugotovljen skupni interes.

Odnosi s sosednjimi državami so stalnica strateških prednostnih
nalog Republike Slovenije v njeni zunanji politiki. Na vseh
najpomembnejših področjih dela so dobro razviti in so trdna podlaga
za nadaljnje širjenje in poglabljanje medsebojnih stikov. Pomembna
skupna značilnost odnosov Slovenije s sosednjimi državami je
tudi povezanost in sodelovanje pri vključevanju v evro-atlantske
povezave ter sodelovanje pri skupnih projektih, kar daje celoti
odnosov do vseh treh sosednjih držav še posebno kakovost in
razsežnost.
Sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo je dobro razvito, kar
dokazujejo številna državniška srečanja na najvišji ravni. Odprta
vprašanja, ki se pojavljajo, državi sproti rešujeta, tako da ne
obremenjujejo stabilnih dvostranskih odnosov. Republika Avstrija
je dala slovenski strani jasno zagotovilo, da svoje podpore pri
vključevanju Slovenije v EU ne bo pogojevala z nobenim odprtim
dvostranskim vprašanjem.

Dvostransko sodelovanje
Dvostransko sodelovanje Slovenije z državami Evrope in Severne
Amerike se je letos dodatno okrepilo, predvsem sodelovanje z
ZDA je bilo pospešeno in vsestransko. Vrhunec medsebojnega
sodelovanja sta bila uradna obiska predsednika Vlade Republike
Slovenije dr. Janeza Drnovška v ZDA (novembra 1998) in
predsednika Billa Clintona v Republiki Sloveniji (junija 1999). Poleg
tega je bila vrsta drugih obiskov in srečanj med visokimi
predstavniki obeh držav. Nadaljevale so se diplomatske dejavnosti
RS za včlanitev v Nato. Med obiskom predsednika Billa Clintona
so bili podpisani trije sporazumi. Trgovinska menjava med
državama se je povečala.

V odnosih z Republiko Hrvaško je bil dosežen večji napredek. Pri
reševanju odprtih vprašanj med državama, ki so posledica
skupnega življenja v nekdanji SFRJ, je bilo ministrstvo izjemno
dejavno. Tako je bil med drugim ob srečanjih ministrov za zunanje
zadeve obeh držav dosežen dogovor o večjem delu kopenske
meje. Glede preostalega dela kopenske meje in meje na morju pa
sta se državi sporazumeli, da zaprosita za neobvezno svetovalno
mnenje nekdanjega obrambnega ministra ZDA dr. W. Perryja.
Sodelovanje z Italijansko republiko je pospešeno na številnih
področjih tako na državni ravni kot na ravni projektnega
sodelovanja z Avtonomno deželo Furlanijo - Julijsko krajino.
Pomemben premik v odnosih med državama je bil dosežen pri
zaščiti slovenske manjšine v Italiji z vložitvijo osnutka zaščitnega
zakona v postopek sprejemanja v italijanskem parlamentu.

Odnosi s Kanado so zelo dobri, politični pogovori na visoki ravni
so potekali ob večstranskih srečanjih, krepijo se tudi
parlamentarne vezi.
Nadaljevali so se tradicionalno dobri odnosi z Zvezno republiko
Nemčijo, tudi redni politični pogovori na vseh ravneh. Ob različnih
večstranskih srečanjih sta se s svojimi nemškimi kolegi srečala
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. J. Drnovšek ter zunanji
minister dr. B. Frlec. Ta je v januarju 1999 tudi uradno obiskal ZRN.
Pospešeno so se nadaljevali pogovori o reševanju vprašanja
odškodnin slovenskim žrtvam nacističnega nasilja ter nadaljnji
rasti trgovinske menjave.

Odnosi med RS in Bosno in Hercegovino so dobri. Stiki med
predstavniki obeh držav so pospešeni, čeprav letos ni bilo obiskov
na najvišji ravni zaradi politične krize v BiH. Septembra 1998 je
BiH obiskal predsednik RS Milan Kučan, decembra pa MZZ dr. B.
Frlec in podpisal sporazum o delovanju Mednarodnega sklada
za razminiranje ter pomoč žrtvam min v BiH. Gospodarski odnosi
so tradicionalno dobro razviti. Kljub temu še vedno ostajajo
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milijona USD) sodi Češka republika med 10 najpomembnejših
slovenskih zunanjetrgovinskih partnerjev.

V okviru sodelovanja med RS in Francijo je bil ob povratnem
delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Borisa Frleca v
Parizu vzpostavljen partnerski odnos med državama. Okrepilo
se je sodelovanje na področju evropskih zadev in Republiko
Slovenijo je obiskal minister za evropske zadeve Moscovici.
Blagovna menjava je 1.1998 dosegla 2 milijardi USD.

Predsednik RS M. Kučan je bil novembra 1998 na uradnem obisku
v Estoniji, maja 1999 pa v Litvi. Predsednik Vlade RS dr. J. Drnovšek
je bil na uradnem obisku v Estoniji maja 1999. Minister za zunanje
zadeve Litve Saudargas je obiskal RS oktobra 1998.

Med RS in Veliko Britanijo poteka odlično in zelo razvejano
sodelovanje, kar se kaže v pospešenem sodelovanju med
praktično vsemi ministrstvi na delovni in izvedenski ravni. RS sta
obiskala britanski minister za zunanje zadeve Robin Cook in
prestolonaslednik princ Charles. VB spada med prvih deset
zunanjetrgovinskih partnerjev RS.

Januarja 1999 je bil povratni uradni obisk MZZ Cipra Kasoulidesa
v RS. Državi sta nadaljevali dejavnosti za razširitev pogodbenega
okvira, septembra 1999 so potekala tudi pogajanja o nasledstvu
pogodb po nekdanji Jugoslaviji.
Odnosi med RS in Slovaško republiko so dobili nov zagon po
zadnjih parlamentarnih volitvah v Slovaški republiki. Obiski na
najvišji in visoki ravni so nadalje okrepili odnose in zagotovili
medsebojno podporo pri vključevanju v evropske in evro-atlantske
povezave.

Med Slovenijo in Belgijo so se nadaljevali živahni politični pogovori
tako na zvezni kot na regionalni ravni. Novembra 1998 je bil
uradni obisk ministrskega predsednika flamske vlade Van den
Brandeja, februarja 1999 pa ministra za zunanje zadeve Belgije
Erika Deryckeja v RS. Državi dobro sodelujeta na gospodarskem
področju. Belgija je v Ljubljani odprla svoje veleposlaništvo. Med
RS in Luksemburgom ni odprtih vprašanj. Septembra 1998 je bil
na uradnem obisku v Republiki Sloveniji predsednik vlade Juncker,
istega meseca pa v Luksemburgu predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije Janez Podobnik.

Odnosi med RS in Rusko federacijo v omenjenem obdobju niso
dosegali intenzivnosti predhodnih let. Stikov na visoki ravni
praktično ni bilo, močno pa se je zmanjšalo tudi gospodarsko
sodelovanje. Slovensko gospodarstvo čuti posledice lanske
finančne in gospodarske krize v Ruski federaciji, izvoz dosega
samo eno tretjino lanskega.

Odnosi med RS in Nizozemsko so dobri in sodelovanje na različnih
področjih se uspešno razvija. Državi dobro sodelujeta tudi v
gospodarstvu, blagovna menjava se povečuje.

Politično sodelovanje med RS in Ukrajino se je močno izboljšalo.
Na uradnem obisku v RS je bil v marcu predsednik Kučma,
srečanja predsednikov srednjeevropskih držav v Lvovu se je
udeležil tudi predsednik Milan Kučan. Žal pa se je blagovna menjava
znatno zmanjšala (za 45 %) .

Odnosi RS s skandinavskimi državami so bili dobri in prijateljski.
Uspešno so se razvijali tudi na gospodarskem področju. Maja
1999 je bil na uradnem obisku na Finskem predsednik Vlade
Republike Slovenije dr. J. Drnovšek, aprila 1999 na Danskem
minister za zunanje zadeve dr. B. Frlec. Republiko Slovenijo pa
sta obiskala predsednik Finske ter minister za zunanje zadeve
Norveške.

Nadaljevali so se pospešeni pogovori med RS in Romunijo iz
preteklega obdobja, saj so RS obiskali predsednik
Constantinescu, predsednik vlade Vasile in minister za zunanje
zadeve Plesu, medtem ko je bil na obisku v Romuniji minister za
zunanje zadeve dr. B. Frlec. Gospodarsko sodelovanje je
stagniralo zaradi krize v regiji.

Med Republiko Slovenijo ter Španijo in Portugalsko so tudi letos
potekali intenzivni politični pogovori. Med najpomembnejše obiske
sodi uradni obisk predsednika Portugalske Jorgeja Sampaia v
RS ter obisk predsednika Vlade RS v Španiji. Januarja 1999 je
Španija odprla svoje veleposlaništvo v Ljubljani.

RS in Bolgarija sta nadaljevali dosedanje uspešno politično
sodelovanje. RS je januarja 1999 obiskal predsednik vlade Kostov,
podpisan je bil sporazum o mednarodnem cestnem prometu.
Trgovinska menjava je stagnirala.

RS in Republika Irska zelo dobro sodelujeta, še posebej pri
evropskih zadevah, kjer lahko Irska Republiki Sloveniji zaradi
primerljivosti obeh držav zelo konkretno svetuje.

Politični pogovori med RS in Turčijo so se nadaljevali z obiskom
predsednika vlade RS v Turčiji (septembra 1998), ki je bil hkrati
prvi uradni obisk na tej ravni. Ob tej priložnosti sta državi tudi
podpisali protokol o posvetovanjih med zunanjima ministrstvoma.
Poleg tega so potekala tudi pogajanja o nasledstvu pogodb.
Blagovna menjava med državama se je povečala.

Uradni obisk dr. J. Drnovška v Grčiji (oktobra 1998) je bil prvi
obisk na najvišji ravni od vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Meddržavni pogovori so potekali tudi ob medministrskih
posvetovanjih februarja 1999 v Ljubljani. Podpisana sta bila
sporazuma o vojaškem sodelovanju in o uporabi poligona NAMFI
' za Slovensko vojsko.

Odnose med RS in Albanijo so zaznamovali meddržavni pogovori.
Decembra 1998 je bil na obisku v Albaniji minister za zunanje
zadeve RS dr. B. Frlec, februarja 1999 je RS obiskal DS za
evropske zadeve Maqo Lakrori, junija pa je bil z obiskom dr. J.
Drnovška v Albaniji izpeljan prvi obisk na ravni predsednika vlade.
Gospodarsko sodelovanje ostaja na nizki ravni.

V sodelovanju med RS in Švico je bilo v navedenem obdobju
izpeljano le srečanje obeh zunanjih ministrov na zasedanju Odbora
ministrov Sveta Evrope.

Letos so bili vzpostavljeni stiki med RS in Moldavijo, saj je Republiko
Slovenijo obiskal predsednik Moldavije Lučinski.

Za nadaljnje poglabljanje zelo razvitih odnosov med RS in Poljsko
so bili najpomembnejši drugi uradhi obisk predsednika RS Milana
Kučana in prvi uradni obisk predsednika Vlade RS dr. Janeza
Drnovška na Poljskem kakor tudi povratni obisk poljskega ministra
za obrambo Onyszkiewicza in uradni obisk predsednika poljskega
Sejma Plazynskega v Sloveniji. Sodelovanje je bilo uspešno tudi
na gospodarskem in drugih področjih.

Med Republiko Slovenijo in kavkaškimi državami (Gruzija,
Armenija, Azerbeijdžan) ni bilo posebnih dvostranskih stikov.
Pozornost Ministrstva za zunanje zadeve je bila namenjena krepitvi
in razvoju odnosov z državami Afrike, Azije, Latinske Amerike in
Pacifika. Pri tem je dalo večji poudarek zlasti odnosom s
pomembnejšimi državami omenjenih regij in s tistimi, pri katerih
so izraženi slovenski gospodarski in drugi interesi.

Odnose RS s Češko republiko so zaznamovali obiski na najvišji
in visoki ravni, utečeno sodelovanje med posameznimi ministrstvi
in institucijami ter v veliki meri že zgrajena pravna podlaga za
sodelovanje. Po obsegu blagovne menjave (v letu 1998 413,9
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Predsednik vlade je uradno obiskal Mehiko, Kuvajt in Egipt. Obiski
so utrdili politične odnose, glavni poudarek pa je bil na
gospodarskem sodelovanju, kjer so bili še zlasti v arabskem
svetu sklenjeni konkretni dogovori o pospešitvi gospodarskega
sodelovanja.

Romunijo, Turčijo, Ciprom in Luksemburgom. RS je doslej uredila
nasledstvo z 22 državami.
Poleg mnenj o pobudah za sklenitev mednarodnih pogodb in o
osnutkih pogodb na zaprosilo pristojnih resorjev je ministrstvo
pripravilo mnenja o različnih vprašanjih s področja zunanje politike,
zaščite interesov RS in njenih državljanov ter diplomatskih
privilegijev in imunitet. Pri tem je sodelovalo z zunanjimi pravnimi
strokovnjaki.

Minister za zunanje zadeve je obiskal Japonsko, s katero stalno
in vsestransko sodelujemo, vendar imamo občuten trgovinski
primanjkljaj. Minister je kot prvi predstavnik Republike Slovenije
obiskal tudi Saudovo Arabijo in Katar.

V letu 1998 je ministrstvo v skladu s program Vlade Republike
Slovenije uskladilo osnutka besedil temeljnih mednarodnih
sporazumov o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti s
Ciprom in Jordanijo, prav tako pa je uskladilo besedilo novega
sporazuma z Italijo. Pripravilo je tudi osnutek sporazuma z Bosno
in Hercegovino, ki se še usklajuje. Na strokovni ravni je usklajeno
tudi besedilo sporazuma z Avstrijo. Na slovenski strani so bili
ratificirani sporazumi z Indijo, Mehiko in Latvijo.

S številnimi drugimi državami so bili v minulem letu intenzivni
delovni stiki na ravni resornih ministrstev.
Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu
Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je vzdrževal stalne
stike s slovenskimi manjšinskimi, izseljenskimi in zdomskimi
organizacijami ter jim pomagal pri vzpostavljanju sodelovanja z
drugimi državnimi organi in ustanovami v RS (šolstvo, kultura,
znanost, notranje zadeve).

V istem obdobju je ministrstvo v skladu s programom Vlade
Republike Slovenije opravilo zasedanja mešanih komisij in sklenilo
medvladne 3-letne programe o sodelovanju v izobraževanju, kulturi
in znanosti s Finsko, Slovaško, Kitajsko, Albanijo in Turčijo.

Slovenska narodna skupnost v zamejstvu in po svetu je bila še
naprej deležna finančne pomoči in pozornosti urada v okviru
njegovih finančnih zmožnosti kot tudi pomoči pri organiziranju in
izyajanju kulturnih in izobraževalnih dejavnosti.

Meddržavne mešane komisije
V letu 1999 so potekale priprave za sestanke mešanih komisij za
sklenitev programov v izobraževanju, kulturi in znanosti z
Madžarsko, Španijo, Egiptom, Argentino in Portugalsko, do katerih
bo prišlo do konca leta 1999. Zasedanje s Portugalsko je
preloženo na leto 2000, poteka pa tudi priprava slovenskih
osnutkov takšnih programov z Nizozemsko in Indijo. Na slovenski
strani sta ratificirana programa s Slovaško in Poljsko. V postopku
ratifikacije so podpisani programi z Malto, Nemčijo, Francijo,
Romunijo, Grčijo, Kitajsko, Turčijo in Albanijo.

Urad je sodeloval pri usklajevanju mnenj znotraj manjšine v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem. Letos se je začel parlamentarni
postopek za sprejem globalnega zaščitnega zakona za slovensko
manjšino v Italiji. Urad je skupaj z vsemi predstavniki slovenske
manjšine in drugimi službami Ministrstva za zunanje zadeve
sodeloval pri nastajanju osnutka in pri spremljanju
parlamentarnega postopka. S pomočjo urada je bil dograjen
kulturno-informativni center v Monoštru, zdaj pa so prizadevanja
usmerjena v zagotovitev radijske frekvence ter pridobitev
ustrezne opreme.

Sestala se je tudi mešana slovensko-ameriška komisija za
Fulbrightove štipendije in izbrala slovenske kandidate za
podiplomski študij v ZDA.

Nadaljevalo se je sodelovanje urada s slovenskimi društvi na
območju nekdanje Jugoslavije. Na tem območju je urad podpiral
predvsem organiziranje pouka slovenskega jezika, njegovo
izvajanje in kulturno izmenjavo.

Trikrat se je sestala slovensko-italijanska komisija za obnovo
palače Manzioli v Izoli. Ministrstvo je pripravilo strokovno podlago
za rešitev nerešenih vprašanj glede vrnitve umetnin in arhivskega
gradiva iz Italije in tej državi predlagali ustanovitev mešane
komisije.

Urad je vzdrževal in poglabljal stike s Slovenci po svetu. Skupaj z
Ministrstvom za šolstvo in šport je pripravil seminar za učitelje
slovenskega pouka in kulture iz ZDA in Kanade ter Argentine in
Avstralije. Z Ministrstvom za kulturo je organiziral seminar o.
zbiranju arhivskega gradiv'a slovenskih društev za predstavnike
Slovencev iz čezmorskih držav.

Ministrstvo je usklajevalo slovenske nastope na zasedanju in
sestankih Sveta za kulturno sodelovanje Sveta Evrope in njegovih
4 posebnih odborih - izobraževanje, kulturno dediščino, visoko
šolstvo in kulturo. Sodelovalo je tudi pri zaznamovanju 50. obletnice
Sveta Evrope s pripravami programa kampanje, ki ga je usklajevalo
z Ministrstvom za kulturo. Sem sodijo tudi priprave na medvladno '
konferenco evropskih ministrov, pristojnih za kulturno dediščino,
ki bo v okviru programa Sveta Evrope aprila 2001 v Portorožu.

Z izvajalskimi organizacijami v Sloveniji, ki skrbijo za kulturno
izmenjavo s Slovenci v zamejstvu in po svetu, poteka usklajevanje
o tem, kako zagotoviti večji poudarek izvedbi programov ob
najmanjši porabi sredstev za njihovo delovanje.

Posebno pozornost je ministrstvo v tem obdobju posvetilo pripravi
gradiva za vzpostavitev mreže kulturnih atašejev in kulturnoinformativnih centrov kot prispevek k večji prepoznavnosti
Republike Slovenije v tujini.

Analitično-informativna in publicistična dejavnost
Ministrstvo za zunanje zadeve je nadaljevalo tudi svojo analitično
in informativno dejavnost. Tako je v letu 1999 redno pripravljalo
tedenski bilten Analize, v katerem je Sektor za analize in razvoj
objavljal lastne analitične članke o aktualnih dogajanjih in odnosih
v mednarodni skupnosti s poudarkom na slovenskih
zunanjepolitičnih prednostnih usmeritvah. V biltenu so izhajala
tudi analitična in informativna poročila naših diplomatskokonzularnih predstavništev. Ministrstvo je v okviru svoje analitične
dejavnosti pripravilo vrsto projektov, ki so jih narekovali dogodki.

Konzularne zadeve
Slovenija se je s Strategijo RS za vključitev v EU in z Državnim
programom za prevzem pravnega reda EU ter sklepom vlade
odločila, da bo vizumski režim uskladila z vizumskim režimom
EU do konca leta 1999. V skladu s tem in z zakonodajo EU je
ministrstvo odpovedalo obstoječe sporazume o potovanjih brez
vizuma z državami, katerih državljani za vstop v EU brezpogojno

Urejanje nasledstva pogodb nekdanje Jugoslavije je bilo končano
s Portugalsko, postopek še poteka z Rusko federacijo, Bolgarijo,
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potrebujejo vizum. S temi državami se v okviru zakonskih možnosti
dogovarja o vzajemnih olajšavah pri izdajanju vizumov.

2002. Maja letos je bil prevod revidiranega državnega programa
poslan tudi Komisiji Evropske unije. SVEZ pripravlja redna poročila
o izvajanju Državnega programa RS za prevzem pravnega reda
EU, v katerih na tri mesece poroča o nalogah po posameznih
področjih.

Konzularni sektorje pripravil usklajen in informacijsko podprt način
dela pri izdajanju vizumov, kar je v okviru usklajevanja naše
zakonodaje in podzakonskih predpisov s pravnim redom EU. Do
zdaj opravljene predstavitve potrjujejo, da izdelana informacijska
mreža ustreza merilom pravnega reda EU glede migracij in
vizumske prakse, omogoča pa tudi skladnost naših postopkov s
schengenskim informacijskim sistemom. Nova informacijska
mreža se postopoma vpeljuje v vsa diplomatsko-konzularna
predstavništva. Vpeljana je že v Generalnem konzulatu RS v
Trstu ter v veleposlaništvih RS v Zagrebu in Budimpešti.

SVEZ je v preteklem obdobju pripravila tudi poročilo o napredku
Republike Slovenije, doseženem od lanskega poročila. Vlada je
poročilo sprejela konec junija 1999. Poročilo bo Evropska komisija
uporabila pri pripravi naslednjega rednega poročila, ki ga bo
objavila v sredini oktobra 1999. Delo SVEZ je bilo v preteklem
obdobju namenjeno tudi pripravi posebnega programa zakonov,
t. i. Operativnega koledarja, ki jih vlada in državni zbor prednostno
obravnavata v letu 1999 in predvsem izhajajo iz kratkoročnih
prednostnih nalog Partnerstva za pristop. Na podlagi tega je bil
pripravljen Mesečni terminski koledar obravnavanja zakonov v
vladi in državnem zboru v letu 1999. V sodelovanju z Evropsko
komisijo je SVEZ pripravila tudi nov predlog Partnerstva za pristop,
v katerem so opredeljene kratkoročne in srednjeročne prednostne
naloge pri vključevanju RS v EU.

S Poljsko so bila opravljena konzularna posvetovanja, na katerih
sta si delegaciji izmenjali izkušnje pri približevanju k Evropski
uniji.
Konzularna posvetovanja so bila opravljena tudi z Rusko
federacijo, kjer sta se delegaciji dogovarjali o načinu in rokih za
izdajanje vizumov.

Naloga Službe Vlade RS za evropske zadeve v preteklem letu je
bila tudi usklajevanje dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih na
podlagi sporazuma med RS in EU. 25. marca 1999 je v Ljubljani
potekalo prvo zasedanje Pridružitvenega odbora med RS in EU.
SVEZ je usklajevala delo devetih pododborov (ki se sestanejo
vsaj enkrat letno), vodila medresorske priprave za pregled
usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU in za
pripravo pogajalskih izhodišč.

Z novim zakonom o tujcih, ki je začel veljati 14.8.1999 in je usklajen
s pravnim redom EU, so bile Ministrstvu za zunanje zadeve in
diplomatsko-konzularnim predstavništvom RS v tujini naložene
tudi nove naloge (za tujce prva dovoljenja za bivanje v Sloveniji).
V zvezi s tem je ministrstvo za naša diplomatsko-konzularna
predstavništva skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve izdelalo
natančna navodila.
Ravno tako so bila izdelana navodila za diplomatsko-konzularna
predstavništva v zvezi z uveljavitvijo novega zakona o davku na
dodano vrednost, novega zakona o davkih na motorna vozila in
nove uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, da bi
lahko ustrezno pojasnjevali nove predpise slovenskim
državljanom, ki živijo in delajo v tujini.

Od začetka pogajanj za pristop Republike Slovenije k Evropski
uniji, ki so se pospešeno začela lani med britanskim
predsedovanjem EU, so bila oddana pogajalska izhodišča za
triindvajset področij ter dodatna pojasnila za devet področij. Na
treh pogajalskih konferencah na ravni namestnikov glavnih
pogajalcev in dveh na ravni glavnih pogajalcev je Republika
Slovenija začasno končala osem področij pogajanj.

RS ima odprtih 44 diplomatsko-konzularnih predstavništev, od
tega 31 veleposlaništev, 6 stalnih misij, 5 generalnih konzulatov in
1 konzulat, diplomatske odnose pa s 140 državami.

V preteklem letu je SVEZ vzdrževala dobre stike s predstavniki
držav članic, pristojnimi za evropske zadeve. Organizirala je več
obiskov ministrov za evropske zadeve držav članic v Slovniji
(Francija, Velika Britanija, Italija, Finska, Irska), minister Bavčar
pa je obiskal nekaj držav članic (Velika Britanija, Italija). SVEZ je
imela dobre diplomatske stike tudi s predstavniki Evropske
komisije. Najpomembnejši od teh je bil obisk Hansa van den Broeka,
člana Evropske komisije, pristojnega za zunanje odnose, v
Sloveniji, ki je bil tudi eden od lanskih pomembnejših dogodkov v
odnosih med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.

Na področju izpopolnjevanja kadrov, zlasti mladih, se je v enem
letu udeležilo različnih tečajev in seminarjev 18 delavcev v tujini in
30 doma. Na dodiplomski in podiplomski študij ter izpopolnjevanje
tujih jezikov je bilo napotenih več kot 40 delavcev.
Ministrstvo se bo tudi v prihodnje zavzemalo za pridobitev
kakovostno usposobljenih kadrov.

Tudi letos je SVEZ dosledno izpolnjevala naloge nacionalnega
koordinatorja pomoči. Tako so bile vzpostavljene vse potrebne
institucije za črpanje sredstev "novega" programa PHARE in dveh
novih predpristopnih instrumentov ISPA in SAPARD. SVEZ je v
tem letu s Komisijo Evropske unije podpisala vse predvidene
finančne memorandume tako za Nacionalni program PHARE,
Program čezmejnega sodelovanja kot tudi v okviru programa
LSIF (velike infrastrukturne naložbe v okolje in transport). Vsi
podpisani programi zagotavljajo finančno pomoč za področja,
opredeljena kot prednostna v Državnem programu za prevzem
pravnega reda Evropske unije.

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE
ZADEVE
Glavne naloge Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) so
usklajevanje priprav Republike Slovenije za vstop v Evropsko
unijo, priprava pogajalskih izhodišč, izvedba pogajanj za članstvo
in usklajevanje odnosov Republike Slovenije z Evropsko unijo. Po
dveh letih svojega delovanja, od ustanovitve januarja 1998, je
služba pridobila pomembno vlogo pri usklajevanju dela resornih
ministrstev in drugih vladnih ustanov, predvsem pri pripravi
pogajalskih izhodišč, oblikovanju nove, z evropsko zakonodajo
usklajene zakonodaje in njenega izvajanja.

Za informacijsko podporo procesu pogajanj in delu SVEZ je bila s
strani oddelka za informacijsko podporo in informacijskodokumentacijskega centra izdelana informacijska podpora
izvajanju dela SVEZ (programska orodja, izobraževanje,
vzdrževanje in nadgradnja sistemov). Informacijska podpora je
bila omogočena procesom priprave za članstvo v EU (projekti
IDC - prevajanje, pogajanja in državni program). Služba IT in IDC
pri SVEZ je prevzela vodenje in usklajevanje medresorskega

V preteklem letu je SVEZ usklajevala priprave Državnega
programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, ki
ga je vlada sprejela v januarju 1999, njegovo dopolnjeno različico
pa konec maja. Državni program je temeljni dokument za delo
slovenske države pri približevanju Evropski uniji do konca leta
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informacijskega programa projektov IDC ter pripravila in uvedla
sistem varnostnih procesov na ravni informacijskega sistema
SVEZ.

Kabinet ministra še vedno deluje v isti sestavi, kot je bil ustanovljen,
kar se glede na znatno povečan obseg dejavnosti kabineta že
občasno kaže v težavah dela kabineta.

KOORDINACIJA DELOVNIH TELES S
PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO

Minister brez resorja, odgovoren za usklajevanje delovnih teles s
področja socialnega varstva, je v obdobju, ki ga zajema poročilo,
opravljal vse naloge, določene z odlokom o imenovanju ministrov
in zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi RS.

V obdobju od 1.9.1998 do 1.9.1999 je Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo opravila v skladu z uresničevanjem delovnega
programa Vlade RS na področju uveljavljanja lokalne samouprave
predvsem naslednje naloge:

Kot predsedujoči Svetu Vlade RS za socialno varnost, ki se je v
navedenem obdobju sestal trikrat, je svet obravnaval naslednje
predloge zakonov oziroma dokumentov:

Pripravljeno je bilo besedilo sprememb in dopolnitev zakona o
lokalni samoupravi za tretje branje. Zakon, ki je bil sprejet 30.
septembra 1998, vsebuje pomembne določbe, ki sistemsko
posegajo v ureditev delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti
in na evropsko primerljiv način zagotavljajo večjo usklajenost
med organi, odpravljajo nepovezano delovanje župana in
občinskega sveta, sistemsko urejajo postopek prenosa
posameznih nalog z državne pristojnosti na občine, opredeljujejo
oblike sodelovanja, združevanja in povezovanja občin, jasneje
urejajo oblike neposrednega sodelovanja občanov pri sprejemanju
odločitev v občinah, določajo sistem nadzorstva nad zakonitostjo
delovanja občinskih organov, uvajajc; preglednost pri plačah
funkcionarjev idr.

1. Analizo izvajanja ukrepov Resolucije o temeljih oblikovanja
družinske politike v Republiki Sloveniji
2. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v RS za leto
1999
3. Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami druga obravnava.
Minister je v navedenem obdobju največ pozornosti namenil
reševanju problematike dela delovnih teles s področja socialnega
varstva. Ta del nalog je bil opravljen z vodenjem številnih
razgovorov in usklajevanj med ministri, ki vodijo druge vladne
resorje, kot tudi predstavniki delovnih teles Vlade RS.

Pripravljen je bil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki je bil nato
sprejet v oktobru 1998 in ki vsebuje določbe, s katerimi so v
zakonu opravljene nekatere manjše spremembe.

Minister vodi vladno pogajalsko skupino za pogajanja s sindikati
negospodarstva. Pomemben del teh usklajevanj s sindikati je bil
uspešno končan.
Po sklepu Vlade RS minister usklajuje naloge med resornimi
ministrstvi (MDDSZ, MEOR, MZZ) in organizacijami, ki se
nanašajo na žrtve vojnega nasilja med II. svetovno vojno in s tem
povezane odškodninske zahtevke od nemške države.

Zaradi uresničitve odločb Ustavnega sodišča RS sta bili
pripravljeni dve spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki sta
se nanašali na območje Mestne občine Koper, ki pa nato v
zakonodajnem postopku nista bili sprejeti.

V kabinetu ministra je bila ustanovljena delovna skupina, ki je
pripravila teze zakona o humanitarnih organizacijah, katerih cilj je
čim prejšnja obravnava zakona v telesih Vlade RS, kot tudi
parlamentarnem postopku.

V skladu s svojo pristojnostjo je minister v juliju 1999 izdal po
predhodnih usklajevanjih s posameznimi občinami in njitrovimi
strokovnimi delavci pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi
pooblaščenih delavcev občinskega redarstva.

S svojimi sodelavci je minister vodil oziroma sodeloval pri vrsti
posvetovanj in usklajevanj pri sprejemanju zakonodaje.

Pripravljen in izdan je bil obsežen Katalog pristojnosti občin, ki
vsebuje pregled vseh pristojnosti, ki jih imajo občine po zakonskih
in drugih predpisih, ter je pomemben za poznavanje in kakovostno
izvajanje predpisanih nalog v občinah. Z izdajo tega kataloga so v
Sloveniji prvič na enem mestu zbrane in sistematično razvrščene
vse naloge in pristojnosti občin, ki so opredeljene v najrazličnejših
zakonih in drugih predpisih ter so zato pogosto spregledane.

V okviru strokovne službe ministra deluje posebno delovno telo,
ki spremlja financiranje pobolnišnične dejavnosti. Namen tega je,
da se na podlagi programov zagotovijo potrebna sredstva za
financiranje.
S sklepom Vlade Republike Slovenije o določitvi leta 1999 za
mednarodno leto starejših v Republiki Slovenije je bil ustanovljen
Odbor za pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših (Odbor
MLS), ki mu predseduje minister.

Služba je opravljala stalne naloge svetovanja občinam in
pripravljanja odgovorov na njihova vprašanja z najrazličnejših
področij, opravljene so bile obsežne in pomembne strokovne,
svetovalne in druge naloge v zvezi z začetkom delovanja 45
novih občin. Poleg tega je služba sodelovala pri pripravi zasnov
statutov in drugih splošnih pravnih aktih, ki jih morajo imeti občine,
in jih sproti usklajevati z veljavno zakonodajo.

Vlada RS je 1. julija 1999 sprejela poslanico Vlade Republike
Slovenije ob mednarodnem letu starejših "K družbi za vse starosti
- izziv času in družbi".

Služba je bila dejavno vključena v predhodno obravnavo predloga
zakona o pokrajinah, ki je bila končana s sprejemom stališč in
mnenj v komisiji DZ RS za lokalno samoupravo. Za navedeno
obravnavo je bilo pripravljenih več gradiv in analiz, med njimi
analiza o pristojnostih pokrajin s primerjalnim pregledom
pristojnosti širših samoupravnih enot lokalne samouprave v
Evropi, pripravljeno pa je bilo tudi gradivo Pokrajine v Sloveniji, ki
je bilo izdano januarja 1999 v posebnem zborniku.

Na podlagi zbranih informacij, ki so predstavljene na domačih
spletnih straneh, je dejavnost ob mednarodnem letu starejših
izredno velika tako na lokalni kot na republiški ravni. Izredno
dejavno se s svojimi programi ob zaznamovanju leta starejših
vključujejo tako strokovne institucije kot organizacije civilne
družbe, združenja in društva.
Odbor za pripravo in izvedbo MLS bo pripravil končno poročilo in
ga predložil Vladi RS.
poročevalec, št. 74/111
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CVI predvsem zaradi leta 2000 precej opreme še nabavil tudi
zanje,
enotno programsko okolje v lokalnih računalniških okoljih
državnih organov in upravnih enot, začetek "poenotenja" na
upravnih enotah, še posebej zaradi leta 2000,

Za neposredno uporabo v občinah so bili v sodelovanju s
posameznimi ministrstvi pripravljeni strokovni napotki in pojasnila
s področja delovnih razmerij in plač oziroma uporabe predpisov,
ki se uporabljajo za funkcionarje in delavce v občinskih upravah.
To gradivo bo pripomoglo k pravilni in enotni uporabi predpisov v
vseh občinah.

Center je dejavno sodeloval pri pripravi naslednjih skupnih
aplikativnih projektov:
dokončanje faze razvoja informacijske podpore približevanju
RS k EU (program projektov IDC) in začetek izvajanja njegovih
devetih aplikativnih projektov,
uvajanje enotnega sistema avtomatizacije pisarniškega
poslovanja, razvita nova verzija aplikacije SPIS, ki je povezana
v sistem spremljanja dela Vlade RS in zakonodajnega
postopka,
razvoj in uvajanje informacijske podpore delu Vlade RS in
zakonodajnemu postopku, razvita nova aplikacija, začetek
izvajanja v Uradu predsednika vlade,
- nadaljnji razvoj in uvajanje sistema za podporo odločanju
InterISPO, aplikacija prenesena na novo tehnološko osnovo
Oracle,
nadaljnji razvoj in uvajanje sistema za spremljanje medijev
InfoKlip, priklopi novih uporabnikov, izdelava dodatnih
funkcionalnosti,

V okviru mednarodnega sodelovanja so bil opravljeni obiski v
tujini (ZR Nemčiji, Franciji, Avstriji), katerih namen je bil seznanitev
z ureditvijo in praktičnim delovanjem lokalne samouprave v drugih
državah. Služba je še nadalje redno sodelovala z organi in
strokovnimi telesi Sveta Evrope na področju lokalne in regionalne
demokracije, vključena pa je tudi v delovno skupino za pripravo
izhodišč za pogajanja z EU - za regionalni razvoj in usklajevanje
strukturnih skladov in v delovno skupino za institucije EU. V smislu
sodelovanja s sosednjimi državami sta Slovenijo obiskala
ministrica, ki je v vladi Italije odgovorna za regionalne zadeve in
lokalno samoupravo, in deželni svetnik za regionalni razvoj dežele
Koroške, predstavniki urada pa so se sestali tudi z vrsto visokih
predstavnikov drugih držav.
Služba je opravila vrsto pomembnih nalog pri vključevanju Slovenije
v EU, za občine pa pripravila tudi poseben posvet na temo položaja
in nalog občin ob vključitvi Slovenije v EU. V tem obdobju je bil
opravljen posvet v okviru Taiexovega programa, na katerem so
bila obravnavana vprašanja vključevanja zakonodaje EU na lokalni
ravni.

V okviru zagotavljanja sistema zaščite in varovanja je CVI pripravil
predlog zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu z osnutki ustreznih podzakonskih aktov. Prav tako se
vzpostavlja sistem upravljanja z digitalnimi potrdili. V tem smislu je
bila pripravljena ustrezna strojna, komunikacijska in programska
oprema, projekt pa se nahaja v fazi preizkušanja.

CENTER VLADE RS ZA INFORMATIKO

Vzdrževanje informacijskega sistema državnih
organov in v upravnih enotah

URESNIČEVANJE NALOG
Cilji in obseg posameznih projektov in nalog, ki so bili uresničeni
na področju informatizacije državnih organov in informacijskega
sistema v upravnih enotah, kažejo na izjemno obsežno delo ter
aktivnosti centra v obdobju, zajetem v tem poročilu.

Center je v skladu z usmeritvami vlade na tem področju v
omenjenem obdobju zagotavljal:
- stalno in neprekinjeno operativno delovanje, vzdrževanje in
zavarovanje vse centralne računalniške opreme,
mikroračunalniške opreme in komunikacijske opreme
državnih organov ter skupnih obdelav in registrov,
vzdrževanje in vse najemnine za sistemsko, razvojno in
aplikativno programsko opremo, vzdrževanje in najemnine
za sistemsko in razvojno programsko opremo, realizirano v
celoti, aplikativna programska oprema v celoti za aplikacije
za skupne funkcije državnih organov, specialne aplikacije so
bile v večjem delu obveznost posameznih organov, kljub temu
tudi zaradi leta 2000 je precejšen delež pokril tudi CVI,
stalno in neprekinjeno vzdrževanje vse računalniške opreme,
lokalna oprema organov in upravnih enot RS je delovala v
skladu z odzivnimi časi vzdrževalcev, precej potreb po
dograditvah in razširitvah, nekatere najnujnejše zaradi leta
2000 tudi izvedene,
stalno in neprekinjeno delovanje in vzdrževanje vseh
obstoječih lokalnih računalniških omrežij in medmrežnih
povezav, lokalna oprema organov in upravnih enot RS je
delovala v skladu z odzivnimi časi vzdrževalcev,
celotno izobraževanje na področju informatizacije državnih
organov, izvedeno izobraževanje zaposlenih po državnih
organih in upravnih enotah v skladu s katalogom izobraževanja
CVI in v skladu s finančnimi možnostmi za standardna orodja
in nekatere aplikacije.

Center je nadaljeval vzpostavljanje komunikacijskega omrežja
državnih organov in upravnih enot RS s poudarkom na varovanju,
zaščiti in zagotavljanju komunikacijskih poti, delovanja in nadzora
obstoječega omrežja. Pri tem je zlasti zagotavljal:
podatkovno-komunikacijske storitve, storitve el. pošte, storitve
interneta, storitve dostopov in prenosov podatkov za centralne
obdelave, registre in distribucijo, zaščito in varovanje teh
dostopov in prenosov podatkov za obstoječe in nove
uporabnike v skladu s stopnjo izvedenih novih priklopov,
storitve pri povezovanju delovnih postaj v lokalnih
računalniških omrežjih s centralnimi podatkovnimi strežniki,
realizacijo v skladu s stopnjo realizacije/stanjem
komunikacijskega omrežja in storitev in v skladu s stopnjo
delovanja podatkovnega centra,
nadaljnji razvoj in uvajanje enotnih metodologij: projektnega
vodenja, strateškega načrtovanja, razvoja IS, kakovosti in
sistema zaščite in varovanja, dokončno pri vseh novih
projektih vpeljava enotnega metodološkega pristopa,
informacijsko podprtega, poleg tega izdelava enotne
metodologije razvoja informacijskih sistemov EMRIS ter
priprava in izdajanje priročnikov,
izdelavo strateških načrtov informatizacije državnih organov,
izvedbo sistematičnega zbiranja podatkov o organih,
dokončanje štirih načrtov in začetek prednostnih novih štirih,
izgradnjo lokalnih računalniških omrežij v državnih organih v
mejah sredstev, ki so jih zagotovili organi sami,
nabavo nujno potrebne računalniške opreme, kljub temu da
so morali organi za nove nabave sredstva zagotoviti sami, je

22. oktober 1999

Centru vlade za informatiko so bila s proračunom za leto 1998
dodeljena sredstva v višini 3.508.960.000,00 SIT, ki so bila
namenjena za vzdrževanje IS državnih organov, upravnih enot in
njihovo informatizacijo ter materialne in druge stroške.
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V letu 1998 so posamezni organi na proračunske postavke CVI
dodatno prenesli: 428.169.075,00 SIT, pozneje pa so bila odvzeta
sredstva v višini: 109.850.000,00 SIT.

Dejavnosti pri slovenskem vključevanju v Evropsko
unijo
Pri uresničevanju programa obveščanja slovenske javnosti o
Evropski uniji in slovenskem vključevanju je urad na podlagi letnih
programov dela nadalje izvajal vse štiri glavne programske
sestavine, in sicer raziskovanje javnega mnenja, sofinanciranje
nevladnih organizacij, partnerstvo z mediji in konkretne oblike
zagotavljanja informacij različnim ciljnim javnostim na podlagi
sprejete komunikacijske strategije.

Centru vlade za informatiko so bila s proračunom za leto 1999
dodeljena sredstva v višini 4.593.669.000,00 SIT.
V letu 1999 so posamezni organi na proračunske postavke CVI
dodatno prenesli do 31.8.1999: 233.388.619,00 SIT.

Novembra 1998 je bila izvedena javnomnenjska raziskava
Evrobarometer, s katero so se merile spremembe v stopnji
obveščenosti o problematiki in v odnosu do članstva Slovenije v
EU pri splošnih in ciljnih javnostih. V okviru partnerstva z mediji je
urad sofinanciral 5 nacionalnih, regionalnih in specializiranih
medijev, ki so v okviru posebnih rubrik, oddaj in strani problematiki
EU in slovenskega vključevanja v daljšem obdobju namenjali večjo
pozornost, ter izpeljal odmeven senpinar za novinarje regionalnih
in lokalnih medijev. Pri sofinanciranju nevladnih organizacij je v
tem obdobju izpeljal dva razpisa za sofinanciranje in na podlagi
naraščajočega zanimanja nevladnih organizacij za sodelovanje
tudi dosegel večje učinke pri predstavitvi teh projektov v javnosti.
Spomladi je urad - še posebej ob 9. maju, dnevu Evrope, javnosti
predstavil prvi del serije informativnih brošur o posameznih vidikih
slovenskega vključevanja v EU ter publikacijo z najpogostejšimi
vprašanji in odgovori nanje v zvezi s to temo, kar je naletelo na
ugoden odziv, ki se je kazal v številnih naročilih za te brezplačne
publikacije. Hkrati pa je s sistemom brezplačnih evrodopisnic
omogočili ljudem ob evrofonu še en lahko dostopen in učinkovit
način za postavljanje vprašanj, iskanje informacij in naročanje
brezplačnih publikacij.

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
Urad vlade za informiranje je v obdobju od 1.9.1998 do septembra
letos v celoti uresničil programske cilje, ki so bili postavljeni v
programu dela, pa tudi naloge, ki jih je dobil med tekočim letom.
Obveščanje tuje javnosti in promocija Slovenije
Pri obveščanju tuje javnosti je urad skoraj v celoti izpolnil
načrtovane naloge. Poleg rednih dejavnosti (komunikacija s tujimi
mediji - redna priprava in razpošiljanje pisnih gradiv, sporočila za
javnost, obiski novinarjev, spremljanje tiska v šestih evropskih
državah ter analize medijskega odmeva) je bila velika pozornost
namenjena komunikacijski podpori velikim dogodkom, ki so
vzbudili pozornost tuje javnosti (obisk princa Charlesa, 100 let
Leona Štuklja, Natova vaja CAE '98, obisk predsednika ZDA Billa
Clintona v Sloveniji in obisk papeža Janeza Pavla II.).
V tem obdobju je urad vsebinsko obogatili tedenski bilten Slovenia
Weekly z novimi temami in novo barvno grafično podobo. Izdal in
razposlal (UVI, MZZ in DKP, drugim organom državne uprave) je
okoli 80.000 različnih informativnih gradiv (Fact Sheet about
Slovenija - o različnih temah, publikacijo o Vladi RS v slovenščini
in angleščini in predstavitveno knjižico Discover Slovenia v
različnih jezikih). Poleg informativnih gradiv je urad razposlal še
300 videokaset o Sloveniji in okoli 2500 zgoščenk Slovenija '98.

Financiranje proslav državnih praznikov in dogodkov
državnega pomena
Program počastitev državnih dogodkov je bil za leto 1998 razširjen
z dvema, za leto 1999 pa še z dvema počastitvama državno
pomembnih obletnic. Urad je tako poleg načrtovanih petih
počastitev organiziral ali sodeloval pri organizaciji devetih
počastitev državnih praznikov ali dogodkov državnega pomena
in za to pridobil tudi dodatna sredstva. Vse prireditve so bile
izvedene na primerni kakovostni ravni.

Urad je sodeloval pri pripravi posebnih prilog o Sloveniji v tujih
časopisih in nekatere od njih tudi finančno podprl (Die Presse,
Financial Times, Sueddeutsche Zeitung, Times/Fortune-Visions
of Europe, NATOžS Nations, Privredni Vjesnik).
Pri delu s tujo javnostjo so bile vse pogosteje uporabljene možnosti,
ki jih dajejo spletne strani. Urad je v omenjenem obdobju pomagal
vzdrževati poglavje Country Info na imeniku Virtual Guide to
Slovenia, redno dopolnjeval z aktualnimi informacijami domačo
stran urada in ob večjih dogodkih pripravil posebne strani.

Mednarodno sodelovanje in sofinanciranje programov
Program mednarodnega sodelovanja je bil izveden v predvidenem
obsegu. Projekt izvedenske pomoči Sveta Evrope ob nastajanju
medijske zakonodaje, najprej načrtovan za leto 1997, je bil izveden
v septembru 1999.

Obveščanje domače javnosti

Predvideni in s pogodbo opredeljeni program je bil v celoti
uresničen (24 oddaj Slovenski magazin, 24 oddaj Alpe-Jadran,
30 prispevkov za CNN, 10 prispevkov za Euronews, 24 oddaj
Alica, 12 radijskih oddaj kulturnega magazina Alpe-Adria, 6
koprodukcij s tujimi partnerji).

Pri obveščanju domače javnosti so bili v omenjenem obdobju v
celoti uresničeni vsi zastavljeni cilji, med katerimi je treba posebej
omeniti sprotno in celovito obveščanje javnosti o delu Vlade
Republike Slovenije in njenih institucij ter izvedbo komunikacijskih
programov ob pomembnejših dogodkih.

Slovenska tiskovna agencija pa je opravila vse dogovorjene
storitve za potrebe vlade, ministrstev in naših predstavništev v
tujini.

Redne oblike dela - usklajevanje dejavnosti, povezanih z odnosi
z javnostmi posameznih ministrstev, sodelovanje pri pripravi in
izvedbi medijskih kampanj, ko gre za temeljne programske
projekte vlade, spremljanje in obdelavo prispevkov, objavljenih v
medijih, pripravo pregledov medijskih poudarkov in analiz ter
raziskav javnega mnenja ■ so bile v tem času izpopolnjene in
dopolnjene z nekaterimi novostmi.
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Prav tako je urad sofinanciral glasila za slepe in slabovidne in
glasila za gluhe.
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Fundacija za financiranje Invalidskih in humanitarnih
organizacij
Urad spremlja delo fundacije in se po potrebi dejavno vključuje v
njeno delovanje.

URAD VLADE ZA INVALIDE
V obdobju od 1.9. 1998 do 1.9. 1999 je Urad Vlade Republike
Slovenije za invalide skladno s splošnimi usmeritvami, ki jih določa
sklep o njegovi ustanovitvi, opravil vrsto nalog z normativnega in
tematskega področja ter dejavno sodeloval pri delu številnih
delovnih skupin, pri pripravi strokovnih podlag in pobud, od katerih
kaže omeniti predvsem:

Pobuda za ustanovitev Inštituta za slepe in gluhe
V letu 1998 je urad na podlagi ugotovljene potrebe po ustanovitvi
inštituta za slepe in gluhe pripravili strokovne podlage za razpravo
o utemeljenosti ustanovitve takega inštituta.

Pobudo za pristop Republike Slovenije k delnemu
sporazumu Sveta Evrope s področja zdravstva In socialnih
zadev
Vlada RS je v tem obdobju sprejela pobudo Urada Vlade RS za
invalide za pristop Republike Slovenije k Delnemu sporazumu
Sveta Evrope s področja zdravstva in socialnih zadev.

Strokovne In administrativne naloge za delovanje Sklada za
inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela
invalidov
Urad je opravil strokovne in tehnično-administrativne naloge za
delovanje Sklada za inovacije na področju usposabljanja, življenja
in dela invalidov.

Zakon o invalidskih organizacijah
Urad je dejavno sodeloval tako pri pripravi besedila zakona kot
tudi pri njegovem sprejemanju, ki poteka v državnem zboru.

Delovna srečanja z Invalidskimi organizacijami
Urad stalno skrbi za stike z invalidskimi organizacijami in se
obenem sproti odziva na pobude, vprašanja in predloge, ki se
nanašajo na invalidsko problematiko.

Zakon o rehabilitaciji odraslih slepih in slabovidnih
Na podlagi strokovnih podlag je urad pripravil besedilo zakona, ki
se trenutno pravno usklajuje.

Mednarodna dejavnost
Urad je dejavno vključen v delovanje Odbora Sveta Evrope za
rehabilitacijo in integracijo invalidov. Poleg udeležbe na rednem
letnem srečanju odbora je dejavno sodeloval pri delu več delovnih
skupin. Pri pripravi gradiv za delo delovnih skupinah je urad
sodeloval z ustreznimi ministrstvi in drugimi institucijami.
Urad se dejavno vključuje tudi v programe, ki jih za področje
invalidskega varstva izvaja EU, ter sodeluje pri pripravi gradiva
za področje invalidskega varstva kot podlage za večstranske in
dvostranske preglede usklajenosti naše zakonodaje s pravnim
redom EU.

Zakon o usposabljanju in zaposlovanju Invalidov
Pri pripravi zakona je urad sodeloval v delovni skupini Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Zakon o davku na dodano vrednost
Urad je pri pripravljanju tega zakona dejavno sodeloval v delovni
skupini Ministrstva za finance in predlagal posamezne spremembe
določb v korist invalidom.
Dopolnitve k Strateškim ciljem razvoja trga dela in
zaposlovanja do leta 2006
Urad je dejavno sodeloval pri pripravi dopolnitev k Strateškim
ciljem razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 za področje
izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

KADROVSKA SLUŽBA VLADE
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije je od 1.9.1998 do
1.9.1999 opravila strokovne naloge, ki so se nanašale na skupne
naloge v službah vlade in v upravnih organih na področju
premoženjskopravnih zadev, kadrovanja in drugih nalog s področja
delovnih razmerji, štipendiranja, urejanja plač ter nalog na področju
odlikovanj in tujske zakonodaje v skladu z zakonom o delavcih v
državnih organih, zakonom o Vladi Republike Slovenije, zakonom
o odlikovanjih Republike Slovenije, zakonom o odlikovanjih častni
znak svobode Republike Slovenije, zakonom o tujcih, zakonom o
funkcionarjih, zakonom o upravi, zakonom o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti,
pravilnikom o štipendiranju, pravilnikom o napredovanju zaposlenih
v državni upravi, uredbo o količnikih za določitev osnovne plače
in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih, sklepom o ustanovitvi, nalogah in sestavi
Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne
zadeve z dne 28.2.1997 in na podlagi drugih pravnih aktov.

Nacionalni akcijski program zaposlovanja za leti 2000 in
2001
Urad je predlagal svoje dopolnitve k temu programu.
t
Urad je sodeloval tudi pri pripravi podzakonskih aktov s področja
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, pravilnika o
nalepki, ki jo uporabljajo invalidi na vozilih v cestnem
prometu, ter pri pripravi programa žaposlovanja invalidov.
Pomembnejše tematske naloge, pri katerih je urad sodeloval,
so:
Nacionalni program javnih del - fizična pomoč gibalno
oviranim učencem
Na pobudo invalidskih organizacij in nekaterih šol je delovna
skupina, ki deluje pri Uradu Vlade RS za invalide, pripravila predlog
za prijavo na razpis za javna dela, ter program izobraževanja in
usposabljanja za delavce javnih del.

Na delovnem in premoženjskopravnem področju je služba
opravila strokovno delo v zvezi s sklepanjem pogodb, pri katerih
je pogodbena stranka Republika Slovenija, in strokovno delo v
zvezi z drugimi sodnimi in upravnimi postopki, kjer kot tožeča,
tožena ali zavezana stranka nastopa Republika Slovenija. Na
področju delovnih razmerij pa so bili posebej pripravljeni številni
predlogi v zvezi z imenovanji ter pravicami funkcionarjev in
delavcev v državni upravi. Prav tako je bilo opravljeno celotno
strokovno delo za Disciplinsko komisijo Vlade Republike Slovenije.

Mednarodna kiparska delavnica za slepe in slabovidne
Urad je v tem obdobju v sodelovanju s češkim veleposlaništvom
organiziral mednarodno kiparsko delavnico za slepe in slabovidne
v Ljubljani.
Oddelek knjižnice za slepe in slabovidne v okviru Narodne
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani
V pripravi je projekt, ki je namenjen slepim in slabovidnim študentom
za pridobivanje najzahtevnejše znanstvene literature in virov
informacij. Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za odprlo
družbo v Sloveniji.
22. oktober 1999

Na področju kadrovanja s pristojnosti Vlade Republike Slovenije
so bile opravljene številne strokovne naloge za Komisijo Vlade
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve,
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vključno s kadrovanjem na področju javnih zavodov, javnih podjetij,
skladov in agencij.

V letu 1998 je urad namenjal posebno pozornost izboljšanju
položaja Romov, ki živijo v Sloveniji. Temeljna naloga na tem
področju je bila usklajevanje dejavnosti, ki jih je vlada sprejela s
Programov ukrepov za pomoč Romom že v letu 1995. Skupaj s
pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami in občinami, v katerih
živijo Romi, je pripravil drugo poročilo o uresničevanju programa
za pomoč Romom, ki ga je v juliju obravnavala vlada. Urad je
sodeloval tudi pri drugih akcijah za pomoč Romom, kot so bile
prva konferenca Zveze romskih društev, prireditve ob svetovnem
dnevu Romov, na javnih tribunah in konferencah in podobno.

Na področju odlikovanj so bile opravljene vse potrebne strokovne
naloge za Komisijo predsednika Republike Slovenije za
odlikovanja, na področju štipendiranja pa za Podkomisijo Vlade
Republike Slovenije za štipendiranje, in sicer za potrebe državnih
organov in otroke žrtve vojne za Slovenijo.
Na področju tako imenovane tujske zakonodaje so bile rešene
številne pritožbe zoper odločbe v upravnem postopku, s katerimi
se na prvi stopnji odloča o prošnji tujcev za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma za izdajo dovoljenja
za začasno prebivanje iz humanitarnih razlogov.

Urad hkrati opravlja tudi strokovno in administrativno delo za
Komisijo Vlade RS za romska vprašanja in za Komisijo Vlade RS
za narodni skupnosti.

Na področju reševanja sistemskih zadev in drugih pravnih zadev
je delo potekalo v obliki strokovne pomoči vladnim službam,
upravnim organom, vključno z upravnimi enotami ter drugimi
proračunskimi uporabniki.

Urad je sodeloval pri pripravi rednega zasedanja madžarskoslovenske komisije za spremljanje izvajanja meddržavnega
sporazuma o varstvu manjšin. V delovni skupini za manjšine AlpeJadran sodeluje pri pripravi skupnega poročila o položaju narodnih
skupnosti dežel članic Alpe-Jadran.
Predstavniki urada so sodelovali tudi na različnih drugih srečanjih,
ki se nanašajo na problematiko manjšin, med drugim tudi na
konferenci Sveta Evrope o vlogi nevladnih organizacij pri skrbi za
razvoj manjšin, ki je bila junija 1999 v Zagrebu.

URAD ZA NARODNOSTI
Urad za narodnosti Vlade RS je v skladu s svojimi pristojnostmi
spremljal uresničevanje ustavnih in zakonskih določb, ki se
nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske in madžarske
narodne skupnosti, in usklajeval delo državnih organov in lokalnih
skupnosti na tem področju. Pripravljal je predloge in pobude in jih
pošiljal pristojnim državnim organom in lokalnim skupnostim, da
bi zagotovili učinkovitejše uresničevanje obveznosti do narodnih
skupnosti. Posebna pozornost v tem obdobju je veljala
prizadevanjem za izboljšanje položaja Romov v RS.

SLOVENSKA OBVEŠČEVALNOVARNOSTNA AGENCIJA
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija izvaja svoje naloge
v skladu z zakonom o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
(ZSOVA) in o svojem delu redno obvešča pristojne državne organe.
Agencija je o izvajanju svoje načrtovane dejavnosti mesečno, po
potrebi pa tudi zunaj teh rokov, poročala Komisiji za nadzor nad
delom varnostnih in obveščevalnih služb Državnega zbora
Republike Slovenije.

Urad je nosilec sredstev državnega proračuna za tiste dejavnosti
za potrebe narodnih skupnosti, ki jih ne financirajo drugi državni
organi: financiranje Pomurske madžarske samoupravne narodne
skupnosti in Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti,
sofinanciranje informativne dejavnosti za potrebe madžarske in
italijanske narodne skupnosti, sofinanciranje skupnih ustanov
italijanske narodne skupnosti, ki delujejo za potrebe Italijanov v
Sloveniji in Hrvaški, sofinanciranje Zveze romskih društev
Slovenije in lokalnih radijskih postaj za potrebe Romov.

Agencija je v zadnjem trimesečju leta 1998 in prvem četrtletju
1999 pripravila besedilo predloga ZSOVA za prvo, drugo in tretjo
obravnavo v državnem zboru.
»
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 25. marca 1999 sprejel
ZSOVA in 7.4.1999 o njem ponovno odločal zaradi veta državnega
sveta ter ga sprejel.

Posebno pozornost je urad posvečal stikom s samoupravnimi
narodnimi skupnostmi kot reprezentativnim predstavništvom
italijanske in madžarske narodne skupnosti in v sodelovanju z
njimi sproti razreševal odprta vprašanja. Jeseni 1998 je bilo največ
pozornosti namenjeno volitvam v svete samoupravnih narodnih
skupnosti in skrbi za zagotavljanje predstavništva narodnih
skupnosti v novooblikovanih občinah v Prekmurju. Dobro
sodelovanje med samoupravnimi narodnimi skupnostmi, občinami
in državnimi organi je omogočilo, da je uveljavljanje pravic narodnih
skupnosti potekalo v okvirih, ki so predvideni z zakoni in statuti
občin, in da je bila večina odprtih vprašanj razrešena sproti z
dogovarjanjem med pripadniki narodnih skupnosti in pristojnimi
organi. Žal pa je ostalo nerazrešeno pokrivanje obveznosti iz
državnega proračuna za tista sredstva, ki jih občine namenjajo
za financiranje potreb narodnih skupnosti. To je eden izmed redkih
odprtih problemov na tem področju, ki ga bo treba razrešiti do
konca letošnjega proračunskega obdobja.

Državni svet Republike Slovenije je v začetku maja 1999 začel
postopek za presojo ustavnosti 17. in 24. člena ZSOVA zaradi
neskladja z 2., 35. in 38. členom ustave Republike Slovenije.

URAD ZA PRISELJEVANJE IN
BEGUNCE
Zaradi razmer v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ) se je število
oseb z začasnim zatočiščem v obdobju poročanja bistveno
povečalo. Na dan 1.9.1998 je bilo v državi registriranih 3.740
oseb z začasnim zatočiščem - izključno državljanov Republike
Bosne in Hercegovine (BIH). Z odločitvijo Vlade Republike
Slovenije, sprejeto 8.4.1999, da bo zaradi razmer na Kosovu dala
začasno zatočišče državljanom ZRJ s tega območja, in odločitvijo
Državnega zbora Republike Slovenije, sprejeto 14.4.1999, da bo
zaščite deležnih največ 2.477 teh oseb, ki so se že zatekle v
našo državo in so bile kot ilegalci evidentirane pri Prehodnem
domu Republike Slovenije za tujce, in še največ 1.600 kosovskih
pregnancev, ki so prvo zaščito dobili v Republiki Makedoniji in

V letu 1999 je izšla publikacija Varstvo narodnih skupnosti v RS,
ki jo je v sodelovanju z Uradom za narodnosti in Ministrstvom za
zunanje zadeve pripravil Inštitut za narodnostna vprašanja. Knjiga
je izšla v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku, do konca
leta pa bo izšla še v madžarščini. Knjiga pregledno predstavlja
položaj narodnih skupnosti v Sloveniji in je dobrodošlo gradivo za
vse, ki jih zanimajo ta vprašanja.
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lastne dejavnosti. Zaradi tega obseg vzdrževalnih del sproti
prilagaja danim možnostim.

Republiki Albaniji, se je število oseb z začasnim zatočiščem
povečalo za približno 3.700 (vir podatkov Ministrstvo za notranje
zadeve). Kot je bilo predvideno, se je večina od njih nastanila pri
svojih sorodniki in znancih, kljub temu pa se je število oseb z
začasnim zatočiščem, ki jih je država naselila v nastanitvene
centre, povečalo s približno 600 na 2.250.

Cilji, ki jih je servis uresničeval v preteklem letu, so bili odvisni od
finančnih možnosti. Te so v grobem omogočile nujno vzdrževanje
hotela Kokra in zelenih površin Brda. Vse stroške večjih in tekočih
vzdrževalnih del je servis pokril iz lastnih komercialnih prilivov.
Večja dela investicijskega vzdrževanja, ki naj bi bila po načrtu
pokrita iz proračunskih sredstev, še niso bila opravljena.

Zaradi postopnega umirjanja razmer na Kosovu se je do konca
avgusta v domovino že vrnilo približno 750 državljanov ZRJ, ki
so uživali začasno zatočišče, in 28 državljanov ZRJ, ki so v
državi bivali nezakonito. Vračanje državljanov BIH v domovino je
manjše od pričakovanega, saj se je v obdobju, ki ga zajema to
poročilo, vrnilo v domovino s finančno pomočjo naše države le
375 oseb.

Zastavljeni proračunski cilji so bili skoraj v celoti doseženi oziroma
v višini 96,86 % glede na veljavni proračun za leto 1998. Manjša
vlaganja so bila izpeljana na podlagi sprejetega proračuna v višini
1.800.000 SIT, kar je hkrati pomenilo tudi dejansko realizacijo v
veljavnem proračunu za leto 1998.

Konec avgusta je bilo v državi še približno 5.850 oseb z začasnim
zatočiščem - 3.140 državljanov BIH in 2.710 državljanov ZRJ. V
nastanitvenih centrih jih je živelo približno 1.860 -1.650 državljanov
BIH in 210 državljanov ZRJ.

Materialni stroški so se glede na sprejeti proračun povečali za
23.194.000 SIT in so na podlagi veljavnega proračuna znašali
skupaj 75.029.000 SIT, kar hkrati pomeni tudi realizacijo leta 1998.
Gre v glavnem za povečanje vzdrževalnih del v parku, gozdu,
prometnem režimu in okolici gradu Brdo.

Pričakovati je, da se bo število državljanov ZRJ z začasnim
zatočiščem še zmanjšalo. Ob ugodnem razvoju dogodkov v njihovi
domovini pa bo mogoče do konca prihodnje pomladi tudi ukiniti
začasno zatočišče. Formalnopravna razdelitev BIH v dva oziroma
dejansko tri na nacionalno relativno enotna dela pa je izključna
ovira, da začasnega zatočišča za državljane BIH še ne bo moč
ukiniti in bo za mnoge od njih treba trajnejšo rešitev iskati tudi v
naši državi.

V letu 1999 je skupna realizacija do 1.9.1999 zanašala
549.774.918 SIT, kar je v skladu z veljavnim in sprejetim finančnim
načrtom za leto 1999, ki omogoča izpolnitev sprejetih obveznosti
v skladu z odlokom o ustanovitvi.
V tem letu je servis zaradi pomembnejših protokolarnih obveznosti
pridobil posebna dodatna sredstva v višini 210 milijonov tolarjev,
ki so bila porabljena za nujno obnovo gradu Brdo z neposredno
okolico.

Odločitev vlade o zagotovitvi začasnega zatočišča državljanom
ZRJ je bila sprejeta sočasno z odločitvami vlad drugih držav,
število sprejetih pregnancev je bilo primerno gospodarski moči
države in številu njenih prebivalcev. Vlada pa je v juliju letos sprejela
še enega od podzakonskih aktov zakona o začasnem zatočišču
in tako osebam z začasnim zatočiščem, ki ne žive v nastanitvenih
centrih, zagotovila človekoljubno pomoč. Urad za priseljevanje in
begunce je tako do konca avgusta dobil že več kot 800 vlog
zanjo.

SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE
Delovno področje Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije
je opredeljeno z odlokom o organizaciji in delovnem področju
Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije in skladno z
njim servis opravlja naloge na področjih:

Opisano povečanje števila oseb z začasnim zatočiščem, ki ga
seveda ni bilo moč napovedati, je povzročilo nepričakovane
proračunske izdatke. Vlada je zanje do zdaj iz stalne proračunske
rezerve zagotovila 200 milijonov SIT, vendar to ne bo zadostovalo
za stroške, ki bodo v zvezi s prihodom državljanov ZRJ nastali
do konca tega leta.

-

Na normativnem področju je Urad za priseljevanje in begunce v
obdobju poročanja dokončal pripravo migracijske politike
Republike Slovenije, ki jo je državni zbor na predlog vlade kot
resolucijo že sprejel. Vlada je na predlog urada sprejela tudi uredbo
o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v
nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko
prejemajo osebe z začasnim zatočiščem v Sloveniji.

-

SERVIS ZA PROTOKOLARNE
STORITVE - BRDO

Naloge pri gospodarjenju z nepremičninami

Področje, ki ga pokriva servis, je opredeljeno z odlokom o
ustanovitvi servisa za protokolarne storitve in se nanaša na
upravljanje objektov za protokolarne in reprezentančne namene
ter na njihovo smotrno in gospodarsko rabo.

Na naložbenem področju so bile dejavnosti usmerjene predvsem
k nadaljnji prenovi Mladike, ki bo končana v letu 1999, pripravam
na naložbo v poslovno zgradbo v soseski Bežigrajski dvor in
prenovi objekta 4 na Metelkovi za Upravo RS za kulturno
dediščino.

Za ta namen servis s proračunskimi sredstvi pokriva predvsem
plače, druge osebne prejemke, prispevke delodajalca in del
materialnih stroškov. Preostali del materialnih stroškov, ki nastanejo
v zvezi z vzdrževanjem in poslovanjem, pa pokriva s prihodki

22. oktober 1999

gospodarjenja z nepremičninami (naložbe in nakupi poslovnih
prostorov, investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih
prostorov, najemanje poslovnih prostorov in oddajanje v
najem),
urejanja mejnih prehodov (novogradnje, prenove, investicijsko
in tekoče vzdrževanje),
opremljanja poslovnih prostorov, zagotavljanja sodobnih
telekomunikacijskih povezav in posodabljanja voznega parka,
finančnih in analitičnih zadev,
izvajanja strokovno-tehničnih in drugih spremljajočih nalog
na področju pravnih zadev in upravljanja nepremičnin,
opravljanja strokovno-tehničnih in spremljajočih nalog za
glavno pisarno ter
opravljanja strokovno-tehničnih in spremljajočih nalog na
področju informatike.

Lastne nepremičninske zmogljivosti Republike Slovenije ne
zadoščajo za zagotovitev ustreznih delovnih razmer vsej državni
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upravi, zato se vseskozi pojavljajo zahteve po pridobitvi dodatnih
prostorov, in to predvsem z najemom. Tako so bili z javnimi razpisi
pridobljeni oz. so v postopku pridobitve poslovni prostori v Ljubljani
za Službo vlade RS za zakonodajo, Urad RS za zdravila in
Ministrstvo za zdravstvo - del, Davčno in Carinsko upravo,
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Službo za lokalno
samoupravo ter Urad za standardizacijo in meroslovje, zunaj
Ljubljane pa poslovni prostori za Območno geodetsko upravo in
izpostavo Novo mesto ter Upravno enoto Metlika.

Kadrovske in splošne zadeve ter informatika
V skladu s proračunsko zakonodajo servis v svojem finančnem
načrtu načrtuje in zagotavlja sredstva za plače in prispevke
zaposlenih. V finančnem načrtu delovnih mest servisa so
načrtovana vsa potrebna sredstva v višini 428.716.999,00 SIT.
V skladu z danimi navodili je bilo pri načrtovanju upoštevano
stanje zaposlenih na dan 31.12.1999, vključno z vsemi
nadomestnimi zaposlitvami ter 8 novimi zaposlitvami
(reorganizacija) zaradi prevzema dejavnosti obrata družbene
prehrane Statističnega urada Republike Slovenije.

Investicijsko vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov poteka
v skladu s sprejetim načrtom za leto 1999.

Pri izobraževalni dejavnosti so v servisu v letu 1999 pozornost
namenjali predvsem izobraževanju ob delu za pridobitev višje
stopnje strokovne izobrazbe, kot jo delavci dejansko imajo, ter
izpopolnjevanju in pridobivanju znanja že zaposlenih delavcev.

Pomembnejše dejavnosti in projekti ter upravljanje
nepremičnin
V letu 1999 so bile dokončane ali še potekajo te dejavnosti:

S področja informatizacije servisa je treba omeniti predvsem te
informacijske projekte:

Od naložb, ki se sofinancirajo iz programa PHARE, sta dokončani
posodobitev in obnovitev mejnih prehodov Dolga vas, Predel,
Učja in Jezersko, dela na mejnih prehodih Ljubelj in Fernetiči pa
še potekajo.

-

Investicijskovzdrževalna dela na mejnih prehodih potekajo po
usklajenih programih Carinske uprave RS in Ministrstva za
notranje zadeve.

-

Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih prehodih poteka
v skladu s programi uporabnikov.
Servis je skrbel za pripravo in usklajevanje predlogov najemnih
pogodb za državno upravo na lokalni ravni. Letos je bilo s sklepi
Vlade Republike Slovenije že potrjenih 45 najemnih pogodb, precej
predlogov je še v pripravi.

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE
SLOVENIJE

Velik del nalog servisa se nanaša na urejanje stanovanjskih
razmerij za stanovanja v lasti Republike Slovenije, razen stanovanj,
ki jih upravljata Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za
obrambo. Servis pri tem opravlja vsa strokovna dela za stanovanja
stanovanjskih skladov Stanovanjske komisije Vlade Republike
Slovenije, Državnega zbora RS, pravosodnih organov,
Računskega sodišča RS in Ustavnega sodišča RS, razen samega
odločanja o dodeljevanju stanovanj. Skupno torej služba opravlja
naloge za 668 stanovanj.

V obdobju, na katero se nanaša vladno poročilo, je Statistični
urad Republike Slovenije opravljal tekoče naloge, določene v
Nacionalnem programu statističnih raziskovanj, in tudi precej
nalog, ki so mu bile naložene zaradi izvajanja v tem obdobju
sprejete slovenske zakonodaje ter prilagajanja zakonodaji
Evropske unije, opredeljenega s pogajanji o vstopu Slovenije v
EU.

V letu 1999 sta bila objavljena dva javna razpisa za nakup
stanovanj, potrebna sredstva so bila zagotovljena s prodajo
stanovanj po posebnem načrtu iz leta 1998. Razpisa sta bila kljub
ponovitvam neuspešna, saj ni bilo predloženih dovolj ponudb
oziroma ponudbe niso izpolnjevale razpisanih pogojev. Strokovna
služba bo tako kupila stanovanja neposredno na trgu.

Zakonske in institucionalne naloge
Urad je na podlagi končanih razprav z Evrostatom ter na podlagi
pogajalskih izhodišč nadaljeval zakonsko urejanje statističnega
področja in pripravil več osnutkov zakonov, pri čemer sta zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki in zakon
o popisu kmetijstva v letu 2001 že v postopku v državnem zboru.
Na tej podlagi pripravlja urad nov program statističnih raziskovanj
za obdobje do leta 2002 z elementi do 2005, ki bo pomenil
dokončno statistično uskladitev z Evropsko unijo ter z drugimi
mednarodnimi institucijami, predvsem pa OZN, FAO in OECD.

V zvezi s premoženjskim urejanjem stanovanj so bile v letu 1999
opravljene zlasti te naloge: priprava predlogov tožb, pripravljalnih
vlog in pravnih sredstev v pravdnih in izvršilnih zadevah za
Državno pravobranilstvo, pripravljalnih vlog v denacionalizacijskih
postopkih, urejanje problematike hišniških stanovanj, pregled
pogodb o upravljanju večstanovanjskih hiš, pregled pogodb o
medsebojnih razmerjih in statutov večstanovanjskih hiš, izdelava
zemljiškoknjižnih aneksov za vpis stanovanj, prodanih po
stanovanjskem zakonu, izdelava zemljiškoknjižnih predlogov za
vpis lastninske pravice Republike Slovenije, izterjava dolgov oz.
pošiljanje opominov "dolžnikom za obroke kupnine ter
izračunavanje zamudnih obresti (okoli 100 dolžnikom).
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vzpostavitev enotnega programskega okolja v okolju Windows 95,
vzpostavitev računalniške programske opreme za
projektiranje za potrebe arhitektov,
vzpostavitev računalniškega sistema pisarniškega poslovanja
v oddelku glavne pisarne,
vzpostavljanje računalniško vodene evidence zadev in
dokumentov z delovnega področja Ministrstva za pravosodje,
dejavnosti za vzpostavitev računalniške evidence zadev in
dokumentov z delovnega področja Ministrstva za šolstvo in
šport.

Uredbe, ki jih urad dopolnjuje in pripravlja za sprejem na Vladi RS,
so že bile večinoma sprejete v 1998. Urad pripravlja predlog
vladne uredbe o teritorialnih enotah kot standardni državni
klasifikaciji, ki bo predložena Vladi RS v sprejetje še v tem letu.
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ob upoštevanju mednarodnih priporočil na teh področjih. Pri
anketah o poslovnih trendih urad širi obseg zbiranja tudi na
storitvena področja, kar pa bo predvidoma končano leta 2001. V
omenjenem obdobju urad ni mogel izvesti ankete o uporabi
prostega časa oz. "Time Use Survey" zaradi pomanjkanja
sredstev, zato bo to poizkusil narediti v začetku leta 2000.
Priprave na popis prebivalstva 2001 potekajo po načrtih; poskusni
popis v letu 1998 je dal ustrezne rezultate, ki se zdaj uporabljajo
pri pripravi dokumentov, metodologije in programske opreme za
popis 2001. Urad pri tem pripravlja tudi različico oz. dopolnitev, s
katero bi - skupaj s pristojnimi institucijami - popisali tudi vse
stavbe v Sloveniji, vključno z industrijskimi. Priprave za popis
kmetijstva v letu 2000 so v sklepni fazi.
Pri statistikah naravnih virov in fizičnega okolja je urad zaokroževal
nove evropske zahteve, pri čemer v navedenem obdobju še ni
mogel prevzeti vseh nalog. Druge statistike s področja naravnih
virov in varovanja okolja so izvedene uspešno, vendar tako kot
tudi pri drugih raziskovanjih primanjkuje regionalna preglednost.
Urad je ob pomoči tujih strokovnjakov izračunal tudi regionalni
BDP za 12 obstoječih statističnih regij, kar je podlaga za prihodnje
strukturne pomoči EU, ter hkrati ugotovil, da bo - poleg že zdaj
relativno bogatih podatkov na tem področju - moral izredno
povečati količino opazovanih enot in ustrezne statistične vzorce
prirediti za vsako od sedanjih ali prihodnjih regionalnih enot.

Za omenjeno obdobje je bilo bistveno na statističnem področju
prenašanje odgovornosti oz. predaja odgovornosti za dva registra
novima upraviteljema: Geodetski upravi RS in Ministrstvu za
notranje zadeve. Slednje je bilo sicer opravljeno z nekaj zamude,
kar je bilo pričakovano, vendar uspešno, ker je bila v prenos
vključena tudi posodobitev programske opreme za podporo CRP.
Delo Statističnega sveta RS in sodelovanje statističnih sosvetov
pri uradu je bilo v obdobju poročanja metodološko in vsebinsko
bogato. Koncept sosvetov je zanimiv tudi za druge države, saj
povezuje uporabnike, izvajalce, analitike, druge strokovnjake,
univerze in inštitute, kar v teh državah ni institucionalno urejeno
na tak način.
Urad se je ukvarjal (poleg BS, M F, APP) tudi s preobrazbo Agencije
RS za plačilni promet (APP), pri čemer je skupno z delavci APP
pripravil tudi predloge za novo Agencijo za javnopravne evidence
in storitve, za katero se pripravljajo v skladu s sklepi Vlade RS
tudi zakonske in druge rešitve, ki bodo v 1999 predložene Vladi
RS.
V zvezi s to preobrazbo APP je urad oblikoval tudi predlog reforme
tistega dela Nacionalnega programa statističnih raziskovanj, ki bi
s sedanje APP prešel na druge nosilce statističnih raziskovanj.
Predlogi so že v omenjeni novelizaciji zakona o državni statistiki,
v kateri so vladi in državnemu zboru predložene nove
institucionalne rešitve, usklajene s sedanjimi pooblaščenimi
izvajalci statističnih raziskovanj - Banko Slovenije, Zavodom RS
za zdravstveno zavarovanje, Zavodom RS za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za finance, Zavodom RS
za zaposlovanje in Inštitutom RS za zdravstveno varstvo.

Informatizacija, poročevalske enote, zahteve EU po
zaščiti in varnosti
Pri računalniški informacijski infrastrukturi in informacijski
tehnologiji je urad v omenjenem obdobju odpravljal težave, ki bi
lahko nastale na starejši programski (in strojni) opremi ob prehodu
v leto 2000. Prav tako pri informacijski tehnologiji še naprej poskuša
slediti lastnemu oblikovanju in prevzemanju programov oz.
njihovemu prilagajanju tujini.
Pomembna pa sta povezovanje in uporaba informacijskih tehnologij
v komunikacijah s podjetji. Uradu je pri mednarodnem sodelovanju
z Nizozemci in drugimi državami EU uspelo, da pridobiva podatke
iz velikih in srednjih podjetij na kombinirani način in je začel
razbremenjevati poročevalske enote pri dajanju podatkov
državnim organom.
Nekatere poročevalske enote se vedno bolj upirajo dosedanjemu
načinu pošiljanja podatkov javnopravnemu sektorju in tudi državni
statistiki. Rešitev je v izmenjavi podatkov v obliki elektronskega
poslovanja.
Podjetja v Sloveniji se hitro preusmerjajo na elektronsko
poslovanje, kar so dokazale tudi poskusne naloge, ki jih je v letu
1998-1999 sofinanciral urad.

Tradicionalno posvetovanje Statistični dnevi v letu 1998, ki je
pomembno za povezavo med stroko in uporabniki, je s stalno
temo, to je približevanjem držav kandidatk EU oz. z aktualnostjo
tem na področju statističnega delovanja, pomemben dejavnik
strokovnega delovanja urada. Večje število tujih udeležencev,
sodelavcev in mednarodnih strokovnjakov utemeljuje nastanek
osrednje strokovne prireditve oz. srečanja strokovnjakov in
praktikov za državno statistiko v srednji in vzhodni Evropi.
Uresničevanje nacionalnega programa statističnih
raziskovanj
Evropska komisija na razne načine, predvsem prek Evrostata,
sproti dopolnjuje oblike in vsebine zbiranja podatkov in s tem
povečuje svoje zahteve na področju dela urada.
Zato je urad največ pozornosti namenjal problemom obračunov
narodnogospodarskih agregatov in nalogam, povezanim z
obračunom BDP in vzporednimi računi. V tem obdobju je
pospeševal delo in študije pri pripravi satelitskih računov za
kmetijstvo; določene težave nastajajo pri nastavitvi računov za
varstvo okolja, vendar tega problema tudi v EU še niso zadovoljivo
rešili.
Pri ekonomskih odnosih s tujino, predvsem pa trgovinski bilanci,
so stvari potekale po načrtih, tudi ob predvidenih težavah ob
uvedbi DDV. Ta je glede na statistično oceno in možnosti
predvidevanja dosti manj vplival na statistično delo, kot je urad
pričakoval.
Urad je v septembru dokončno prenesel na spletne strani izredno
obsežno bazo podatkov trgovinske statistike o izvozu in uvozu
blaga.
Pri ekonomskih statistikah prehod še vedno poteka; pri nacionalnih
in finančnih statistikah se delo urada širi predvsem na finančne
statistike ob vsebinskem in drugačnem sodelovanju Banke
Slovenije in Ministrstva za finance.
Statistike storitvenih dejavnosti se ustrezno dopolnjujejo, kar še
zlasti velja za statistiko turizma glede na novi zakon o turizmu in
22. oktober 1999

Na probleme v zvezi z varnostjo in zaščito podatkov, v zvezi s
tem pa tudi z neustreznostjo prostorov urada je opozorila tudi EU
pri pregledu usklajenosti zakonodaje septembra 1998 v Bruslju,
kar je našlo ustrezen odmev tudi v Državnem programu za pristop
EU do 2002. Urad pričakuje, da se bo reševanje teh in tudi
kadrovskih in nekaterih drugih vprašanj, navedenih v Državnem
programu, uspešno nadaljevalo v letu 2000.
MEDNARODNO SODELOVANJE
Z Evrostatom - Statističnim uradom Evropskih skupnosti oz. EU
je urad poleg drugih oblik sodelovanja povezan z Multi-Beneficiary programom, ki omogoča izobraževanje ter strokovna
potovanja v razvite države. Pred začetkom uresničevanja je tudi
statistični program PHARE CGP 98, ki bo s primerno donacijo
omogočil dopolnitve in metodološke uskladitve ter nekatera nova
zajemanja podatkov, tako da bo urad leta 2002 popolnoma
pripravljen izkazovati primerljive podatke do EU ter podpreti
domače analitične skupine in razvojne programe.
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Sodelovanje z OZN je sprotno. Urad je sodeloval pri več skupnih
metodoloških projektih in raziskovanjih, ki so jih organizirali
predvsem Konferenca evropskih statistikov (CES), FAO, MOD,
STO in druge organizacije OZN.

Urad je v navedenem obdobju podrobno spremljal številne
mednarodne konference, simpozije in druga strokovna srečanja
na temo religije, sodeloval je s podobnimi organi sosednjih in
drugih evropskih držav ter domačimi in tujimi strokovnjaki s
področja svojega dela.

Urad uspešno sodeluje z Mednarodnim denarnim skladom,
posebej pri diseminacijskih standardih, in je po mnenju nekaterih
analitikov Slovenija takoj za Kanado oz. je druga pri izpolnjevanju
obveznosti do zelo zahtevnega izkazovanja najpomembnejših
podatkov, ki jih zahteva MDS in se izkazujejo na spletnih straneh.

SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
Služba vlade za zakonodajo je v obdobju od 1.1.1999 do 1.9.1999
opravila vse naloge iz svoje pristojnosti v skladu z zakonom o
vladi in odlokom o njeni organizaciji in delovanju. V tem času je
služba prejela v obravnavo 2.326 zadev, od tega 209 predlogov
zakonskih besedil, 131 uredb in 450 drugih podzakonskih aktov,
kar je za 13 % več kot v primerjalnem obdobju lani.

Dvostranskega sodelovanja urada je bilo v tem obdobju nekoliko
manj, ker je Slovenija v glavnem zainteresirana za spoznavanje
konkretnih položajev in se dvostransko urad udeležuje predvsem
akcij, ki so izrazito v vlogi evropeizacije in prilagajanja njegovega
nadaljnjega dela ter v tem okviru sodeluje tudi z drugimi
mednarodnimi organizacijami.

Vse zadeve iz pristojnosti službe so bile pravočasno rešene v
skladu s poslovnikom vlade. Predstavniki službe so sodelovali
pri delu odborov vlade kot tudi Vlade Republike Slovenije, po
potrebi pa so se udeleževali sej delovnih teles Državnega zbora
RS in Državnega sveta RS kot tudi samih zasedanj.

URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI
Urad Vlade RS za verske skupnosti je v navedenem obdobju
opravil vse naloge, za katere je pristojen po sklepu o ustanovitvi
Urada Vlade RS za verske skupnosti.

V skladu s svojimi pristojnostmi je Služba vlade za zakonodajo
pripravila tudi številna stališča in mnenja za fizične in pravne
subjekte, ki se nanjo obračajo.

Spremljal je položaj verskih skupnosti, ki so prijavile svoje
delovanje v RS, tako da se je odzival na vabila verskih skupnosti
ob njihovih verskih praznikih in pomembnejših dogodkih, kot so
npr. imenovanje novih vodstev ali sprejetje novih avtonomnih pravil
delovanja. Predstavniki urada so večkrat obiskali verske
skupnosti v njihovem okolju, da bi spoznali njihovo versko
dejavnost.

Na podlagi sklepov vlade je služba pripravila pravna stališča do
posameznih vprašanj, ki so se pojavila pri delu Vlade Republike
Slovenije, prav tako je pripravila zasnovo ustavnih sprememb.
Služba vlade za zakonodajo je vse navedene predpise pregledala
z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom, v okvirih
možnosti pa tudi s pravom Evropske unije. Vse predpise iz
pristojnosti vlade oziroma posameznih ministrstev je tudi
nomotehnično popravila in objavila v Uradnem listu Republike
Slovenije, ki ga je tudi izdajala.

Na uradu je bilo več razgovorov s predstavniki verskih skupnosti,
ki so opozorili na najrazličnejša vprašanja, povezana z
opravljanjem verske dejavnosti in veljavnim pravnim redom.
Urad je verskim skupnostim strokovno pomagal in jih obveščal o
predpisih, ki se nanašajo na njihovo delovanje, tudi s pripravo
oziroma pomočjo pri organizaciji rednih mesečnih posvetov
predstavnikov verskih skupnosti, ki so prijavile svoje delovanje v
RS, s strokovno pomočjo novinarjem TV Slovenija je prijavljenim
verskim skupnostim pomagal uresničevati tudi zakonsko določbo
o javnosti njihovega delovanja.

Z vidika vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo je
Služba vlade za zakonodajo sodelovala s Službo vlade za
evropske zadeve, predvsem pa s posameznimi ministrstvi pri
usklajevanju naše zakonodaje z zakonodajo Evropskih skupnosti,
njeni predstavniki pa so bili dejavno vključeni v delo ožje pogajalske
skupine in tudi v delo posameznih delovnih skupin.
Služba je nadaljevala delo, ki izhaja iz sprejete Strategije Republike
Slovenije za vključevanje v EU, pripravila gradiva s tega področja
in strokovno pomagala ministrstvom pri pripravi Državnega
programa za prevzem pravnega reda Evropskih skupnosti,
postopkov pregledovanja usklajenosti slovenske zakonodaje in
usklajevala zbiranje podatkov v zvezi s prilagajanjem zakonodaje
kot tudi njihovo pošiljanje v podatkovno bazo Evropske komisije.

Urad je sodeloval pri pripravi predpisov, ki jih pripravljajo Vlada
RS, ministrstva ter drugi republiški oziroma lokalni organi in se
nanašajo na verske skupnosti.
Urad je pripravil predlog zakona o verskih skupnostih, ki ga je
Vlada RS že 16. 6.1998 predložila v obravnavo Državnemu zboru
RS, ki pa še vedno čaka na prvo obravnavo.

Poleg navedenih dejavnosti ter dejavnosti, ki izhajajo iz
organizacijskih predpisov, je NSlužba za zakonodajo pripravila
spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republike Slovenije,
s katerim je bila v vladni zakonodajni postopek uvedena izjava o
skladnosti predloga zakona ali drugega akta s predpisi Evropskih
skupnosti, ki pomeni sistematično spremljanje usklajenosti naše
zakonodaje kot tudi pomemben vir za podatkovno bazo o
usklajenosti zakonodaje.

Urad je izvajal sklep Vlade RS v zvezi s pokojninskim, invalidskim
in zdravstvenim zavarovanjem duhovnikov in redovnikov, izdajal
je potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja delovanja verskih
skupnosti oziroma njihovih sestavnih delov, izvajal je sklep
Državnega zbora RS o graditvi rimskokatoliške cerkve v
Kočevski Reki.
Pri uradu je sedež Komisije Vlade RS za rešitev odprtih vprašanj
Rimskokatoliške cerkve ter Mešane komisije Vlade RS in
Evangeličanske cerkve v RS.

V sodelovanju z izvajalci programa PHARE je služba v obdobju
od 1.1.1999 do 31.8.1999 za zaposlene v državni upravi
organizirala več seminarjev, delavnic in okroglih miz, od katerih
so najpomembnejši naslednji: o izjavi o skladnosti in njenem
izpolnjevanju, o finskih izkušnjah s prilagajanjem zakonodaje, o
avstrijskih izkušnjah s prilagajanjem zakonodaje, o sistemu
državnih pomoči, o prostem pretoku blaga, o prostem opravljanju

Urad je pripravil ali sodeloval pri pripravi več protokolarnih
sprejemov duhovnih vodij oziroma predstavnikov mednarodnih
organizacij, v katerih sestavi so tudi verske skupnosti, ki so
prijavile svoje delovanje v RS.
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storitev in pravici do ustanavljanja ter o spremembah in
dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah.

koristnimi napotki ob kršenju zakonskih določb v zvezi z
zaposlitvijo.

Služba vlade za zakonodajo je v omenjenem obdobju izdala tudi
publikacijo o Evropskem sporazumu o pridružitvi z uvodnimi
pojasnili.

Urad za žensko politiko že vsa leta izvaja dejavnosti, namenjene
preprečevanju nasilja nad ženskami, senzibilizaciji javnosti o tem
problemu in krepitvi razumevanja, da so za učinkovit boj proti
nasilju potrebni politični ukrepi. V zadnjem letu pa urad skladno z
resolucijo Evropskega parlamenta, ki je leto 1999 razglasila za
leto evropske kampanje proti nasilju nad ženskami, v sodelovanju
z nevladnimi organizacijami, občinami in državnim zborom izvaja
enega največjih projektov za boj proti nasilju nad ženskami v
Sloveniji, v okviru katerega bodo potekale številne dejavnosti po
vsej Sloveniji, osrednja med njimi pa bo plakatna akcija, ki bo v
obdobju, ko potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad
ženskami (25.11. do 10.12.1999), javnost opozarjala na problem
nasilja in tako ustvarjala ničelno strpnost do te hude kršitve
človekovih pravic in svoboščin.

Služba vlade za zakonodajo je v okviru programa projektov
Informacijsko-dokumentacijskega centra (IDC) vodila pripravo
registra predpisov - podatkovne baze, ki vsebuje vse podatke o
načrtovanih in veljavnih predpisih in se že uporablja pri ugotavljanju
uresničevanja Državnega programa pri usklajevanju naše
zakonodaje (projekt IDC 1) ter v okviru navedenega projekta
začela pripravljati nov program za vnos teh podatkov, ki bo
povezan z registrom predpisov. Vse navedeno je dostopno tudi
na spletnih straneh državnih organov.
Služba je dejavno sodelovala tudi pri projektu spremljanja
zakonodaje Republike Slovenije, razvoja dokumentnih baz na
vladi in ministrstvih ter analizah zakonodajnega postopka in
pretoka dokumentov (projekt IDC 3).

Urad se je dejavno vključil v razpravo o predlogu zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pristojnemu
ministrstvu poslal svoja stališča in pobude v zvezi s pokojninsko
reformo. Organiziral je tudi javno razpravo o možnih posledicah
reforme na položaj žensk in moških ter dal svoje pripombe in
dopolnila k predlogu zakona o delovnih razmerjih, ki so se
nanašala zlasti na enake možnosti in enako obravnavo žensk in
moških pri zaposlovanju. Ob pripravi predloga zakona o
starševstvu in družinskih prejemkih je organiziral strokovni posvet,
katerega namen je bil ugotoviti skladnost predloga s pravnimi
normami EU na tem področju, in sodeloval v izvedenskih skupinah,
ki jih je organiziralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ob objavi predloga o spremembah zakona o jamstvenem skladu
je urad pripravil pripombe v zvezi s socialnim cenzusom in jih
poslal pristojnemu ministrstvu. Urad je v tem obdobju sodeloval
tudi pri nastajanju predloga zakona o zdravniški službi in
registriranem partnerstvu. Poleg tega je letos začel pripravljati
predlog zakona o enakih možnostih in enaki obravnavi žensk in
moških, ki bo predvidoma pripravljen v začetku naslednjega leta
na podlagi primerjalne analize teh zakonov v državah EU.

Kot koordinator za pošiljanje podatkov o usklajevanju predpisov
Republike Slovenije s predpisi Evropskih skupnosti v podatkovno
bazo Evropske komisije je služba usklajevala in nadzirala vnos
podatkov posameznih ministrstev in vladnih služb v podatkovno
bazo Harmonogram SINHRO in njihov prenos v t. i. Progress
database ter organizirala pripravo t. i. Preglednic o usklajenosti
(Tables of Concordance) za določena področja.
V okviru neposrednega mednarodnega sodelovanja služba zaradi
narave svojih pristojnosti in dela sicer ni nastopala samostojno,
vzpostavila pa je sodelovanje s sorodnimi službami različnih
evropskih držav, predvsem z vidika vključevanja v EU, objavljanja
pravnih predpisov v uradnih glasilih ter zakonodajnega postopka.
Ne glede na to, da pravo gospodarskih družb po svoji vsebini ne
spada v delovno področje in pristojnost Službe vlade za
zakonodajo, je služba nadaljevala z vodenjem 5. delovne skupine,
ki usklajuje zakonodajo na tem področju, pripravila pa je tudi
spremembe in dopolnitve zakona o gospodarskih družbah, ki že
veljajo.

Vključevanje načela enakosti v razvoj politik, ki
pomembno vplivajo na enake možnosti žensk in
moških
Urad je v okviru projekta Integracija načela enakosti v razvoj
slovenskih politik, ki ga izvaja od oktobra 1997, organiziral več
izobraževalnih delavnic in strokovnih posvetov in ustanovil
medresorsko delovno skupino za izvajanje strategije, v kateri
sodelujejo predstavnice Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za šolstvo
in šport. Poleg dejavnosti na vladni ravni je urad spodbudil tudi
številne dejavnosti na lokalni ravni, ki spodbujajo idejo o vključitvi
načela enakosti spolov.

URAD VLADE ZA ŽENSKO POLITIKO
Urad Vlade Republike Slovenije za žensko politiko je v obdobju
med 1. 9. 1998 in 1. 9. 1999 opravljal strokovne naloge, ki sodijo
med pristojnosti, določene v odloku o njegovi ustanovitvi.
Spremljanje položaja in uresničevanja pravic žensk
Prednostna področja v preteklem letu so bila predvsem
sodelovanje žensk v političnem odločanju, zaposlovanje oz. trg
delovne sile in nasilje nad ženskami. V okviru projekta UNDP
(Program OZN za razvoj), ki ga urad izvaja od oktobra 1997, da
bi izboljšali položaj žensk pri družbenem in političnem odločanju,
je bila opravljena analiza volitev 1996 z vidika zastopanosti žensk
in volilnega sistema, organiziran simpozij z mednarodno udeležbo
in izdana publikacija z naslovom Ženske, politika, demokracija.
Na lokalni ravni je bila prav tako v okviru tega projekta
vzpostavljena regionalna mreža, katere cilj je povezovanje,
izobraževanje, usposabljanje in obveščanje politično dejavnih
žensk. Zaradi odpravljanja diskriminacije na trgu delovne sile je
urad pripravil projekt Odpiramo vrata ženskam, v okviru katerega
je odprl brezplačno telefonsko zvezo za obveščanje in svetovanje,
organiziral strokovne posvete in delavnice, izdal informativno
zloženko o pravicah iz delovnih razmerij in objavil letake s
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Sodelovanje v mednarodnih, medvladnih in
regionalnih organizacijah
Urad je tudi v tem obdobju nadaljeval in okrepil svojo vlogo v
mednarodnih, medvladnih in regionalnih organizacijah, sodeloval
s tujimi institucijami in strokovnjaki in strokovnjakinjami ter bil
dejaven pri dvostranskem sodelovanju. Oktobra 1998 je v
sodelovanju z Evropsko komisijo in Taiexom organiziral
pomembno in odmevno konferenco o enakih možnostih žensk in
moških, ki so se je udeležile delegacije iz 10 držav kandidatk za
članstvo v EU in 19 uglednih osebnosti in strokovnjakov in
strokovnjakinj iz držav članic ter institucij Evropske unije.
Predstavnice urada so se udeležile tudi konference Evropske
unije v Madridu, ki je bila namenjena spremljanju uresrtičevanja
dokumentov, sprejetih na 4. svetovni konferenci Združenih
narodov o ženskah.
545
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Pri dejavnostih Sveta Evrope urad redno sodeluje v Vodilnem
odboru za enakost žensk in moških, v obravnavanem obdobju
pa je bila Slovenija že drugič izvoljena za podpredsedujočo. Urad
je poleg priprave številnih gradiv za Svet Evrope pomembno
prispeval tudi k nastajanju predloga priporočila Sveta ministrov in
ministric za preprečevanje trgovine z ljudmi z namenom spolne
zlorabe, saj je sodelavka urada sodelovala v evropski izvedenski
skupini. Predstavnice urada so se udeležile tudi vseh mednarodnih
forumov in konferenc v okviru dejavnosti Sveta Evrope, na katerih
Slovenija vselej dejavno sodeluje s svojimi prispevki in tako
soustvarja smernice za nadaljnje delo na področju enakih možnosti
žensk in moških v evropskem družbenem in političnem prostoru.

prej podpiše protokol in izvede ratifikacijski postopek. Urad je
sodeloval tudi pri pripravi resolucije, ki določa okvire za posebno
zasedanje Generalne skupščine OZN v letu 2000 Ženske 2000:
enakost spolov, razvoj in mir za 21. stoletje (pregled in ocena
napredka, doseženega po 4. svetovni konferenci o ženskah).
Pri regionalnem sodelovanju je urad vključen v vse dejavnosti
Delovne skupine za ženske v Delovni skupnosti Alpe-Jadran, na
področju dvostranskih odnosov pa je sodeloval predvsem z
Makedonijo ter Bosno in Hercegovino. V juliju 1999 je urad gostil
na delovnem obisku članice parlamentov Bosne in Hercegovine
in tako ustvaril razmere za plodnejše sodelovanje pri delovanju
državnih mehanizmov za spodbujanje enakosti žensk in moških.

Obsežna in pomembna naloga je bila tudi sodelovanje urada v
telesih in agencijah Organizacije združenih narodov, predvsem
pri dejavnosti Komisije za status žensk in Programu ZN za razvoj.
V tem obdobju je urad pripravil tudi Drugo poročilo Republike
Slovenije o uresničevanju določb Konvencije o odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk in ga skladno s sklepom vlade poslal
generalnemu sekretarju OZN za obravnavo v Odboru za odpravo
diskriminacije žensk, s čimer je Slovenija izpolnila svoje
obveznosti kot država podpisnica. V okviru dejavnosti OZN je
urad tudi dejavno sodeloval pri sprejetju Opcijskega protokola k
omenjeni konvenciji, ki bo na voljo za podpis po letošnjem
jesenskem zasedanju Generalne skupščine OZN. Urad se je že
povezal z Ministrstvom za zunanje zadeve glede skupne
dejavnosti za izvedbo postopka, ki bo omogočil, da Slovenija čim
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V letu 1999 je urad začel dejavno sodelovati tudi z misijami
Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, predvsem z
oddelki za demokratizacijo, ki urad zaradi prepoznavne in cenjene
strokovnosti in znanja pogosto vabijo, da s svojimi izkušnjami
prispeva h krepitvi sposobnosti držav gostiteljic teh misij za
ustvarjanje razmer za enako obravnavo in enake možnosti žensk
in moških.
Sestavna dela tega poročila sta podatki o številu
zaposlenih v državni upravi In seznam zakonov,
sprejetih ali pripravljenih v ustreznih resor|lh v obdobju
od 1.9.1998 do 1.9.1999
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PODATKI O ŠTEVILU ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORGANIH
V NJIHOVI SESTAVI TER VLADNIH SLUŽBAH
zap.
št.

število
zaposlenih

Ministrska in organi v sestavi

1.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Skupaj z organi v sestavi

136
241

2.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Skupaj z organi v sestavi

130
359

3.

Ministrstvo za finance
Skupaj z organi v sestavi

4.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Skupaj z organi v sestavi

76
138

5.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Skupaj z organi v sestavi

144
397

6.

Ministrstvo za kulturo
Skupaj z organi v sestavi

61
174

7.

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

8.

Ministrstvo za notranje zadeve

8.140

9.

Ministrstvo za obrambo

6.120

10.

Ministrstvo za okolje in prostor
Skupaj z organi v sestavi

146
1.354

11.

Ministrstvo za pravosodje
Skupaj z organi v sestavi

69
925

12.

Ministrstvo za promet in zveze
Skupaj z organi v sestavi

105
433

13.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Skupaj z organi v sestavi

156
183

14.

Ministrstvo za zdravstvo
Skupaj z organi v sestavi

53
231

15.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Skupaj z organi v sestavi

111
255

16.

Ministrstvo za zunanje zadeve
Skupaj z DKP mrežo in organi v sestavi

397
407

358
5.162

MINISTRSTVA
SKUPAJ Z ORGANI V SESTAVI

24.555

VLADNE SLUŽBE

1.120

SKUPAJ
MINISTRSTVA Z ORGANI V SESTAVI IN VLADNE SLUŽBE
Vir: Kadrovska služba Vlade RS;

22. oktober 1999

36

25.675

Stanje 1.9.1999
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GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH V MINISTRSTVIH IN ORG4NIII V
NJIHOVI SESTAVI TER VLADNIH SLUŽBAH
(logaritemsko merilo)
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20. Zakon o poroštvu RS za obveznosti DARS iz naslova kredita,
ki ga najame pri EIB, za projekt slovenskih avtocest/lil
21. Predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti iz kredita, ki ga
najame DARS pri EIB za projekt slovenskih avtocest/IV
22. Predlog zakona o najemu posojila pri MBOR za Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin - hitri postopek
23. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
gospodarskih družbah
24. Predlog zakona o javnih naročilih

SEZNAM ZAKONOV, SPREJETIH ALI
PRIPRAVLJENIH V USTREZNIH
RESORJIH V OBDOBJU 1.9.1998 DO
1.9.1999
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem
varstvu
3. Zakon o varnosti in zdravju pri delu
4. Zakon o spremembah zakona o družinskih prejemkih
5. Spremembe in dopolnitve zakona o jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega
nasilja
7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Zvezno republiko Nemčijo o urejanju vojnih grobov

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu RS
za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW
v TE Brestanica
2. Zakon o rudarstvu
3. Zakon o splošni varnosti proizvodov
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
1. Zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije
2. Zakon o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu
3. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu
1999
4. Zakon o varstvu novih sort rastlin
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
6. Predlog zakona o zaščiti živali

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zakon o kontroli cen
2. Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah
3. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti
4. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
5. Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji
6. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD
7. Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
(ZIOOZP)
8. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSSRR)

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Zakon o varstvu kulturne dediščine
2. Predlog zakona o lastninjenju spomenikov v družbeni lasti
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM
1. Zakon o gostinstvu; sprememba
2. Zakon o pospeševanju turizma

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem
postopku
3. Zakon o davku na dodano vrednost z izvedbenimi predpisi
4. Zakon o trošarinah z izvedbenimi predpisi
5. Zakon o davku na promet nepremičnin
6. Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov
7. Zakon o davku od iger na srečo
8. Zakon o prometnem davku od motornih vozil
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona z
izvedbenimi predpisi
10. Zakon o carinski službi
11. Zakon o deviznem poslovanju
12. Zakon o bančništvu
13. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
14. Zakon o trgu vrednostnih papirjev
15. Zakon o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb
16. Zakon o finančnem poslovanju podjetij
17. Zakon o javnih financah
18. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
19. Zakon o računovodstvu

22. oktober 1999

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev
2. Zakon o tujcih
3. Zakon o azilu
4. Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji
5. Zakon o prevozu nevarnega blaga
6. Predlog zakona o orožju
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o ohranjanju narave
2. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi
posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998
prizadele Republiko Slovenijo
3. Zakon o odpravi posledic neurij, plazenja tal in poplav, ki so v
obdobju september-november 1998 prizadele Republiko
Slovenijo
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v
cestnem prometu

Zakon o pravdnem postopku
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem
tožilstvu
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika
RS
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem
postopku
Zakon o spremembah in dopolnitvah o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu
Zakon o državnem pravobranilstvu
Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o upravnem sporu
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o kemičnem orožju
2. Predlog zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o
postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene
nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini
3. Zakon o kemikalijah
4. Predlog zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih
5. Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in snovi ter
izdelkov, ki prihajajo v stik z živili
6. Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane
droge
7. Predlog zakona o preskrbi s krvjo
MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

1.
2.
3.
4.

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poravnanju
davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice,
d.d.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo železniške proge na
smeri Puconci-Hodoš-državna meja in dograditvijo drugega
tira železniške proge Koper-Divača
3. Zakon o poroštvu RS za najetje posojil za nakup potniških
vlakov
4. Zakon o poroštvu RS za obveznosti slovenskih železnic d.d.,
iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške
proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja
5. Zakon o poroštvu RS za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d., iz naslova najetih posojil, najetih za financiranje določenih
del za posodobitev in razvoj slovenske železniške
infrastrukture
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Zakon o standardizaciji
Zakon o akreditaciji
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
Predlog zakona o meroslovju

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Ministrstvo je pripravilo ali sodelovalo pri uskladitvi 63 dvostranskih
mednarodnih pogodb, 10 večstranskih mednarodnih pogodb ter
83 dvostranskih in večstranskih pogodb, ki so bile ratificirane v
Državnem zboru Republike Slovenije. Ministrstvo je pripravilo
tudi 183 predlogov aktov - zakonov in uredb o ratifikaciji
mednarodnih pogodb.
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
Zakon o spremembah zakona o gospodarskih družbah

550

Ar.
NAROČILNICA
Ime in priimek:
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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.
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