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Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora, ki so sklicane za petek, 25.
decembra 1987, je razširjen s:
- sklepanjem o osnutku resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu
1988.
Dnevni red seje Zbora združenega dela in Zbora občin je
razširjen še z obravnavo:
- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti v letih 1986 do 1990 s predlogom zakona
- predloga odloka o odstopu posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov občinam v letu 1988
- predloga za izdajo zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane tržne
proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe
in za blagovne rezerve s predlogom zakona
- predloga zakona o dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Dnevni red seje Družbenopolitičnega zbora pa je razširjen
z obravnavo:
- predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o stanovanjskem gospodarstvu.

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
k osnutku resolucije o politiki- uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 s spremljajočimi akti in k osnutku resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu
1988, ki jo je podal Milivoj Samar, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za
družbeno planiranje.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklep k osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1988;
- predlog za izdajo zakona o ustanovitvi družbenega sveta
za Republiško upravo za jedrsko varnost s predlogom zakona;
- predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o sestavi republiških komitejev.
O osnutku resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 bodo
vsi trije zbori sklepali na sejah, ki so sklicane za petek, 25.
decembra 1987.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- sklep k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
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zakona o kritju tečajnih razlik iz zunanjih kreditov;
- sklep k osnutku odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov za
leto 1988:
- sklep k osnutku odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za
obdobje od 1. januarja do 28. maja 1988;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme:
- sklep k osnutku odloka o določitvi sredstev za regres za
umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme za leto 1988;
- sklep k osnutku odloka o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988;
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o določitvi prihodkov federacije, ki se v letu 1987
uporabljajo za potrebe gospodarstva:
- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila,
sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto
1987.
Ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije sta
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela;
- dodatni sklep k osnutku odloka o strategiji razvoja
turizma v SFRJ s strategijo
- sklep k dopolnilnemu delovnemu besedilu osnutka
zakona o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za spodbuja-

nje tehnološkega razvoja Jugoslavije; Družbenopolitični zbor
je sprejel stališča in predloge.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še:
- sklepe in priporočila ob obravnavi poročila o stanju in
možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudarski obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji Rudniki
svinca in topilnica Mežica s predlogi rešitev ter predloga za
izdajo zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za
postopno zapiranje rudnika Svinca in cinka v Mežici;
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve
ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe
obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in
storitev;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o morskem ribištvu;
- predlog za izdajo zakona o spremembah kazenskega
zakona Socialistične republike Slovenije s predlogom zakona;
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko za leto 1988;
- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka.
Zbor združenega dela je sprejel tudi;
- sklep k osnutku odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike
v letu 1988.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

SKLEPI IN PRIPOROČILA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudarski obrati
s se pa raci jo ter TOZD Metalurgija v DO Rudniki svinca in topilnica Mežica
s predlogi rešitev in predloga za izdajo zakona o zagotavljanju dela sredstev
potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na sejah
dne 14. decembra 1987 obravnavala poročilo o stanju in možnostih za nadaljnji
razvoj TOZD Rudarski obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v DO Rudniki
svinca in topilnica Mežica s predlogi
rešitev in predlog za izdajo zakona o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za
postopno zapiranje Rudnika svinca in
cinka v Mežici in na podlagi 260. in 277.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
SKLEPE IN PRIPOROČILA
l.
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta se seznanila
s poročilom o stanju in možnostih za
nadaljnji razvoj TOZD Rudarski obrati
s sepracijo ter TOZD Metalurgija v DO
Rudniki svinca in Topilnica Mežica in
s predlogi rešitev vključno z ovrednotenjem finančnih posledic v programu postopnega zapiranja Rudnika svinca in
cinka v Mežici in sanacije okolja v Zgornji
Mežiški dolini.
2. Zbora sprejemata predlog za izdajo
zakona o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika
2

svinca in cinka v Mežici in sanacije okolja
v Zgornji Mežiški dolini.
3. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, pri tem naj
upošteva predloge, mnenja in pripombe
delovnih teles Skupščine SR Slovenije,
skupin delegatov in razpravo na sejah
zborov.
4. Do predložitve osnutka zakona mora
predlagatelj natančneje opredeliti vire financiranja za izvajanje programa zapiralnih del v rudniku. Pri tem je potrebno
v največji možni meri uskladiti stališča
v zvezi z uporabo solidarnostnih sredstev
ter natančneje opredeliti možnosti zagotovitve 12%-nega deleža finačnih sredstev delovne organizacije Rudniki svinca
in Topilnica Mežice in reproverige.
II.
1. Ker se bo predvideni del sredstev za
izvajanje programa postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka v Mežici in
sanacijo okolja v Zgornji Mežiški dolini
zagotavljal s tem zakonom, ob predpostavki, da bodo zagotovljena tudi druga
sredstva v skladu s programom, zbora
priporočata interesnim skupnostim
(predvsem raziskovalni, vodni in energetski skupnosti), da program čimprej
obravnavajo in odločijo o prevzemu ob-

veznosti, da svoje obveznosti ustrezno
vnesejo v svoje planske akte in da tvorno
sodelujejo pri izvrševanju predvidenih
nalog.
Zbora zaradi nujnosti izvajanja programa pozivata vse predvidene nosilce financiranja programa zapiranja Rudnika
Mežica (Skupščina občine Ravne na Koroškem in enoto za odkrivanje surovin
splošnega pomena Raziskovalne skupnosti Slovenije), da s pravočasnim prevzemom svojega dela obveznosti omogočijo, da se zakon čimprej sprejme.
2. Zbora predlagata Skupščini občine
Ravne na Koroškem, da aktivno sodeluje
in vpliva' pri zbiranju sredstev za zapiranje rudnika in sanacijo okolja v Zgornji
Mežiški dolini. Pripravi in spodbudi naj
samoupravno sporazumevanje za zagotovitev potrebnih sredstev za odpiranje
novih in nadomestnih delovnih mest.
3. Zaradi vse večjih škodljivih vplivov
metalurgije in drugih dejavnosti na okolje tega območja, postaja reševanje problemov varstva in izboljševanja človekovega okolja ključni element za vsakršno
gospodarsko dejavnost in za vzpostavljanje pogojev bivanja, zato je potrebno za
te namene zagotoviti postopnost obnove
krajine in ekološko sanacijo metalurške
proizvodnje.
poročevalec

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
- Razmere v kmetijstvu se drastično
slabšajo
Naša skupina delegatov za
kmetijsko področje 3. okoliš
Ajdovščina je že v mesecu
aprilu letošnjega leta dala pripombo in zahtevo za izboljšanje razmer v kmetijstvu, ob
obravnavi informacije Izvršnega sveta o aktualnih vprašanjih resolucije o politiki
uresničevanja družbenega
plana. Iz takratne vsebine informacije Izvršnega sveta je
izhajalo, da pristojni organi
poznajo razmere v kmetijstvu,
saj je bilo dobesedno navedeno, da je kmetijstvo na robu
ekonomskega obstoja. Zato
v naši zahtevi nismo ponavljali stanja temveč le zahtevali, da pristojni organi nemudoma pristopijo h konkretnemu
reševanju tega problema. Od
takrat do danes ni bilo storjenega ničesar in se razmere
drastično slabšajo.
Niti ena veja kmetijske proizvodnje ni niti blizu rentabilnosti. Pšenico smo oddali po
nižji ceni, kot je bila v istem
mesecu cena otrob, da sploh
ne delamo primerjave s ceno
krmil. Pri živinoreji naj navedemo le naslednja dejstva:
tele stane od 250 do 300 tisočakov, po dveh letih pitanja
dobimo zanj 600 tisočakov. Silažna koruza, ki je pri pitanju
najpomembnejša se je v nekaj mesecih povzpela od 90
do 320 dinarjev ali za 355 odstotkov. Odkupne cene živine
so kmetu prinesle ob 20% povišanju le okrog 5% več, ostalo gre drugim. Zadnje povečanje cen ni bilo dovoljeno.
»Mleko teče z izgubo«, so naslovi člankov v časopisih, kar
je komentirano iz izračunov
Kmetijskega inštituta Slovenije. Po izračunih tega inštituta
so stroški prireje mleka v zasebnem sektorju 296 din za
liter, cene pa z vsemi premijami dosežejo 117 din. Na našem območju cene grozdja za
letošnje leto še niso določene, dane so le izjave, da bodo
zaradi visokih obresti, v višini
lanskih, čeravno so se cene
repromateriala tudi potrojile.
Da je negativna bilanca še
večja, mora kmet čakati na izplačilo tudi več mesecev oziroma dobi plačilo po obrokih.
Zaostajanje s plačili pomeni
ob tej inflacijski stopnji katastrofalno nižanje vrednosti
prejemka.
poročevalec

Enostavno je ugotoviti posledice takega stanja za celotno družbo. Zmanjšanje staleža živine se že vidi, konkretno v tolminski občini se je stalež zmanjšal v zadnjih šestih
mesecih za 280 glav ali 9%,
prireja mleka je padla za 8%.
Isti trendi se kažejo tudi
v ostalih občinah severnoprimorske regije. Dolgoročno
gledano so posledice še hujše, še posebno če gre za
manjšanje staleža krav. Mladi
se bodo še bolj usmerjali
v združeno delo, tudi tisti, ki
imajo urejene kmetije. Starejši bodo prisiljeni še vztrajati,
saj je preživetje sicer možno,
ker hrane za družino kmetu še
vedno ni problem pridelati.
Ne bi bilo potrebno navajati
teh podatkov in posledic stanja, saj iz vsakodnevnih razprav ugotavljamo, da je pristojnim v republiki stanje poznano in vlagajo napore za izboljšanje razmer. Žal pa pozitivnih rezultatov ni In se razmere drastično slabšajo.
Kot delegati za republiško
skupščino predstavljamo in
zastopamo v tej funkciji naše
kmete. Mnogokrat smo od
njih pozvani v nekem smislu
na odgovornost, ne znamo pa
jim odgovarjati. Zato postavljamo delegatsko vprašanje
v tem smislu kako reagirati,
ali upati, da bo stanje boljše,
saj vsi plani in resolucije poudarjajo pomembnost kmetijske proizvodnje, predvidevajo večanje proizvodnje, subvencioniranje in podobno. Ali
razumeti pogoje in trenutne
ukrepe kot politiko države, tudi dolgoročno, ter temu prilagoditi ravnanje ter čimprej
iskati boljše pogoje za življenje v kakšni drugi panogi dejavnosti. Od planskih dokumentov, od obljub in tarnanj
nad zveznimi ukrepi ne moremo živeti.
Mogoče je zaključek provokativen, toda od lepih besed
žal ne moremo živeti.
V zvezi z navedenim je dal
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednja pojasnila:
Z uveljavitvijo Zakona o sistemu družbene kontrole cen
je Zvezni izvršni svet pristojen
za sprejemanje ukrepov neposrednega nadzora cen za vse
proizvode, razen proizvode
s področja obrti in osebnih

storitev, stanovanjsko komunalne dejavnosti in ureditve
naselij in prostora ter izobraževanja, znanosti, kulture in
informacij. To pomeni, da so
cene kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov v pristojnosti
Zveznega izvršnega sveta, ki
z restriktivno politiko cen na
tem področju poslabšuje ekonomski in socialni položaj pridelovalcev in predelovalcev
hrane.
Zvezni izvršni svet je po zakonu prav tako pooblaščen, da
predpiše zaščitne cene osnovnih kmetijskih pridelkov, medtem ko odkupne cene oblikujejo organizacije združenega dela samostojno glede na pogoje
tržišča. Ker pa Zvezni izvršni
svet cene nekaterih živilskih izdelkov administrativno določa,
so možnosti samostojnega
oblikovanja odkupnih cen pri
pridelkih kot so pšenica, živina, mleko, oljnice in sladkorna
pesa močno omejene. Cene živilskih izdelkov iz navedenih
pridelkov so namreč določene
na taki ravni, da organizacijam
združenega dela ne omogočajo odkup pridelkov po cenah,
ki ustrezajo stroškom pridelave. Zaradi tega nastajajo občutna nesorazmerja med dejanskimi in priznanimi stroški
pridelave in predelave letos še
posebej pri cenah mesa, mleka, jedilnega olja in sladkorja.
Izvršni svet SR Slovenije se
vsled tega že dalj časa odločno zavzema za določanje cen
na ekonomskih osnovah oziroma za samostojno oblikovanje
v organizacijah združenega
dela po pogojih trga. Letos pa
je med drugim tudi predlagal,
da Zvezni izvršni svet začne
postopek za spremembo zakona o sistemu družbene kontrole cen, s katero bi se pristojnost za ukrepanje na področju
cen mesa in mleka prenesla iz
federacije v republike in pokrajini. Predlagane spremembe bi omogočile republikam in
pokrajinama lažje razreševanje navedenih problemov,
hkrati pa bi se povečala tudi

njihova odgovornost za pospeševanje in povečevanje obsega proizvodnje, ter s tem tudi
nemoteno preskrbo trga s temi
proizvodi.
Izhajajoč iz opredelitev zveznega in republiškega zakona
o kompenzacijah, mora le-te
zagotoviti tisti organ družbene
politične skupnosti, ki je z akti
iz svoje pristojnosti povzročil
neenakopraven položaj organizacij združenega dela pri pridobivanju dohodka ali onemogočil normalno reprodukcijo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi moral Zvezni
izvršni svet sočasno z ukrepi
neposrednega nadzora cen,
s katerimi ne dovoljuje oblikovanja cen na ravni, ki bi pokrivala stroške enostavne reprodukcije, zagotoviti tudi ustrezno kompenzacijo in vire zanjo.
Z ukrepi s področja cen, ki
jih je Zvezni izvršni svet sprejel
14. 11. 1987, takoj po sprejetju
programa ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva v Skupščini SFRJ, je zaradi odpravljanja cenovnih neskladij povečal
cene nekaterih proizvodov in
storitev iz svoje pristojnosti,
nato pa vse cene zamrznil. Čeprav je dovolil povečanje nekaterih osnovnih kmetijskih in živilskih proizvodov, pa se zaradi povečanih stroškov vhodnih
surovin in energije ekonomski
položaj pridelovalcev in predelovalcev hrane ne bo izboljšal.
Ne glede na navedeno sistemsko ureditev, pa so bile
letos v okviru Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, vseh
udeležencev v reprodukcijski
povezavi,
Samoupravnega
sklada za intervencije v kmetijstvu in Zavoda SR Slovenije za
"rezerve izvedeni mnogi ukrepi,
ki so občasno ublažili težko
stanje. Za trajnejšo rešitev navedenih problemov pa je treba
na vseh ravneh tudi v prihodnje vztrajati na uveljavitvi predlogov, ki jih je že predčasno
oblikoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
Reakcija ob programu, ki zadeva
dvojezično šolstvo na avstrijskem
koroškem
Vika Potočnik, delegatka
»Na seji predsedstva Obv Družbenopolitičnem zboru činske konference ZSM BežiSkupščine SR Slovenije je za- grad - Ljubljana dne 19. nostavila naslednje delegatsko vembra 1987 so med drugim
vprašanje:
obravnavali tudi reakcijo ob
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programu, ki zadeva dvojezično šolstvo na avstrijskem Koroškem, ki je sprožil pri nas,
tako kot tudi pri življu avstrijskem, razburjenje in zaskrbljenost. Mladi so podprli vsa
prizadevanja za odpravo tega
programa, posebej pa so podprli akcijo Mestne konference
socialistične zveze in mladine
glede organiziranja protestnega shoda pred avstrijsko
ambasado v Ljubljani. V zvezi
s tem pa sprašujem ali so
ocene in kako bodo vplivale
na sedanja dogajanja na področju dvojezičnega šolstva
in nadaljnje sodelovanje
s Slovenijo v skupnosti Alpe
- Jadran oziroma kaj bo naredila Slovenija in ustrezni organi za preprečitev oziroma
odpravo omenjenega programa.«
Na vprašanje je odgovorila
Cvetka Selšek, članica Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predsednica Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
Ko se je pred leti pojavil pedagoški koroški model, ki naj
bi spremenil dvojezično šolstvo, je Slovenija takoj sprožila
akcije, da bi ugotovili, za kaj
gre in kakšne posledice bi to
imelo za manjšino. Slovenija
se je opirala predvsem na stališče manjšine, ki je bila mnenja, da modela nikakor ne bi
bilo možno sprejeti, ker pomeni ločevanje otrok, v bistvu segregacijo, geto, izolacijo, osamitev, v smislu uresničevanja
asimilacijskih teženj.
Mi smo takrat na vseh možnih kanalih, ob vseh možnih
srečanjih to zelo ostro postavili avstrijski strani, to je postavil
predsednik Mikulič lansko leto
na Bledu kanclerju Vranitzkemu, to je postavil predsednik
Šinigoj kanclerju Vranitzkemu,
ki je imel poseben razgovor na
Bledu hkrati z državnim obiskom. To smo postavili letos,
ko smo bili septembra letos ob
otvoritvi Plečnikove razstave
na Dunaju na sprejemu pri
Vranitzkem. Venomer smo dobivali od njega odgovor, da ne
bo dopustil, da bi bil ta model
sprejet v celoti takšen, kot se
predlaga na Koroškem, ampak
da bo storil vse, da se z manjšino najde primeren kompromis.
Strinjal se je, da šolskega vprašanja ni možno reševati tako,
da ga nekdo sprejme brez soglasja tistega, ki mu je ta ureditev namenjena. To smo celo
dobili iz kanclerjevega kabineta pismeno, sicer preko Švice,
ker se je skupina slovenskih
intelektualcev v Švici ravno tako postavila za manjšino in je
kancler Vranitzky v bistvu obljubil, da bo storjeno vse.
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Kancler je celo, kot nam je
obljubil, ustanovil komisijo, ki
naj bi proučila zadevo. Ta komisija na strokovni ravni je
imela v samem začetku dosti
dobre rezultate. Manjšina je bila z delom zadovoljna in je celo smatrala, da bi lahko prišlo
do nekega kompromisa, vendar se je v določeni točki potem strokovno delo zaustavilo,
čeprav so ga podpirali tudi vsi
ostali, ki se strokovno ukvarjajo z dvojezičnim šolstvom v Avstriji. Debata je prišla v politične okvire in v zadnjih 14 dneh,
treh tednih, je bila zelo ostra
politična diskusija najprej na
Koroškem, kjer so se, na presenečenje, zedinile vse tri
stranke na pedagoškem modelu. Ta debata se je potem zelo
hitro, presenetljivo hitro, prenesla na Dunaj in tam so se
predvčerajšnjim vse tri stranke
dogovorile in zopet zedinile,
da je potrebno ta model sprejeti, da je treba začeti s formalno pravno proceduro in naložile vladi, da pripravi zakon in da
ga spelje skozi parlament tako,
da bi se ta ureditev lahko začela uveljavljati že v predšolskem
letu 1988/89, to se pravi v prihodnjem šolskem letu.
Ko smo dobili to informacijo, moram reči, da smo bili vsi
presenečeni, mi v Ljubljani, ki
smo v toku zadev, še bolj v Beogradu, ko so malo manj pozorno spremljali stvari, čeprav
so seveda vsa naša diplomatska konzularna predstavništva
to konstantno obveščala in so
bila vsa stališča v Beogradu
tudi deponirana.
Ker je to sovpadalo z obiskom zveznega sekretarja za
zunanje zadeve Avstriji in zunanjemu ministru Mocku, kar
se odvija danes, smo mi takoj
včeraj zjutraj poslali zveznemu
sekretarju za zunanje zadeve
teleks, po dogovoru v Izvršnem svetu, s predsedstvom in
Socialistično zvezo in predlagali: prvič, da bi se odložil ta
obisk, kot zadnja možnost,
v primeru, če se to politično
oceni. Če pa se oceni, da vendarle ne bi bila primerna odložitev, pa prosimo zveznega sekretarja, da sprejme pred srečanjem z Mockom manjšino,
da ga podrobno seznani s situacijo, s posledicami in s stanjem. Drugič, da zelo ostro postavi to avstrijski strani in da
reče ministru Mocku, da pričakujemo, kot podpisniki državne pogodbe in seveda kot država, ki v medsosedskih odnosih s sosednjo državo dobro
sodeluje, da bo vlada storila
vse, da takšen model ne bo
sprejet ter da bo upoštevala
tudi tisto, kar je kancler vseskozi obljubljal. Skratka, da bo

prišlo do nekega kompromisa
z manjšino.
Mi smo bili tudi zaprošeni,
da damo teze tega, kar naj sekretar Dizdarevič vicekanclerju Mocku pove. To smo tudi
storili in to z vsemi elementi, ki
izhajajo iz državne pogodbe in
pa z vsemi ostalimi elementi, ki
se nanašajo na položaj manjšine na Koroškem.
Moram vam reči, da manjšinsko šolstvo v državni pogodbi ni eksplicitno omenjeno
tako, da bi jim lahko rekli, da
kršijo državno pogodbo. Tam
se govori, da imajo avstrijski
državljani slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji pravico
do osnovnega pouka v slovenskem in hrvaškem jeziku in do
sorazmernega števila lastnih
srednjih šol. To seveda manjšina razume na svoj način, Avstrija očitno drugače, tako da
je tu veliko razno-raznih možnosti. No, sedaj se ne bi spuščali v te razprave, ampak zahtevamo z ozirom na to, da je
v Sloveniji situacija takšna, da
imamo dve obliki manjšinskega šolstva, na Primorskem
drugačno kot v Prekmurju, da
mora biti manjšinsko šolstvo
takšno, kot ga želi manjšina
sama. Ona je subjekt in ona je
tista, na katero se to najbolj
nanaša in ki v tem živi in tako
kot se ona odloči, takšna oblika šole naj bo.
To opredelitev smo tudi že
takrat kanclerju Vranitzkemu
vseskozi ponavljali in za to
opredelitev smo zahtevali, da
se tudi sekretar Dizdarevič
zavzame danes v razpravi.
Mi smo tudi dejali, da v primeru, če to ne bi bilo na takšen način urejeno, da to seveda ni možno več puščati v kanalih dvostanskih odnosov, da
je treba ta problem internacionalizirati. ker je popolnoma
nemogoče, da bi v demokratični Avstriji v bistvu zmagala popolnoma nacionalistična, heimatdienstovska in Haiderjeva
linija in da bi jo podprle vse tri
najmočnejše avstrijske stranke. Zanimivo pa je, da v tem
dogovoru zelena stranka, kjer
bi imel možnost za sodelovanje slovenski poslanec, ni bila
pozvana in je to v bistvu napravljeno samo na liniji treh
največjih strank.
Tovariš Dizdarevič je tudi
obljubil, da bo zagrozil, z odprtjem tega problema na Konferenci za evropsko varnost in
sodelovanje in pa seveda še
drugod, odvisno od tega, kjer
bo to potrebno.
Po informacijah, ki jih imamo danes zjutraj, je tovariš
Dizdarevič manjšino sprejel in
imel z njo dolg razgovor, ker
pač včeraj zvečer ni imel časovnih možnosti, tako da je

manjšina s tem razgovorom
zadovoljna. Jaz upam, da bo
tudi danes seveda stvar potekala v tem smislu in v tem duhu in v tem tonu.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je sprejel včeraj okoli
tega opredelitve. Tovariš Šinigoj je napisal pismo koroškemu deželnemu glavarju Wagnerju, in upam, da bo to danes
objavljeno oziroma da bo objavljeno v celoti, če že ni bilo.
Lahko ste videli, da je bilo to
tudi v takšnem tonu, da ne mislimo odstopiti od tega vprašanja. V primeru, če se stvar ne
bi odvijala v takšni smeri kot
mislimo, bomo to zelo ostro
postavili tudi v delovni skupnosti Alpe-Jadran. V tem trenutku težko ocenim, kako bo
to vplivalo na program AlpeJadran, ker jih je tam več. Tam
niso samo Koroška in Slovenija, ampak je to široka delovna
skupnost. Bistveno je to, da to
ne more več ostati samo v bilateralnih odnosih, če ne bo zagotovil, da se spremeni. Postavljati bomo morali povsod,
posebej zaradi tega, ker se tudi Avstrijci za svojo manjšino
na južnem Tirolskem zelo borijo in ker so tudi Avstijci zahtevali od Italije, da izpolni vse1
obveznosti iz italijanske-av
strijske državne pogodbe, in to
tudi postavili v generalni
skupščini Združenih narodov.
Ne vidimo razloga, zakaj bi mi
zaradi Avstrije popuščali.
Ob koncu vsega tega pa je le
treba reči, da je verjetno na
tako ostro oziroma dosti nekorektno stališče Avstrije, tudi
v teh bilateralnih odnosih verjetno vplival tudi položaj na
Koroškem med dvema osrednjima manjšinskima organizacijama. Pričakovali smo namreč, da nas bodo Avstrijci
vsaj obvestili, ker so nam nekaj
obljubljali, oziroma poslali
sporočilo, vendar ni bilo tako.
V zadnjem času postajajo razmere med osrednjima manjšinskima organizacijama napete, ne sicer po šolskem vprašanju, tu so si popolnoma
enotni, ampak na nekaterih
drugih vprašanjih. To je bolj
podobno prepiru, kot pa nekemu skupnemu delovanju za
skupno slovensko stvar, zato
slabi njihov ugled in njihov položaj in vse to Avstrijci očitno
izkoriščajo. Izvršni svet in
predvsem Socialistična zveza
smo se dogovorili, da bomo
aktivno sodelovali v tej smeri,
da se vendarle združijo slovenske sile na Koroškem in da delujejo tako, da jih ne bi po principu »divide et impera' razdelili in res asimilirali ter da ostane
živelj tam s pravicami, ki mu
v tem demokratičnem svetu tudi gredo. Mi smo pripravljeni
poročevalec

potem dati še poročilo, odvisno od tega, kako se bodo zadeve odvijale. Nedvomno bo
še dosti aktualnih informacij,
tudi po zaključku današnjega
dneva in pa seveda tudi še potem v bodoče. Hvala lepa.
Dodala bi samo še to. Dejansko je bilo stališče vseh, ki
smo včeraj zjutraj seveda na
hitro in ponoči že usklajevali
stališča z manjšino, da je potrebno priporočati, da se obisk
odloži, vsaj odloži za nekaj časa, oziroma, da se ne gre gor.
Posvetovali smo se tudi z našim predsedstvom in zaprosili,
da tudi oni preko zveznega
predsedstva sprožijo tisto zadevo. Predsednici zbora bom
poslala tudi kopije teleksov, ki
smo jih poslali v Beograd, zato
da se lahko razdeli in da boste
videli, kako je bila zadeva plasirana. Potem smo se odločili,
ker smo predpostavljali, da so
seveda lahko odločitve take in
drugačne, da predlagamo najprej odložitev obiska in potem,
če se v skrajnem primeru politično oceni, da tega ne bodo
storili, smo potem predlagali
to, kar sem že prej vse povedala. Odločitev je bila takšna kot
je, meni je žal, da je bila takšna. Z vsakim, s katerimkoli se
pogovarjam, dejansko vsak reče, da bi morali to za nekaj
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časa odložiti vsaj en korak bi
bilo treba napraviti. Ne bi rada
sploh ničesar predvidela. Če
bo sekretar Dizdarević res to
ostro postavil, če bo to imelo
odmev in če bo naletelo na
plodna tla, potem se bo morda
lahko izkazalo, da je bil obisk
koristen, ker je bila tako močna reakcija in je to tudi dobro,
da v dvostranskih odnosih to
takoj dokažeš. Če pa ne bo tako, bomo videli, želela sem
vam samo pojasniti, kakšne so
bile okoliščine. Včeraj smo se
opredelili na Izvršnem svetu,
da bi bilo dobro, da bi vendarle
šolski strokovnjaki dali strokovno oceno tega. Zelo težko
je dajati strokovno oceno za
drugo državo, predvsem zato,
ker imamo pri nas dve različni
situaciji in ker se res ne moreš
drugače opredeliti, kot tako,
da je tisto kar želi manjšina,
prava rešitev.
Glede samega Vranitzkega
bo v bistvu pokazal čas ali je
bil njegov namen manipulacija, ali so bili njegovi nameni
čisti. Sem nedvomno prva za
to, da je popolnoma nemogoče prodajati manjšino za kakršnekoli dolgove. Mislim, da
to mora biti aksiom in mislim,
da smo mi to vedno v vseh
naših stikih z zveznim sekreta-
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riatom postavljali. Mi smo tudi
za ta obisk, ko so nas pozvali
na pripravo platforme, temu
posvetili glavno pozornost.
Sem pa bila sama prijetno
presenečena, ko so me danes

obvestili, da je bil včerajšnji sestanek med manjšino in zveznim sekretarjem zelo dober in
da se je manjšina zahvalila za
vse akcije, ki so bile v Jugoslaviji v tem trenutku napravljene.

Pismo predsednice Družbenopolitičnega zbora Valerije
Škerbec Republiškemu komiteju za mednarodno sodelovanje
Družbenopolitični zbor se je na seji 20. novembra 1987
seznanil z odgovorom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko vprašanje tovarišice Vike Potočnik, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, o ocenah dogajanj na
področju dvojezičnega šolstva v Avstriji in njihovem vplivu na
nadaljnje sodelovanje SR Slovenije s skupnostjo Alpe
- Jadran oziroma o tem, kaj bo naredila SR Slovenija in njeni
ustrezni organi za preprečitev oziroma odpravo programa, ki
zadeva dvojezično šolstvo na Avstrijskem Koroškem.
Zbor je soglašal z aktivnostmi, ki so bile v zvezi z tem
v republiških organih doslej opravljene. V razpravi o smotrnosti obiska zveznega sekretarja za zunanje zadeve Raifa Dizdareviča v Avstriji prav v času razplamtevanja tega problema, je
zbor menil, da bi morali v takih in podobnih primerih bolj
upoštevati mnenja sredine, ki se io konkretni problem tiče.
Zbor je menil, naj Zvezni sekretariat za zunanje zadeve
javnost seznani z vsebino razgovorov Mock - Dizdarević
o tem problemu, posebej pa je s tem treba seznaniti Skupščino SR Slovenije, v okviru česar naj bodo podane tudi ocene,
ki so pomembne za nadlajnje razreševanje tega problema.
Na podlagi teh informacij bo Skupščina SR Slovenije
dodatno opredlila svoja stališča do razreševanja tega vprašanja v Avstriji.
Prosim, da s tem pismom preko vaših poti seznanite Zvezni
sekretariat za zunanje zadeve.

POBUDE DELEGATOV

-

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE
DELEGATOV IZ OBČINE LJUBLJANA CENTER
ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Skupina delegatov iz občine Ljubljana Center, je dala
naslednji delegatski pobudi:

v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti po Zakonu
o orožju.
Poročilo o izvajanju Zakona o orožju naj bi bilo predvsem
podlaga za oceno, ali je na območju republike v zadostni meri
zagotovljen nadzor nad posestvovanjem in nošenjem orožja,
in sicer glede vseh subjektov, zlasti pa občanov, ki stalno ali
začasno bivajo v SR Sloveniji. Ta ocena pa bi bila podlaga za
odločanje o eventualno potrebnih sprem^ribah in dopolitvah
Zakona o orožju.

I. »Pobuda za poročilo o izvajanju Zakona o orožju«
Zakon o orožju je bil sprejet v letu 1973, spremenjen in
dopolnjen pa v letu 1981. Prečiščeno besedilo je objavljeno
v Uradnem listu SR Slovenije, številka 17/81.
Krajani smo mnenja, da bi bilo potrebno po tem času
sprejeti oceno njegovega izvajanja. Posebej še zaradi tega,
ker se v zvezi z njegovimi določbami postavljajo nekatera
vprašanja, oziroma možnosti, da se nekatera njegova določila
obidejo.
Tako se v zvezi s 7. členom, ki določa pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za notranje zadeve na
območju katerega ima stranka stalno prebivališče, postavlja
vprašanje, kaj v primeru, ko ima občan na tem območju
začasno bivališče, tako bivanje pa traja dalj časa. V takem
primeru zakon ne omogoča ustreznega nadzora nad posestjo
in nošenjem orožja. Tega ne omogoča niti 39. člen, ki dolžnost prijave prav tako veže samo na spremembo stalnega
prebivališča.
Posebno vprašanje se pojavlja tudi v primeru, ko občan
dobi orožni list npr. na podlagi stalnega prebivališča v kaki
drugi socialistični republiki oziroma SAP kasneje pa se za
stalno naseli v naši republiki. V tem primeru bi bilo potrebno
v zakonu jasneje določiti pristojnosti organa, pristojnega po
novem stalnem prebivališču, v zvezi z upravnimi in nadzorstvenimi ukrepi ter odločbami v upravnem postopku, ki so

II. »Pobuda za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju«
1. Posest, nošenje in uporaba orožja postaja vse bolj problematično, še posebej, ker Zakon o orožju (Uradni list SRS,
št. 17/81 - prečiščeno besedilo) ne zagotavlja ustrezne evidnece na tem področju nad posestjo tistega orožja, za katerega
so občani pridobili orožni list izven območja SR Slovenije.
Torej v primerih, ko so občani pridobili orožni list v kraju
stalnega bivališča izven SR Slovenije.
Zakon o orožju sicer v 39. členu določa, da v primeru, če
občan, ki ima orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja,
spremeni stalno bivališče, mora v tridesetih dneh po preselitvi
priglasiti pristojnemu organu, da ga vpiše v evidenco o izdanih orožnih listih, oziroma o izdanih dovoljenjih za posest
orožja po kraju novega stalnega prebivališča. Ta organ obvesti o tem za notranje zadeve pristojni organ občine, v kateri je
imel občan prejšnje stalno prebivališče.
Po formalni razlagi citirane določbe torej ta dolžnost
občana velja le v primeru stalnega prebivališča. Zaradi velikih
migracij prebivalstva v okviru SFR Jugoslavije, ki je pogojena
z različnimi možnostmi zaposlovanja v posameznih njenih
delih oziroma socialističnih republikah oziroma SAP pa je
sedanja določba odločno premalo. Pojavlja se namreč vse
številnejša kategorija občanov, ki imajo v kraju zaposlitve
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samo začasno prebivališče in ne stalnega prebivališča. To pa
pomeni, da je evidenca v teh primerih nepopolna. Zaradi tega
bi bilo potrebno navedeni 39. člen Zakona o orožju dopolniti
tako, da bi dolžnost priglasitve obstajala tudi v primeru začasnega bivališča. Če bi jo prav tako vezali na rok 30 dni, bi s tem
zagotovili priglasitev le, če gre za bivanje, ki traja 30 ali več
dni.
Če bi takšno spremembo oziroma dopolnitev sprejeli, bi
bilo potrebno ustrezno dopolniti tudi kazenske določbe (58.
, člena, točka 7).
2. Zaradi razlogov nadzora nad posestvovanjem in nošenjem orožja, bi veljalo razmisliti tudi o ustrezni dopolnitvi 7.
člena Zakona o orožju. Navedeni člen določa, da upravne in
nadzorstvene ukrepe ter odločbe v upravnem postopku, ki so
v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti po tem zakonu,
izdaja na prvi stopnji za notranje zadeve pristojni upravni
organ občine, na območju katere ima stranka stalno prebivališče. Citirano določbo bi bilo potrebno dopolniti tako, da bi
imel pristojni organ določene pristojnosti tudi v primeru, ko
gre za občana z začasnim bivališčem, če je to bivanje daljše
od določenega časa. Če to zaradi republiških pristojnosti
v zvezi z orožjem ni mogoče, npr. glede same izdaje orožnega
lista, pa bi veljalo razmisliti vsaj o ustreznih pristojnostih
občinskega upravnega organa, ki se nanašajo na nadzorstvene ukrepe. Tako bi npr. ta organ lahko predlagal, da
organ, ki je izdal občanu orožni list le-tega odvzame. Za to pa
mora imeti po eni strani pravico nadzora nad izpolnjevanjem
pogojev, ki so predpisani za izdajo dovoljenja za nabavo
orožja, orožni list oziroma dovoljenje za posest orožja. Po
drugi strani pa mora imeti tudi ustrezno evidenco. Slednje pa
je dodatni razlog za spremembo že obravnavanega 39. člena.
Vprašanje, ki se v zvezi s 7. členom pojavlja, pa je tudi, kako
ravnati v primeru, ko se spremeni stalno prebivališče. Ali
vprašanja v zvezi z orožnim listom v takem primeru preidejo
v pristojnost organa, na območju katerega ima občan, ki že
ima orožni list, novo stalno bivališče?«
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednja
odgovora:
Ad 1. V zvezi s pobudo, da se pripravi posebno poročilo
o izvajanju Zakona o orožju menimo, da priprava posebnega
poročila o izvajanju Zakona o orožju, ni potrebna. Republiški
sekretariat za notranje zadeve spremlja izvajanje tega zakona
z inšpekcijskimi pregledi dela občinskih upravnih organov za
notranje zadeve pa tudi preko letnih poročil teh organov, kot
tudi s spremljanjem dela pooblaščenih delavcev organov za
notranje zadeve na tem področju, ki izvajajo zelo intenziven
nadzor nad posestjo, nošenjem in uporabo orožja in o tem
trimesečno poročajo Republiškemu sekretariatu za notranje
zadeve, le-ta pa o teh ugotovitvah obvešča Zvezni sekretariat
za notranje zadeve. Skupščino SR Slovenije pa seznanja
s stanjem na tem področju z letnimi poročili o varnostnih
razmerah in drugih notranjih zadevah ter delu organov za
notranje zadeve.
Iz zbranih podatkov o inšpekcijskih pregledih ter operativnem nadzoru kot tudi pismenih poročil organov za notranje
zadeve, ne izhaja, da bi izvajanje določb tega zakona predstavljalo v praksi večje probleme. Tudi izvajanje določb 7. in
39. člena v povezavi z ostalimi določbami Zakona o orožju in
Zakona o splošnem upravnem postopku v praksi ne predstavljajo problemov, saj se nadzor nad orožjem izvaja ne glede na
to, kje ima oseba stalno prebivališče in ne glede na to ali je
oseba naš državljan ali tujec.
Iz zgoraj navedenih razlogov predlagamo, da se pobuda
o pripravi posebnega poročila o izvajanju Zakona o orožju ne
sprejme in da se ta problematika bolj podrobno zajema v letnem poročilu Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
Ad. 2. Menimo, da pobuda za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju in predlagane spremembe 7. in 39. člena, ni sprejemljiva.
Predlagane dopolnitve 7. in 39. člena zakona, ki se nanašajo na evidenco in nadzor nad orožjem po stalnem prebivališču, so nepotrebne, saj so ta vprašanja v navedenih členih
v povezavi z ostalimi določili Zakona o orožju in Zakona
o splošnem upravnem postopku jasno urejena. Za fizične
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osebe je v upravnih zadevah krajevno pristojen organ po
stalnem prebivališču stranke, za pravne osebe pa organ po
sedežu poslovne enote (22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku). Izhajajoč iz tega določila določa 7. člen
Zakona o orožju, da upravne in nadzorstvene ukrepe ter
odločbe v upravnem postopku, ki so v zvezi z uresničevanjem
pravic in dolžnosti po tem zakonu, izdaja na prvi stopnji za
notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju
katerega ima stranka stalno prebivališče. Glede na to mora
vsak občan, ki ima strelno orožje, v roku 30 dni po preselitvi
priglasiti občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve,
da je spremenil stalno prebivališče. Občinski upravni organ za
notranje zadeve občana vpiše v register izdanih orožnih listov
in mu izda nov orožni list, v katerega, poleg podatkov
o orožju, vpiše tudi (novo) stalno prebivališče. O tem po
uradni dolžnosti obvesti pristojni organ po prejšnjem stalnem
prebivališču občana, da ga ta črta iz evidence lastnikov
orožja.
Zakon v nadaljevanju bolj natančno določa, katere upravne
in nadzorstvene ukrepe izvaja občinski upravni organ za
notranje zadeve. Tako v 53. členu zakon določa, da imajo
upravni organi za notranje zadeve pravico nadzora nad
hrambo in čuvanjem orožja pri organizacijah združenega
dela, drugih organizacijah in obrtnih delavnicah, ki imajo
orožje (promet z orožjem, izdelava, predelava ali popravilo
orožja) ali ga uporabljajo pri svoji dejavnosti (strelske vaje,
tekmovanja, zavarovanje družbenega premoženja itd.). V 55.
členu pa zakon še določa, da je občinski upravni organ za
notranje zadeve dolžan, da zaradi varne uporabe orožja najmanj enkrat v petih letih pregleda vse strelno orožje, za katero
je občanom izdal orožni list. Nadzor nad posestjo, nošenjem
in uporabo orožja opravljajo pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pri svoji redni dejavnosti. Po določilih
Zakona o orožju (34. člen) pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve orožje zasežejo, če ga občani uporabljajo ali posedujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi. Nadzor
se izvaja celovito ne glede na to, kje imajo posamezni subjekti
stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. Ta-nadzor se
izvaja tudi nad tujimi državljani.
Če pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve
pri svoji dejavnosti ugotovijo, da je občan, ki ima strelno
orožje, storil tako dejanje, ki ga dela neprimernega, da bi imel
orožje ali če je mogoče pričakovati, da bi orožje zlorabil,
obvestijo o tem občinski upravi organ za notranje zadeve po
stalnem prebivališču občana in predlagajo odvzem orožja
v upravnem postopku.
V zvezi s predlagano dopolnitvijo 39. člena, da bi morali tudi
občani z začasnim prebivališčem, ki traja dalj kot 30 dni,
priglasiti strelno orožje občinskemu upravnemu organu za
notranje zadeve na območju katerega imajo začasno prebivališče, pa poudarjamo, da bi s tako spremembo le uvedli novo
evidenco, ki pa ne bi omogočala tem organom, da bi lahko
ukrepali, saj je pristojnost za odločanje dana enemu organu
in po naših predpisih je to organ, kjer ima oseba stalno
prebivališče. Ta organ tudi pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve in drugi pristojni organi obveščajo
o nastanku razlogov za odvzem orožja oziroma mu zaseženo
ali odvzeto orožje posredujejo v nadaljnji postopek. _
Glede na zgoraj navedeno menimo, da bi taka sprememba
zakona prej povzročila v praksi težave, kot pa ta vprašanja
primerno uredila.
Predlog, da naj bi bil občinski upravni organ za notranje
zadeve pristojen za opravljanje nadzora nad nošenjem in
uporabo orožja, ni sprejemljiv, saj ti organi niso tako organizirani, da bi lahko tak nadzor izvajali. Kot je bilo že zgoraj
navedeno, pa ta nadzor ustrezno izvajajo pooblaščene uradne
osebe organov za notranje zadeve po veljavnih določbah
zakona.
Pripominjamo še, da je področje nabave, posesti in nošenja
orožja in nabave streliva po posameznih republikah in pokrajinah različno urejeno, kar povzroča v praksi težave. Zato je
Zvezni sekretariat za notranje zadeve že dal pobudo, da bi se
bistvena vprašanja s tega področja enotno uredila s tem, da bi
bil sklenjen poseben dogovor o ureditvi teh vprašanj v republiških oziroma pokrajinskih zakonih.

poročevalec

INFORMACIJA
o uresničevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih
nesrečah v SR Sloveniji po letu 1982
S programom dela delovnih teles Skupščine SR Slovenije za leto 1987 je določena obravnava informacije o uresničevanju enotnega sistema
organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji po letu 1982.
Njen namen je, da se ugotovi uresničevanje ugotovitev, priporočil in sklepov, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah zborov dne 16. junija
1982.
Omenjeno informacijo so obravnavala delovna
telesa zborov in Skupščine SR Slovenije.
V tej številki Poročevalca objavljamo:
— informacijo o uresničevanju enotnega sistema
organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravIzvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil informacijo
o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti
in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah, ki so se zgodile
v SR Sloveniji po letu 1982, z vidika uveljavljanja ugotovitev,
stališč in sklepov, ki jih je Skupščina SRS sprejela 1982.
V informaciji niso zajeta tista področja in dejavnosti uresničevanja sistema, ki jih je Skupščina SR Slovenije v minulih letih
že obravnavala (varnost v železniškem prometu, stanje voda,
onesnaževanje okolja ipd.). Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej pripravlja tudi celovito analizo sistema solidarnosti in delovanja obrambe pred točo. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je ocenil, da so za nadaljnjo krepitev varstva in
zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, usmeritve
Skupščine SR Slovenije še vedno aktualne, zato je dal le
ustrezne pobude in sprejel sklepe za izvajanje določenih
nalog, ki bodo omogočite večjo učinkovitost omenjenega
sistema. Informacijo so od 4. 11. do 10. 11. obravnavala tudi
delovna telesa Skupščine.
' V nadaljevanju objavljamo povzetek informacije.
I. Izpopolnjevanje temeljev enotnega sistema
organizacije, odgovornosti in obveznosti ob
naravnih in drugih nesrečah
Na podlagi usmeritev Skupščine SRS so se z zakonom
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti v letu 1982
dopolnile tudi sistemske rešitve, na katerih temelji enoten
sistem organiziranja in delovanja ob naravnih in drugih nesrečah. Dopolnile so se rešitve, ki omogočajo prožnejše prilagajanje celotnega sistema varstva in zaščite različnim vrstam in
obsegom naravnih in drugih nesreč, jasneje pa se je določilo
tudi naloge in odgovornosti posameznih nosilcev. Na tej podlagi se je v naslednjih letih v drugih zakonih in predpisih
številne rešitve še razdelalo in dopolnilo (predpisi s področja
urejanja prostora in posegov v prostor, varstvu pred požarom,
opremljanje s sredstvi za osebno in kolektivno zaščito, organiziranje, pripravljanje in delovanje narodne zaščite, organiziranje in delovanje sistema za opazovanje in obveščanje,
dograjevanje metodologije obrambnih, varnostnih in razvojnih načrtov splošne ljudske obrambe ipd.). Nekatere od
pomembnih aktivnosti so še v teku (priprave zakona o varstvu
pred nevarnimi snovmi ipd.). Usmeritve Skupščine so se upoštevale tudi pri oblikovanju in določanju temeljnih nalog pri
razvoju posameznih dejavnosti v okviru splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
V obravnavanem obdoobju se je dopolnjena normativna
ureditev začela uveljavljati tudi v praksi, kar je prispevalo
k hitrejšemu in bolj doslednemu uresničevanju usmeritev
Skupščine SR Slovenije. Pomembne so bile aktivnosti pri
pripravi, oblikovanju in usklajevanju planskih dokumentov za
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nih in drugih nesrečah v SR Sloveniji po letu 1982,
- ugotovitve, priporočila in sklepe Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti
in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah;
- informacijo o obravnavi teh gradiv v delovnih
telesih Skupščine SR Slovenije.
Ker sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 16. junija
1982 zavezujejo za določene aktivnosti na tem
področju tudi druge družbene dejavnike, je prav, da
to informacijo obravnavajo vsi tisti, ki jih ugotovitve,
priporočila in sklepi obvezujejo za konkretne aktivnosti.
tekoče srednjeročno obdobje 1986-1990. Poleg požarnega
varstva, varnosti v železniškem prometu, urejanja prostora za
obrambo in zaščito, delovanja sistema za opazovanje in
obveščanje, radiološke kontaminacije in nekaterih drugih širših vprašanj so v zadnjih dveh letih še posebej intenzivne
aktivnoti na področju preprečevanja nesreč z nevarnimi
snovmi, zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje iz tehnoloških in drugih delovnih procesov ter pri krepitvi pripravljenosti dejavnikov, ki so nosilci tega sistema. Konec preteklega
planskega obdobja je bila tudi z vidika uresničevanja obravnavanega sistema sprejeta odločitev, da se pri nadaljnjem
razvoju vseh sestavin splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite začne namesto kvantitativnih razvojnih usmeritev krepiti predvsem usposobljenost, pripravljenost in višja
kvaliteta priprav.
Dosežena stopnja uresničevanja usmeritev Skupščine SR
Slovenije je sicer po posameznih področjih in pri posamezih
nosilcih nalog različna, dejstvo pa je, da so usmeritve spodbudile obsežne in dolgoročne aktivnosti. Doseženi premiki se
najbolj neposredno odražajo pri delovanju v posameznih
naravnih in drugih nesrečah, ki so se zgodile v obravnavanem
obdobju na območju SR Slovenije in v katerih je bilo v večjem
obsegu ogroženo zdravje in življenje ljudi ter materialne in
druge dobrine.
II. Naravne in druge nesreče po letu 1982
Podatke o naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu
ogrožajo zdravje in življenje ljudi, materialne ter druge
dobrine, zbirajo poleg Republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo in Republiškega štaba za civilno zaščito, še drugi
organi in organizacije. V obdobju 1982-1986 je bilo v SR
Sloveniji naslednje število večjih naravnih in drugih nesreč
(ko je bilo potrebno aktiviranje tudi obrambnih in samozaščitnih sil):
1982 ?983 1984 1985 1986 1982/
1986
1
4
1
1
1
potresi
8
11
57
19
7
12
poplave
23
41
188
43
39
42
neurja s točo
žled, sneg, veter,
4
85
40
20
8
13
zmrzal
snežni in zemeljski
53
96
10
8
18
7
plazovi
44
24 189
45
16
60
požari
1
21
6
11
0
3
suša
epidemije, bolezni
34
1
2
31
rastlin
nesreče z nevarnimi
85
251
46
51
36
33
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1. Potresi
Od potresa v Posočju leta 1976 do danes v SR Sloveniji niso
bili zabeleženi močnejši potresi, čeprav je območje SR Slovenije potresno izredno ogroženo. Registracija vseh potresnih
in drugih dinamičnih pojavov naravnega in umetnega izvora
na področju naše republike poteka neprekinjeno od leta 1958
dalje. Seizmološko službo opravlja Seizmološki zavod SR
Slovenije. Trenutno stanje materialne opremljenosti Seizmološkega zavoda SR Slovenije in njegove seizmološke mreže je
izredno pereče, saj je večina naprav in opreme iztrošena.
Kljub temu uspešno spremlja potresne aktivnosti in izvaja
raziskovalne in upravno-strokovne naloge. Potresno varno
gradnjo urejajo zvezni predpisi, ki se v zadnjem času
postopno novelirajo. Pomanjkljivo je urejeno projektiranje in
izvajanje adaptacij ter rekonstrukcij objektov visoke gradnje,
zato je bilo 1985 na ravni republike izdelano začasno strokovno priporočilo za adaptacije in rekonstrukcije objektov
visoke gradnje na potresnih območjih v SR Sloveniji. Delno
pa so bili izpolnjeni tudi drugi republiški predpisi na tem
področju.
Obsežne aktivnosti so bile opravljene na področju izpopolnitve priprav, načrtov in usposobljenosti v primeru potresa, ki
so zajele zlasti v letu 1983 večino potresno bolj ogroženih
območij. Na tej podlagi so se izpolnile zlasti rešitve za delovanje v primeru katastrofalnega potresa na območju Ljubljanske kotline.
V tekočem srednjeročnem obdobju bo potrebno zlasti
posodobiti opremljenost seizmološke mreže, nadaljevati
z izpopolnjevanjem predpisov, ki urejajo projektiranje in izvajanje adaptacije ter rekonstrukcij objektov visoke gradnje na
seizmičnih območjih ter še poostriti nadzor gradnje objektov
v lasti občanov. Nadaljevalo se bo tudi z raziskovalnim delom
na področju inženirske seizmologije in potresnega inženirstva.
2. Poplave
Večina površinskih vodotokov v SR Sloveniji ima hudourniški značaj, ki ga v glavnem ohranjajo tudi v spodnjem toku.
Razlike med minimalnimi in maksimalnimi pretoki so izredno
velike.
V zadnjih letih je bila večina poplavnih območij v dolini
Mure, Drave, Savinje in deloma Save, Krke, Soče z Idrijco,
zavarovanih pred poplavami z regulacijskimi posegi. Na
hudourniških območjih je urejenih le 60% (1982. leta 50%)
pomembnejših vodotokov in le 10% strug hudournikov in
posameznih erozijskih površin na hudourniških območjih.
Z velikimi regulacijskimi posegi na dosedanjih poplavnih
območjih so bile poplave sicer odpravljene, v času intenzivnih
padavin pa se zato povečuje pretok in višina poplavnega vala
v spodnjih delih vodotokov. S hidromelioracijami kmetijskih
zemljišč in z izgradnjo večjih hidroenergetskih sistemov So se
na določenih odsekih vodotokov rek Drave, Soče in deloma
tudi Save zmanjšale možnosti poplav, spremenili pa so se
odtočni pogoji in stanje podtalnih voda. Pred poplavami so še
vedno nezavarovana območja Nove Gorice, južnega dela
mesta Ljubljana z delom Ljubljanskega barja ter nekatera
območja Dolenjske.
V obdobju 1986-1990 je težišče še naprej na reguliranju
perečih poplavnih območij in povečanju možnosti za smotrno
rabo in izkoriščanje voda. Postopoma se uveljavlja tudi kompleksna ureditev in regulacija vodnega režima vseh pritokov
na določenem območju. Za primer rušenja visokih jezov in
nasipov zadrževalnikov so izpopolnjeni oziroma izdelani
ustrezni načrti, pri čemer je osnovni problem označevanje
poplavnega vala. Skupaj s SR Hrvatsko je bilo 1984 izvedeno
obsežno usposabljanje v občinah na območju Drave.
Za spremljanje vodnih razmer, napovedovanje nastopa in
trajanja visokih voda zadovoljivo skrbi hidrološka služba pri
Hidrometeorološkem zavodu SR Slovenije s svojimi opazovalnimi postajami. Z uveljavljanjem dopolnilnega opazovalnega
omrežja kot dela sistema za opazovanje in obveščanje se
izboljšuje spremljanje in obveščanje o stanju na vodah.
V obravnavanem obdobju so bile večje poplave na območju
Idrije, Škofje Loke, Ajdovščine in Ljubljane Vič-Ruonik (1982),
Radovljice in Žalca (1982), na delu Severnoprimorske, Gorenjske, Ljubljane, Koroške, Zahodnoštajerske in Zasavja (1982),
Nove Gorice (1983), delu jugozahodne Slovenije (1984) ter na
obali in delu Gorenjske (1984). Tudi letos so bile poplave
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zlasti na območju Murske Sobote, Ptuja, Šmarij, Šentjurja in
Nove Gorice. V vseh primerih so bile poleg vodnogospodarskih, komunalnih, cestnih in drugih organizacij aktivirane tudi
sile civilne zaščite. Delovanje je bilo v večini primerov
ustrezno in v glavnem učinkovito. Večje pomanjkljivosti in
slabosti pri zaščiti in reševanju niso bile ugotovljene, dejstvo
pa je, da nobena od navedenih poplav ni zajela velikega
obsega, tako da v nobenem primeru ni bilo potrebno angažiranje vseh razpoložljivih zmogljivosti in sil na prizadetih območjih.
3. Neurja s točo
Slovenija leži v geografskem območju, kjer so za nastanek
neviht in tudi toče ugodni klimatski pogoji. Zaradi pogostosti
štejemo neurja s točomed tiste nesreče, ki povzročajo znatno
materialno škodo.
Dograjen je bil sistem obrambe pred točo v severovzhodni
in osrednji Sloveniji in temelji na uporabi protitočnih raket
(brani se 1.020.326 hektarov celotne površine oziroma
491.631 hektarov kmetijskih površin). Izgradnja sistema
obrambe pred točo na Primorskem v okviru jugoslovanskoitalijanskega dogovora o skupni obrambi pred točo pa je
v zakasnitvi. Izrazito velike objektivne in tudi subjektivne
slabosti v obstoječem sistemu so se pokazale pri delovanju
obrambe v letošnjem letu v juliju in avgustu (Goričko, Štajersko ipd.), ko je bilo delovanje sistema neučinkovito. Odprava
nekaterih slabosti je v teku. Uporaba letal je sedaj omejena na
severovzhodno območje republike in je usklajena z Avstrijo.
Toča je precejšnje posledice in škodo povzročila tudi v preteklih letih (1984 in 1984). Ker točo spremljajo tudi neurja, so
bile v številnih primerih aktivirane tudi sile za zaščito in
reševanje vključno s civilno zaščito. Večinoma pa so sanacijo
nastalih posledic izvajale kmetijske, komunalne in druge
organizacije. Z vidika saniranja posledic in preventivnega
ukrepanja, je velikega pomena večji obseg zavarovanja v kmetijski proizvodnji, ki je ponekod izjemno nizek. Tudi sicer se
problem prenizkih zavarovanj zlasti na zasebnem premoženju
ter infrastrukturi, pojavlja v vsaki večji naravni in drugi nesreči.
4. Žled, sneg, orkanski veter, zmrzali
Žled, ki povzroča škodo, je značilen zlasti za jugozahodno
Slovenijo. Snegolomi različnih jakosti in obsegov pa se v SR
Sloveniji pojavljajo vsako zimo. Viharni veter 1984 na
območju Gorenjske in Tolminske ter lanskoletni orkanski
veter na območju Logatca in Vrhnike kažeta, da moramo
v bodoče računati tudi s to vrsto naravnih nesreč, ki povzročajo škodo zlasti na stanovanjskih in gospodarskih objektih,
elektro in PTT napeljavah, največjo škodo pa v gozdovih (1984
je vihar polomil ali porušil okoli 700.000 nr lesne mase).
Občutna škoda je nastala tudi na infrastrukturnih, stanovanjskih in drugih objektih. Lanskoletni
orkanski veter je poškodoval ali uničil okoli 34.000 m3 lesne mase, poškodoval infrastrukturne objekte ter nad 300 stanovanjskih in poslovnih
zgradb. Z vidika zaščite in reševanje je bilo zahtevno obvladovanje in saniranje posledic tako viharnega vetra 1984 kot tudi'
posledic orkanskega vetra 1986. Zlasti na Gorenjskem in
Tolminskem so bile angažirane sorazmerno številne sile. Pri
tem se je izredno potrdila samozaščitna pripravljenost, soseska pomoč jn druge oblike vzajemne pomoči. To velja tudi za
odpravljanje posledic vetra v Logatcu. Delovanje gradbenih,
trgovinskih, komunalnih in drugih organizacij, resornih organov ter sil civilne zaščite, ki so ga usmerjali štabi za civilno
zaščito ter izvršni sveti, je bilo usklajeno, načrtno in zato tudi
učinkovito. Pri tem pa ni bila zadostna pozonost posvečena
sanaciji prizadetih gozdnih površin, kjer so se zlasti na
Gorenjskem v naslednjem obdobju (1986-1987) prekomerno
razširili zajedalci (lubadar), kar povzroča dodatno škodo na
lesni masi.
Veliko gospodarsko škodo predvsem v sadjarstvu in vinogradništvu povzročajo tudi zmrzali (1984, 1985), predvsem
vsakoletne spomladanske pozebe. Še bolj pa so po obsegu in
intenziteti škode nevarne občasne zimske pozebe
(1985-1985). Pogost je pojav tudi žleda (v letu 1984 na Idrijskem in Cerkljanskem in 1985).
Za vse navedene naravne ujme je značilno, da človek s svojim znanjem in ravnanjem ne more bistveno vplivati na njihovo nastajanje, pa tudi doslej znani preventivni ukrepi ne
poročevalec

dajejo željenih rezultatov. Ukrepi so zato usmerjeni predvsem
v zaščito in reševanje ljudi ter premoženja in zagotavljanje
najnujnejših pogojev za delo in življenje. Sanacija pa je običajno bistveno daljša in jo izvajajo organi in organizacije
rednih dejavnosti, pogosto le v okviru svojih možnosti.
5. Snežni in zemeljski plazovi
Snežni plazovi so značilni za celoten alpski in predalpski
svet. V SR Sloveniji smo se dosedaj v glavnem prilagajali
nevarnosti snežnih plazov pri gradnji infrastrukturnih objektov. Cestni plazovi ogrožajo zlasti nekatere cestne odseke,
železnico (dolina Save Bohinjke), nekatera smučišča pa tudi
posamezne planinske koče. Največ škode povzročajo snežni
plazovi v gozdovih.
S problematiko snežnih plazov se ukvarjajo Hidrometeorološki zavod SR Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije in
Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije. Hidrometeorološki zavod v zimski dobi redno opozarja na nevarnost snežnih plazov. Pripravlja se kataster snežnih plazov, ki
bo omogočil zlasti kvalitetnejše rešitve pri prostorskem planiranju. Skupno je v SR Sloveniji evidentiranih 209 plazin
(nepopolni podatki). V preventivnem smislu opravlja
pomembno vlogo gorska reševalna služba pri Planinski zvezi
Slovenije, ki v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za
ljudsko obrambo, Republiškim sekretariatom za notranje
zadeve in Republiškim štabom za teritorialno obrambo redno
usposablja minerje snežnih plazov in organizira preventivno
proženje plazov.
Zemljski plazovi ogrožajo skoraj celotno območje Slovenije
razen nekaterih predelov primorskega in dolenjskega krasa.
V zadnjem času ugotavljamo, da nagla urbanizacija, pretirani
in nestrokovni posegi v prostor, sečnja in propadanje gozdov,
povečujejo nevarnosti proženja zemljskih plazov.
Največji zemeljski plaz v obravnavanem obdobju je bil
v februarju 1987 v Zagorju, ki se je sprožil z opuščenega
odlagališča jalovine in podrl 9 stanovanjskih objektov, obrat
Lisce ter povzročil veliko škodo na prometni in drugi infrastrukturi. Poleg civilne zaščite in rudnika so bile angažirane
še gradbene in druge organizacije. Obvladovanje plazu je bilo
zahtevno zlasti v strokovnem pogledu; akcija zaščite in reševanja pa je potekala usklajeno in učinkovito. To velja tudi za
sanacijo plazišča.
6. Požari
Z razvojem gospodarstva, uvajanjem novih tehnologij v proizvodnjo in z vse večjo uporabo vnetljivih snovi naraščajo tudi
požarne nevarnosti, število požarov in požarna škoda. V zadnjih petih letih je bilo v SR Sloveniji 8.649 požarov. Veliki
katastrofalni požari so bili v minulih letih v Luki Koper, Javnih
skladiščih v Ljubljani, Tovarni vozil in toplotne tehnike v Mariboru, Krki Novo mesto - TOZD Zelišča, REK Edvarda Kardelja
- TOZD Rudastvo v Hrastniku, Salonitu Anhovo in KŽK KranjAgromehaniki. Pogosti so tudi požari v naravnem okolju,
čeprav v SR Sloveniji v zadnjih letih nismo imeli požarov
velikih razsežnosti, ki so bili značilni za druge dele SFRJ
V obdobju 1982-1986 je bilo v naravnem okolju skupno 2.789
požarov.
Normativna ureditev področja požarnega'varstva je sicer
v glavnem zadovoljiva, pomanjkljivo pa je področje tehničnih
predpisov in normativov, ki so v pristojnosti federacije. Tako
še vedno nimamo sprejetih protipožarnih gradbenih predpisov, kar povzroča tudi ekonomske posledice. Z zakasnitvijo se
izdelujejo zlasti požarnovarnostne ocene, ki so osnova za
učinkovite, usklajene in povezane požarnovarstvene priprave.
Težave so tudi pri sporazumevanju o proti požarnem varstvu
gozdov na kraškem območju.
Slabosti in pomanjkljivosti pri požarnem varstvu se kažejo
povsod tam, kjer se požarna preventiva izvaja formalno in
deklarativno. Dejstvo pa je, da so preventivne aktivnosti na
tem področju zelo intenzivne (okoli 100.000 preventivnih pregledov, ustanovitev 600 gasilskih društev v organizacijah
združenega dela, NNNP 86 ipd.).
Z uveljavitvijo samoupravnih interesnih skupnosti v obravnavanem obdobju so bili ustvarjeni kvalitetno novi pogoji za
bolj organizirano in številnejše vključevanje delovnih ljudi in
občanov ter njihovih organizacij v izvajanje požarnega varstva. Bistveno se je izboljšala materialna opremljenost gasilporočevalec

skih organizacij, ki razpolagajo z okoli 25% vse opreme
v SFRJ, vendar je ta razporejena predvsem v občinah, ki imajo
večje materialne možnosti, kar je posledica sedanjega načina
financiranja te dejavnosti. Ni pa uveljavljen celovit sistem
usposabljanja strokovnih gasilskih kadrov (zlasti na področju
prostovoljnega gasilstva).
Presežene so tudi nekatere nejasnosti v zvezi z vključevanjem gasilskih organizacij v civilno zaščito, ki so bile še
prisotne v začetku obravnavanega obdobja. Pomembno so se
izboljšale tudi priprave za protipožarno varstvo v oboroženih
silah, zlasti v Jugoslovanski ljudski armadi. Uveljavilo se je
redno obveščanje o povečani požarni nevarnosti v naravnem
okolju v kritičnem obdobju (hidrometeorološki zavod, Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republiški center za
obveščanje). Vse to se je odražalo tudi pri angažiranjih pri
gašenju večjih požarov v obravnavanem obdobju, čeprav je
v nekaterih primerih prihajalo do pomanjkljivosti v vodenju
zaščite in reševanja.
7. Nesreče z nevarnimi snovmi
Strupene, vnetljive, eksplozivne, jedke in radioaktivne snovi
tudi v SR Sloveniji predstavljajo potencialno nevarnost za
ljudi in naravno okolje povsod tam, kjer se proizvajajo, skladiščijo, uporabljajo ali prevažajo. Aktivnosti za preprečevanje
nastanka in obvladovanje posledic nesreč z nevarnimi snovmi
so se intenzivirale zlasti v zadnjih treh letih.
Leta 1985 je Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
spodbudi aktivnosti v zvezi z varstvom pred nesrečami
z nevarnim snovmi. Izvršeno je bilo republiško posvetovanje
najodgovornejših dejavnikov (Republški štab za civilno zaščito). Na tej podlagi so bile določene konkretne usmeritve in
naloge za izboljšanje stanja. Izvedene so bile obsežne aktivnosti na območju cele republike. (NNNP - »Klor-85«, posebno
usposabljanje v gasilskih organizacijah ter občinskih in mestnih štabih za civilno zaščito ipd.). V postopku sprejema je
zakon o nevarnih snoveh. Poostril se je inšpekcijski nadzor in
nadzor nad transportom z nevarnimi snovmi na cestah.
Pomemben je tudi program inšpekcijskega nadzora nad največjimi povzročiteji škodljivih vplivov na okolje (od 1986.
dalje).
Za ukrepanje ob razlitju nevarnih snovi je delono opremljenih in usposobljenih 6 poklicnih gasilskih enot (v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Kopru, Novem mestu in Krškem). Izdelan je
register najbolj razširjenih nevarnih snovi, ki omogoča
hitrejše ukrepanje v primer potrebe in lažje izvajanje preventivnih dejavnosti na tem področju. Uveljavilo se je delovanje
mobilne enote Ekološkega laboratorija pri Inštitutu Jožefa
Štefana, vendar še ni urejen njegov status, niti v letu 1987 ni
zagotovljena njegova stalna pripravljenost zaradi materialnih
težav. Uveden je računalniški informacijski sistem za upravljanje prometa na železnici, ki omogoča sprotno evidenco gibanja nevarnih snovi na območju Železniškega gospodarstva
Ljubljana. V razvoju je informacijski sistem o nevarnih snoveh, ni pa še uveljavljen enoten pristop pri zbiranju podatkov
o nesrečah z nevarnimi snovmi.
Najobsežnejša nesreča z nevarnimi snovmi v minulem
obdobju je bila radiološka kontaminacija v letu 1986 po
nesreči v jedrski elektrarni v Černobilu. Delovanje rednih ■
služb in organov pa tudi civilne zaščite pri ugotavljanju posledic, sprejemanju in izvajanju ukrepov je bilo v glavnem organizirano v okviru republike večinoma tudi usklajeno. V tem
primeru se je pokazala velika neusklajenost priprav za takšne
primere v okviru SFRJ. Do izraza je prišla tudi sorazmerna
nerazdelanost ukrepov za zaščito in reševanje v primeru
radiološke kontaminacije. Poleg dograjevanja načrtov za to
vrsto kontaminacije so bile dane ustrezne pobude za razdelavo omenjenih ukrepov zaščite in reševanja na zvezni ravni,
kjer se je večja skrb tej problematiki začela posvečati šele
v zadnjem času. Pripravljenost za obvladovanje nesreč
z nevarnimi snovmi, je ne glede na izvršene aktivnosti, tudi
v SRS slaba. Ustrezne priprave, načrti ipd. so izvršeni le
v posamičnih primerih. Vzrok za takšno stanje je v večini
primerov preslabo poznavanje lokacij in vrst nevarnih snovi,
nezadostna usposobljenost štabov za civilno zaščito, v prvi
vrsti pa nezainteresiranost organizacij združenega dela, ki
s takimi snovmi razpolagajo.
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8. Suše
Suše se večinoma v manjšem obsegu pojavljajo vsako leto
na posamičnih območjih Krasa, obale, Dolenjske in Notranjske. Izjemno katastrofalna pa je bila suša 1983, ki je zajela
v celoti ali delno 55 občin in je bilo za oskrbo z vodo potrebno
obsežno angažiranje komunalnih, gasilskih in drugih organizacij vključno s civilno zaščito. Nastala je velika gospodarska
škoda, še posebej v kmetijstvu. Suša je Slovenijo (v manjšem
obsegu) prizadela tudi v letu 1985.
9. Epidemije, epizootije, bolezni rastlin
V letu 1985 je bilo v SR Sloveniji prijavljenih 52.320
posameznih nalezljivih bolezni (brez tuberkuloze,
gripe in spolnih bolezni), lani pa 56.824. Mortaliteta za
nalezljivimi boleznimi je bila 1985 0,76/100.000 prebivalcev (kar je najnižje v prejšnjem srednjeročnem
obdobju), lani pa 0,91/100.000 prebivalcev.
Zaradi prepozne prijave nalezljivih bolezni, nekatere
epidemije zavzema širši obseg kot bi bilo glede na
naravo povzročitelja potrebno. Iz tega vzroka posamezne epidemije ostanejo etiološko napojasnjene,
protiepidemijski ukrepi pa ne dosežejo želenega
namena. V minulem obdobju se je izboljšalo sodelovanje med osnovno zdravstveno službo, zavodi za socialno medicino in higieno, sanitarno in veterinarsko
inšpekcijo ter univerzitetnim zavodom za zdravstveno
in socialno varstvo. V letu 1985 so bili sprejeti tudi
pomembni zvezni predpisi, ki urejajo varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi.
Podatki o gibanju kužnih bolezni živali v preteklih
ietih in letos kažejo, da stanje v evropskih državah in
v naši državi ni ugodno in da obstaja stalna nevarnost
voosa povzročiteljev kužnih bolezni v našo republiko.
Lani je bilo preko 20 žarišč klasične prašičje kuge in
194 žarišč atipične kokošje kuge na območju SFRJ.
V Italiji odkrivajo vedno nova žarišča slinavke in parkljevke. V Sloveniji je letos največji problem tuberkuloza
(prašičerejska farma Ihan). Neugodna je tudi epizootiološka situacija glede klasične prašičje kuge, afriške
prašičje kuge in atipične kokošje kuge v ostalem deiu
Evrope. Veterinarska služba je zato povečala nadzor
nad prometom. V obdobju zadnjih let uspešno deluje
komisija za zoonoze na ravni republike, ki omogoča
skupno programiranje preventive in zatiranje bolezni.
Zaradi negativnega vpliva številnih nevarnih snovi na
živalsko krmo in proizvodnjo hrane je veterinarska
služba Slovenije v preteklih letih organizirala sistematično spremljanje ostankov nevarnih snovi v živilih
živalskega izvora (pesticidi, težke kovine, PCB, organofosfati, zdravila itd). To omogoča pravočasno ukrepanje v primeru povečanja nevarnih snovi v surovinah in
proizvodih živalskega izvora. Prav večletne izkušnje na
tem področju so omogočile tudi hitro reagiranje in
delovanje celotne veterinarske službe v Sloveniji ob
Černobilski nesreči.
Večje veterinarske organizacije v regijah so usposobljene in opremljene za sanacijo žarišča, kjer je
izbruhnila kužna bolezen. V nekaterih veterinarskih
organizacijah že prevzemajo tudi določene naloge varstva okolja kot npr. dekontaminacijo, v bodoče pa
bodo sposobne izvajati sanacijo in varstvo okolja tudi
v primeru kužnih bolezni večjega obsega.
Nadaljevalo se je izpopolnjevanje dela prognostične
službe, ki jo vodi Kmetijski inštitut Slovenije tako, da je
z letom 1985 dajal podatke in navodila za zatiranje
rastlinskih bolezni in škodljivcev na vinski trti, sadnem
drevju, krompirju, sladkorni pesi in na hmelju, v letu
1986 pa tudi na pšenici. Čeprav je ta služba tudi
v okviru SFRJ dobro organizirana in kmetijska inšpekcija redno nadzoruje izvajanje preventivnih in kurativ10

nih ukrepov, so primeri neučinkovitega ukrepanja
predvsem zaradi slabega strokovnega znanja uporabnikov.
Pojavi epidemij, epizootij, bolezni rastlin, ki so se
pojavili v preteklih letih, niso dosegli takega obsega, da
bi bilo potrebno aktiviranje večjih sil in dejavnikov
zaščite in reševanja, temveč je bilo možno delovanje
izvajati preko rednih služb in dejavnosti.
IV. Nekatere pomembnejše preventivne aktivnosti
v gospodarskih in družbenih dejavnostih
Uresničevanje stališč Skupščine SR Slovenije za krepitev
preventivnih dejavnosti se neposredno odraža tudi z aktivnostmi v posameznih dejavnostih. Doseženi rezultati in premiki so pri tem dokaj neizenačeni. V nekaterih primerih pa so
šele nesreče spodbudile tudi potrebne aktivnosti.
Elektrogospodarstvo in premogovništvo
Pomemben napredek je bil dosežen na področju zaščite in
reševanja v primeru nesreče v NE Krško in porušitve vodnih
pregrad, Dravske, Soške in Savske elektrarne. Pospešuje se
gradnja malih hidroelektrarn (do 1987 zgrajenih ali v gradnji
143 objektov, skupno pa je v SRS 250 manjših elektrarn) in
pripadajočih daljnovodov ter razdelava strokovnih rešitev za
otočno obratovanje elektroenergetskega sistema. To bo
povečalo zanesljivost delovanja energetskega sistema tudi
v primeru naravnih in drugih nesreč večjega obsega. Opremljenost z avtonomnimi oziroma pomožnimi energetskimi viri
pa je še vedno slaba. Poudarek je bil dan tudi intenzivnejšim
raziskavam v premogovnikih - varnejšemu delu rudarjev.
Promet in zveze
Z organiziranim izobraževanjem delavcev v neposredni
transportni operativi, z vzdrževanjem ter gradnjo infrastrukture, se je povečala pripravljenost celotne dejavnosti. Za primer rušilnega potresa v Ljubljane (nesreče v NE Krško in
nekatere druge nesreče) so bili izdelani načrti delovanja oziroma načrti zagotavljanja najnujnejših zvez. Delno so izpopolnjene tudi druge priprave PTT organizacij, saj večinoma učinkovito odpravljajo posledice različnih ujm.
V železniškem prometu so bili uresničeni programi za zavarovanje železniškega prometa pred naravnimi vplivi. Uveden
je bil alarmni sistem pred rušenjem kamenja na zasavski
progi. Zgrajene so bile galerije za zaščito pred snežnimi
plazovi na goriški progi in sanirana plazišča in podporni
zidovi na nekaterih kritičnih odsekih prog. Vgrajne pa so bile
tudi aytomatske zavorne naprave. Za primer nesreč v Karavanškem predoru je bil organiziran reševalni vlak, dopolnjena
pa je bila tudi oprema intervencijskih vlakov in skupin za
reševanje v primeru nesreč. V letu 1986 so se izpopolnjevale
zlasti protipožarne priprave na koprskih in istrskih progah.
Izvajanje omenjenih ukrepov in aktivnosti, na katere pa
bistveno omejevalno vplivajo materialne težave v železniškem
prometu iz leta 1984 (po nesreči v Divači). Stanje na
področju cestnega prometa ni zadovoljivo (to potrjujejo tudi
podatki o žrtvah in škodi v cestnem prometu). Za večjo varnost pri prevozih nevarnih snovi bi bilo potrebno pospešiti
izobraževanje poklicnih voznikov za ravnanje ob prometnih
nesrečah, med prevozi, pri pakiranju, natovarjanju in iztovarjanju nevarnih snovi.
Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
Aktivnosti organov in skupnosti s področja stanovanjskega
gospodarstva so bile in so usmerjene predvsem v uresničevanje nalog za izboljšanje varnosti v stanovanjskih hišah in
stanovanjskem okolju ob naravnih in drugih nesrečah. Najintenzivnejše so bile aktivnosti organov hišne samouprave
v zvezi z nabavo sredstev za osebno in kolektivno zaščito.
Dejstvo pa je, da je stanje na tem področju zelo neizenačeno
ter da je še veliko neizkoriščenih možnosti. V komunalnem
gospodarstvu se je izboljšala in posodobila opremljenost
organizacij združenega dela na tem področju. Slaba je
opremljenost za zaščito ob večjih onesnaženjih. Premalo je
usklajenosti med gradnjo objektov in naprav za oskrbo
z vodo, vključno z obnavljanjem in vzdrževanjem vodnjakov
poročevalec

ter objektov za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Doslej večinoma ni zagotovljena minimalna oskrba z vodo na
območjih, predvidenih za nastanitev ob večjih naravnih nesrečah.
Znanost, vzgoja in izobraževanje, kultura
Raziskovalna skupnost Slovenije je po letu 1982 močno
okrepila svojo dejavnost. Čedalje več je raziskav s področja
odkrivanja, preprečevanja in odpravljanja posledic naravnih
in drugih nesreč. Večinoma so te večletne raziskave, pri
katerih sodeluje več raziskovalnih organizacij. V letu 1986 so
začete nove aktualne raziskave s področja jedrske energije,
s področja lesarstva oziroma ohranjanja gozdov, potresnega
inženirstva, zaščite pitne vode in požarnega inženirstva.
S smernicami za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanje (1982) in smernicami za
delo osnovnih šol (1983) je Strokovni svet SR Slovenije za
vzgojo in izobraževanje določil, da se mora v vsebine splošnega in strokovnega izobraževanje ustrezno vključevati tudi
obrambno zaščitne vsebine. Na podlagi medrepubliškega
dogovora o enotnih temeljih usposabljanja mladine za
splošno ljudsko obrambo (1985) se izpolnjujejo oziroma uveljavljajo novi programi usposabljanja v visokih, srednjih in
osnovnih šolah, pri čemer se večji pomen daje družbeni
samozaščiti in v tem okviru tudi varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Pri zaščiti kulturne dediščine pred posledicami naravnih
nesreč je bil po letu 1982 dosežen napredek, tudi zaradi
izkušenj ob potresu na Tolminskem in ob poplavi leta 1983
v Novi Gorici. Odnos do kulturne dediščine je pozitivnejši kot
pred leti. Dopolnila se je evidenca in dokumentacija. V teku je
tudi razglašanje kulturnih spomenikov.
V muzejih, arhivih in
galerijah je bilo zgrajeno 1600m2 zaklonišč. Načrtno se izvaja
mikrofilmanje. Ne glede na to so prav na tem področju
obsežne težave.
Zdravstveno in socialno varstvo
V obdobju 1981-1985 se je na podlagi samoupravnega sporazuma o solidarnostnem zagotavljanju sredstev za naloge
s področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite
oblikovalo rezerve zdravil, sanitetnega materiala in medicinske opreme za delo zdravstvenega varstva ob naravnih in
drugih nesrečah v SR Sloveniji. Univerzitetni klinični center
v Ljubljani pripravlja in opremlja mobilno bolnico (zmogljivost
100 postelj), ki je namenjena posredovanju ob naravnih in
drugih nesrečah. Univerzitetni zavod za zdravstvo in socialno
varstvo pa v ta namen razvija kemijsko-toksikološki in mikrobiološki avtolaboratorij. Za delo ob naravnih in drugih nesrečah je usposobljen tudi sanitetni helikopter helikopterske
enote Republiškega sekretariata za notranje zadeve. V tekočem srednjeročnem obdobju se ti programi nadaljujejo. Na
področju socialnega varstva so naloge in ukrepe preventivnega značaja ob naravnih in drugih nesrečah vključile v planske akte skoraj vse organizacije socialnega varstva, vendar
bistveni rezultati niso bili doseženi.
V. Organiziranost in pripravljenostma zaščito in
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter
nekatere pomanjkljivosti pri vodenju akcij zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Najširša oblika priprav in udeležbe delovnih ljudi in občanov za zaščito in reševanje ljudi, materialnihin drugih dobrin
ob naravnih in drugih nesrečah je civilna zaščita. Civilna
zaščita predstavlja pomembno organizirano silo družbene
samozaščite in splošne ljudske obrambe, ki se vse bolj
usmerja v preventivno delovanje.
V preteklem srednjeročnem obdobju se je civilna zaščita
razvijala v skladu s sprejeto politiko in cilji, ob upoštevanju
razvitosti priprav ter ogroženosti. Priprave in razvoj civilne
zaščite so potekale tudr skladno z ugotovitvami, priporočili in
sklepi Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta
o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti
in obveznosti v primeru naravnih in drugih nesreč ter za
nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite v SR Sloveniji (1985). Z začetkom tekočega srednjeročnega obdobja smo kot prednostne cilje nadaljnjega
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razvoja civilne zaščite opredelili višjo stopnjo usposobljenosti
predvsem štabov in enot, ki so ključnega pomena z vidika
ogroženosti v posameznem okolju, večjo operativno sposobnost in pripravljenost ter materializacijo priprav. V celotnem
obravnavanem obdobju pa se je poleg priprav za delovanje
civilne zaščite v vojni, pozornost posvečala tudi problematiki
ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč, pripravljenosti
organizacij združenega dela, družbenih organizacij in društev, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje
ter pripravljenosti drugih sestavin. Doseženi premiki so se
potrdili v večini nesreč, ki so se zgodile v minulem obdobju.
Osebna in vzajemna zaščita
Večja pozornost se posveča usposabljanju in pripravam
prebivalstva za množično osebno in vzajemno zaščito preko
sredstev javnega obveščanja, v rednem vzgojno-izobraževalnem procesu, pri pouku obrambe in zaščite za mladino, ki ne
obiskuje srednjih šol, pri splošnem usposabljanju prebivalstva za obrambo in zaščito, v okviru usposabljanja v družbenih organizacijah in društvih ter različnih oblikah dopolnilnega strokovnega in idejnopolitičnega usposabljanja. Poudarek je bil dan izdelavi filmov o zaščiti in reševanju (izdelanih je
bilo 11 filmov) ter pripravi drugih avdiovizualnih učnih pripomočkov. Radio in televizija se poleg strokovnih revij (Naša
obramba, Obramba in zaščita) vključujeta v izvajanje programov usposabljanja prebivalstva za osebno in vzajemno zaščito, vendar so možnosti še precejšnje. Izjemnega pomena na
področju strokovnega usposabljanja vseh subjektov v enotnem sistemu za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih
nesrečah je nova strokovna revija Ujma, ki je namenjena
izključno tej vrsti problematike.
Pri usposabljanju prebivalstva je bilo težišče na usposabljanju za varstvo pred ppžarom, zaščiti pred posledicami potresov in poplav, varstva pred ionizirajočimi sevanji, pripravi
zdrave pitne vode ter na nekaterih tezah za zaščito in reševanje v vojni. Kvaliteta, usklajenost in racionalnost te vrste
usposabljanja je med občinami še precej neizenačena, se pa
postopoma izboljšuje. Na večjo kakovost bo v prihodnje prispevalo tudi uveljavljanje stališč in usmeritev Predsedstva SR
Slovenije o nadaljnjem razvoju obrambnega in samozaščitnega usposabljanja iz oktobra 1986.
Slabo se izvaja opremljanje delovnih ljudi in občanov
s sredstvi za osebno zaščito. V Sloveniji ima ta sredstva le
okoli 10% občanov. Tako so bile planirane nabave v letu 1984
uresničene 55%, 1985 pa 33%, lani pa je opremljanje skoraj
zastalo. Opremljenost samoupravnih organizacij in skupnosti
s sredstvi za osebno in kolektivno zaščito je nekaj boljša
(okoli 30%). Programi opremljanja z omenjenimi sredstvi
nimajo ustrezne družbene podpore ali pa je ta v razmerah
zahtevnih družbenoekonomskih razmer deklarativna. Glede
na to so nerealni tudi predpisani roki in nekatere rešitve za
nabavo teh sredstev. Večjo skrb tej vrsti opremljanja bi morali
dati tudi zaradi vse pogostejših nesreč z nevarnimi snovmi.
Pri krepitvi osebne in vzajemne zaščite bi se morale bolj
uveljaviti tudi samoupravne interesne skupnosti (stanovajske,
komunalne ipd.) s področij, ki so pomembna za zaščito in
reševanje.
Organizacije združenega dela, družbene organizacije in
društva
Priprave organizacij združenega dela, katerih dejavnost je
pomembna za civilno zaščito, se v minulem obdobju niso
bistveno izpopolnile. Mnoge med njimi še nimajo konkretnih
obveznosti na področju zaščite in reševanja (komunalne,
nekatere gradbene, socialnoskrbstvene, nekatere zdravstvene organizacije združenega dela).
Dejstvo je, da je dosedanja metodologija izdelave obrambnih načrtov pa tudi načrtov civilne zaščite vplivala na to, da so
v pripravah posameznih nosilcev gospodarskih in družbenih
dejavnosti le splošno ali nepopolno opredeljene in razdelane
naloge, aktivnosti in odgovornosti na področju zaščite in
reševanja.
Izpopolnile so se priprave družbenih organizacij in društev,
ki se ukvarjajo z zaščito in rešeanjem ali pa je njihova dejavnost kako drugače pomembna za civilno zaščito (gasilske
organizacije, organizacije Rdečega križa potapljaške, radioamaterske, planinske, taborniške, jamarske in druge). Svojo
pripravljenost so potrdile ob številnih nesrečah in praktičnih
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vajah civilne zaščite. Pomembno vlogo imajo tudi pri
obrambno-samozaščitnem usposabljanju prebivalstva ter pripadnikov civilne zaščite. V njih se izvajajo množične, kakovostne in racionalne priprave za zaščito in reševanje. Zato bo
potrebno v prihodnje glede na doseženo raven še celoviteje
opredeliti njihove naloge v civilni zaščiti. Pri tem jim bo treba
zagotoviti tudi širšo družbeno podporo (npr. spremembe
v obračunskem sistemu bodo vplivale na financiranje gasilske
organizacije).
Štabi in enote civilne zaščite
V štabe in enote civilne zaščite je v SR Sloveniji vključenih
okrog 14,5% vseh prebivalcev v republiki. Povečalo se je zlasti
število splošnih enot civilne zaščite v bivalnih in delovnih
okoljih, ki je imelo v tem obdobju določeno prednost. Povečal
se je delež žensk in delno tudi mladincev. Starostna struktura
se v minulem obdobju ni bistveno izboljšala (v splošnih enotah se giblje nad 40 let).
Štabi za civilno zaščito so organizirani v vseh družbenopolitičnih skupnostih in v večini samoupravnih organizacij in
skupnosti. V občinske specializirane in združene enote civilne
zaščite je sedaj razporejeno 19.126 pripadnikov, v specializirane in splošne enote civilne zaščite v krajevnih skupnostih
157.794, v specializirane in splošne enote civilne zaščite organizacij združenega dela in drugih organizacij in skupnosti pa
105.468 pripadnikov civilne zaščite. Tolikšna organizacijska
razvitost je ocenjena kot zadovoljiva in se v bodoče ne bo več
pomembneje povečevala (v civilno zaščito naj bi bilo vključenih vsaj 10% prebivalcev v vsaki občini).
Pri organiziranju in pripravah občinskih specializiranih
enot in specializiranih enot civilne zaščite v organizacijah
združenega dela so doseženi dokaj dobri rezultati. Med specializiranimi enotami civilne zaščite so najštevilnejše enote za
prvo medicinsko pomoč, gasilske enote, tehnično-reševalne
ter enote za RKB zaščito, kar je v skladu s težiščnimi nalogami
zaščite in reševanja ljudi in materialnih dobrin v primer naravnih in drugih nesreč.
Že v preteklem obdobju je bila načrtovana ustanovitev tudi
nekaterih specializiranih enot civilne zaščite republiškega
pomena za izvajanje zahtevnih (in ozko specializiranih) nalog,
kar pa tudi zaradi materialnih razlogov, ni bilo izvršeno.
V preteklem obdobju je bil dosežen, kljub nagli organizacijski rasti, delen napredek pri usposabljanju pripadnikov civilne
zaščite. Usposobljeno je 90% članpv občinskih in mestnih
štabov. Nekoliko se je povečala tudi usposobljenost enot
civilne zaščite (usposobljeno 59%), najslabše so usposobljene splošne enote civilne zaščite, po ulicah, blokih in vaseh,
saj je predpisani pouk končalo le nekaj nad 42% pripadnikov
teh enot. Dobro pa so usposobljene enote za prvo medicinsko
pomoč, gasilske enote, izboljšuje pa se tudi usposobljenost
enot za RKB zaščito. Usposabljanje civilne zaščite je še precej
posplošeno in premalo prilagojeno dejanskim potrebam. Zato
so v pripravi novi učni programi, ki bodo uveljavljeni v tem in
prihodnjem letu. V tekočem srednjeročnem obdobju naj bi
temeljno usposabljanje opravilo okoli 80% pripadnikov civilne
zaščite.
Opremljenost štabov in enot civilne zaščite s sredstvi za
zaščito in reševanje se je v zadnjem obdobju izboljšala, vendar stanje še ni zadovoljivo. Zaradi omejenih možnosti (sredstva za splošno ljudsko obrambo so se znižala od 0,43% 1982
na 0,27% od narodnega dohodka v letu 1986, za obdobje
1986-1990 pa so planirana v višini 0,3% od narodnega
dohodka, kar je pod usmeritvami Skupščine SRS in usmeritvami družbenih planov) so imele prednost pri opremljanju
predvsem gasilske enote, enote za prvo medicinsko pomoč,
enote za tehnično reševanje in splošne enote civilne zaščite.
Slabo so opremljene enote za RKB zaščito.
V zadnjih letih so stalna prizadevanja za razvoj in proizvodnjo domačih sredstev in opreme civilne zaščite ter druge
zaščitne in reševalne opreme. Poslovno planska skupnost pri
Gospodarski zbornici Jugoslavije si skupaj z Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo prizadeva razrešiti vprašanja tipizacije in standardizacije opreme ter izboljšati založenost
tržišča s temi sredstvi, vendar pri tem ni posebno uspešna.
Tudi sicer ta skupnost ni uresničila osnovnih ciljev.
Organizacijsko mobilizacijska ter operativna pripravljenost
civilne zaščite je najboljša v občinskih štabih in enotah, precej
slabša pa je v krajevnih skpnostih. zlasti v stanovanjskih hišah
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v mestnih in drugih naseljih ter v manjših organizacijah združenega dela. To je tudi ena od največjih pomanjkljivosti sedanje pripravljenosti civilne zaščite v Sloveniji, na katero negativno vpliva v posameznih primerih tudi nerazvitost krajevne
in hišne samouprave ipd.
Jugoslovanska ljudska armada, teritorialna obramba,
organi za notranje zadeve in druge sestavine splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite v pripravah in
funkciji civilne zaščite
Sodelovanje med civilno zaščito, Jugoslovansko ljudsko
armado, teritorialno obrambo, organi za notranje zadeve in
drugimi sestavinami splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite, se je v minulem obdobju okrepilo, kar nam
dokazuje uspešno skupno delovanje v posameznih nesrečah,
skupno izvajanje republiških vaj in drugih priprav s področja
zaščite in reševanja. V sistemu zaščite in reševanja ima
pomembnejše mesto tudi narodna zaščita. Po uveljavitvi
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
1982 so bile ukinjene enote za red in varnost civilne zaščite,
njihove naloge pa je pri nas prevzela narodna zaščita. Pri
odkrivanju nevarnosti nesreč in drugih nevarnosti, aktiviranju
sistema za zaščito in reševanje, zagotavljanju reda in varnosti
ob naravnih in drugih nesrečah ter pri izvajanju nekaterih
« ukrepov civilne zaščite, aktiviranju sistema za zaščito in reševanje, zagotavljanju reda in varnosti ob naravnih in drugih
nesrečah ter pri izvajanju nekaterih ukrepov civilne zaščite, se
je tudi v preteklem obdobju uveljavljala dobra organiziranost
in usposobljenost organov za notranje zadeve.
Izpopolnjevanje načrtov civilne zaščite
Načrti civilne zaščite omogočajo organizirano, povezano in
usklajeno delovanje vseh dejavnikov civilne zaščite pri zaščiti
in reševanju v vojni in v miru. Načrti za delovanje civilne
zaščite v primeru naravnih nesreč so delno zadovoljivi v družbenopolitičnih skupnostih, še vedno pa so zelo pomanjkljivi
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, zlasti
v krajevnih skupnostih. Stanje je še zlasti slabo pri pripravah
za zaščito in reševanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi.
Izkušnje kaže, da prav posamezne nesreče pa tudi priprave na
posamezne večje vaje civilne zaščite največ prispevajo tudi
k izpopolnitvi načrtov. V letu 1985 so bile začete aktivnosti za
poenostavitev in večjo operativnost obrambnih načrtov in
v tem okviru tudi načrtov za uporabo civilne zaščite. Proces
ažuriranja načrtov je v teku.
Sistem za opazovanje in obveščanje
Za učinkovito delovanje sistema zaščite in reševanja ob
naravnih in drugih nesrečah je velikega pomena sistem za
opazovanje in obveščanje. Pri pripravah sistema za opazovanje in obveščanje so se v preteklosti izpopolnjevale organizacijske, kadrovske in tehnične rešitve. Izboljšane so bile tehnične možnosti za alarmiranje prebivalstva ter delovanje zvez.
Načrtno so se usposabljali tudi pripadniki službe za opazovanje in obveščanje.
f
Začete so bile priprave za postopno aktiviranje centrov za
obveščanje (1986) v občinah, kjer so sedeži pokrajin, ki se
nadaljujejo tudi letos. Pri tem so velike zlasti materialne
težave. Na tej podlagi bo mogoče izpopolniti celoten sistem
zbiranja, obveščanja in prenašanja podatkov pomembnih za
zaščitno in reševalno delovanje. Vanj bo možno vključiti tudi
analitično-nadzorne in informacijske sisteme, ki bodo z drugimi zmogljivostmi dopolnilnega opazovalnega sistema predstavljali učinkovito osnovo za operativno delovanje zaščite in
reševanja.
Oblikovanje zalog materialnih sredstev za primer naravnih
in drugih nesreč
V Sloveniji se republiške rezerve materialnih sredstev za
primer naravnih nesreč oblikujejo že od leta 1979 in sedaj
zadoščajo za začasno nastanitev okoli 15.000 prebivalcev. To
vrsto rezerv oblikujejo tudi nekatere občine. Na ta način in iz
popisa doslej zagotovljena sredstva za takojšnjo začasno
nastanitev za okoli 30.000 ogroženih prebivalcev. Program za
prejšnje srednjeročno obdobje je bil realiziran okoli 60%
zaradi omejenih materialnih možnosti.
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Nekatere pomanjkljivosti pri vodenju akcij zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Kljub doseženim rezultatom in izboljšanju stanja na
področju preventivnega delovanja, pripravljenosti, organiziranosti in v glavnem tudi večinoma učinkovitem delovanju so
najpogostejše pomanjkljivosti in slabosti pri vodenju konkretnih akcij zaščite in reševanja naslednje:
- aktiviranje sil zaščite in reševanja se ne izvaja vedno na
način določen za mobilizacijo in aktiviranje civilne zaščite ali
obrambnosamozaščitnih sestavin,
- z aktiviranjem civilne zaščite se poskuša nadomestiti
slabosti pri delovanju komunalnih, cestnih in drugih organizacij, katerih redna dejavnost je opravljanje nalog, pomembnih za obvladovanje posledic nesreč ali pa se poskuša neupravičeno dolgo že po izvršenih zaščitnih in reševalnih ukrepih zadrževati aktivnost civilne zaščite (npr. velike snežne
padavine v začetku leta),

- zadrževanje informacij o nesreči (velja še posebej za
nesreče z nevarnimi snovmi),
- neupoštevanje predvidenih rešitev za organiziranje in
vodenje zaščitnih in reševalnih akcij in uporaba improviziranih rešitev,
- pretirano poseganje v pristojnosti štabov za civilno zaščito oziroma drugih strokovnih organov, ki vodijo akcije
s strani nepristojnih organov,
- aktiviranje in uporaba sil brez upoštevanja dogovorjenih
prednosti in ne glede na obseg in intenzivnost nevarnosti
(npr. vključevanje oboroženih sil v gašenje požarov brez aktiviranja prebivalcev, civilne zaščite ipd.),
- neizvrševanje odločitev organov, ki vodijo akcije (npr.
rušenja skladiščnih objektov ob letošnjih velikih snežnih
padavinah, ko kljub opozorilom štabov upravljalci niso razbremenili streh).

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje enotnega
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah
Ugotovitve
Stališča in usmeritve Skupščine SR Slovenije o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti in naravnih in drugih nesrečah, ki jih je sprejela Skupščina
SR Slovenije 1982, se uresničujejo, vendar je doseženo stanje
različno tako po posameznih področjih in dejavnostih kot pri
nosilcih tega stistema. Delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, ki so se zgodile na območju SR Slovenije po letu 1982,
potrjuje, da so usmeritve skupščine še aktualne in jih ni
potrebno spreminjati. Njihovo uresničevanje zahteva tudi
daljše obdobje ter ustrezne načrtne aktivnosti posameznih
nosilcev. Glede na ugotovljeno stanje pa je potrebno spodbuditi uresničevanje posameznih nalog, ki se nanašajo zlasti na
hitrejše uvajanje znanstveno-r$ziskovalnih ugotivitev in spoznanj na področju varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi
nesrečami, na proizvodnjo sredstev in opreme za zaščito in
reševanje, izpopolnjevanje načrtov civilne zaščite ter požarno
varstvo.
Priporočila
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Gospodarski zbornici Slovenije, da oceni stanje na področju proizvodnje zaščitnih in reševalih srestev z vidika načrtnosti, organiziranosti in povezanosti ter prouči možnosti za večjo povezanost aktivnosti na tem področju med gospodarsko zbornico
Jugoslavije in gospodarskimi zbornicami republik in pokrajin.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Zvezi SIS za
varstvo pred požarom SR Slovenije ter občinskim samoupravnim interesnim skupnostim za varstvo pred požarom, da
sprejmejo program nalog na področju požarnega varstva, ki
so širšega pomena za stanje požarne varnosti v SR Sloveniji.
Zlasti naj bi se v tem programu kot take določile naloge:
- načrtno razvijanje raziskovalne dejavnosti na področju
požarnega varstva,
- učinkovitejše opremljanje gasilskih organizacij na
obalno-kraškem območju za gašenje požarov v naravnem
okolju,
- načrtno razvijanje pogojev za zahtevnejše oblike usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih društev,
- zagotavljanje dela poklicnih gasilskih enot.
Sredstva za uresničevanje tega programa naj bi se po
mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zagotovila
v okviru sredstev, ki jih zavarovalne skupnosti namenjajo od
zavarovalnih premij za financiranje občinskih skupnosti za
varstvo pred požarom. Zavarovalna skupnost Triglav je odgovorna, da se ta sredstva usmerjajo zlasti v preventivno dejavnost in Izvršni svet ji predlaga, da začne postopek za dopolnitev dogovora, s katerim se določa višina teh sredstev.
3. Izvršni svet predlaga Republiški energetski skupnosti,
Samoupravni interesni skupnosti za letališko dejavnost Slovenije, Samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški
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promet SR Slovenije, Skupnosti za ceste SR Slovenije, Zvezi
komunalnih skupnosti Slovenije, Zvezi vodnih skupnosti ter
Zvezni SIS za varstvo pred požarom, da sklenejo samoupravni
sporazum, s katerim bodo zagotovile združevanje sredstev za
načrtno opremljanje in usposabljanje teritorialnih gasilskih
enot določenih za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
Sklepi
1. Republiškemu štabu za civilno zaščito in Republiškemu
sekretariatu za ljudsko obrambo se nalaga, da v sodelovanju
z znanstveno raziskovalnimi in strokovnimi organizacijami in
skupnostmi, pospešita delo pri izdelavi globalne ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč na območju SR
Slovenije; po sprejemu zakona o varstvu pred nevarnimi
snovmi pa ocene ogroženosti zaradi nevarnih snovi. Z ugotovitvami iz ocen je treba seznaniti vse nosilce enotnega
sistema odgovornosti in obveznosti v primeru naravnih in
drugih nesreč ter delovne ljudi in občane.
2. Republiškim upravnim organom se nalaga, da pri usklajevanju obrambnih načrtov v skladu s programom Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi, izdelavi in sprejemu
obrambnih načrtov v letu 1987 in 1988, posebno skrb posvetijo tudi izpopolnitvi nalog na področju zaščite in reševanja
v okviru dejavnosti, J<i je v pristojnosti posameznega organa.
Pri pripravi predpisov, navodil in drugih aktov pa morajo
upoštevati in uveljaviti na podlagi spoznanj in izkušenj pridobljenih ob posameznih naravnih in drugih nesrečah, rešitve, ki bodo zmanjševale ali preprečevale škodljive posledice
morebitnih novih nesreč te vrste.
3. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo naj kot
del namenske proizvodnje v širšem smislu spremlja problematiko proizvodnje sredstev za zaščito in reševanje s ciljem,
da se spodbuja to vrsto proizvodnje ter zagotavlja usklajenost
in povezanost proizvodnih programov na območju SR Slovenije in širše
4. Republiškemu štabu za civilno zaščito in Republiškemu
sekretariatu za ljudsko obrambo se nalaga, da na podlagi
dosedanjih izkušenj pri sodelovanju in vključevanju družbenih organizacij v enotni sistem zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z najpomembnejšimi organizacijami določita osnove za nadaljnji razvoj njihovih priprav in
nalog v tem sistemu ter v civilni zaščiti. Podobno naj se
dopolni osnove za vključevanje oboroženih sil v zaščito in
reševanje ob naravnih i drugih nesrečah.
5. Izvršni sveti občinskih in mestnih skupščin naj ocenijo
stanje pri uresničevanju stališč in usmeritev Skupščine SR
Slovenije o enotnem sistemu organizacije, odgovornosti in
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah na svojem
območju in sprejmejo potrebne ukrepe za njihovo nadaljnje
izvajanje.
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INFORMACIJA
o obravnavi teh gradiv v delovnih telesih Skupščine SRSIovenije
Informacijo o uresničevanju enotnega sistema organizacije,
odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah
v SR Sloveniji v obdobju po letu 1982, ki jo je Skupščini SR
Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet, so od 4. do
10. novembra 1987 obravnavali: skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito ter odbori za družbenopolitični sistem
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije. Pomembnejše ugotovitve,
mnenja in stališča, ki so jih sprejeli na svojih sejah so naslednje:
Informacija je celovita in strokovna ter kaže na to, da se
sklepi Skupščine SR Slovenije iz leta 1982 zadovoljivo uresničujejo. Ocenjeno je bilo, da so še vedno aktualne usmeritve,
podane v poročilih in sklepih Skupščine iz leta 1982 in predstavljajo realno podlago za aktivnosti in nadaljnji razvoj na
tem področju.
Realizacija sprejetih usmeritev je bila različna po področjih,
dejavnostih in nosilcih. Ponekod je bila še premalo intenzivna, kar opozarja na področja, kjer je potrebno krepiti odgovornost za dosledno uresničevanje sprejetih usmeritev. Zato
je potrebna temeljita razprava v temeljnih sredinah, zlasti
v izvršnih svetih skupščine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi v samih skupščinah. Na podlagi te
razprave bi se začeli izvajati potrebni ukrepi za hitrejše uresničevanje tistih usmeritev Skupščine SR Slovenije, na katere
opozarja informacija, da se prepočasi uresničujejo.
V razpravi je bilo poudarjeno, da je bila od leta 1982 dalje
ustrezna aktivnost glede normativnega urejanja, zlasti pri
sprejemu zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti ter drugih zakonov s tega področja. Prav tako so bile
s tem urejene določene sistemske rešitve, na katerih temelji
tudi sistem organiziranja in delovanja ob naravnih in drugih
nesrečah. V teh predpisih so dane ustrezne podlage, da se
lahlo osnove tega uveljavljajo tudi v praksi. Sprejetje zakona
o varstvu pred nevarnimi snovmi, ki je v postopku, bo zaokrožil normativno ureditev tega področja in še dodatno prispeval
k celovitejši realizaciji sprejetih usmeritev.
V prizadevanjih za uspšnejše preprečevanje nasreč je najpomembnejše, da so usmeritve Skupščine spodbudile pri
vseh nosilcih obsežne in zlasti dolgoročne aktivnosti, ki se že
neposredno odražajo pri delovanju vsega sistema ob posameznih naravnih in drugih nesrečah. Se posebej je spodbudno, da so vse bolj intenzivne aktivnosti pri preprečevanju
nesreč z nevarnimi snovmi in njihovega vpliva na okolje in pri
preprečevanju nesreč, ki jih prinaša nova tehnologija delovnih procesov. Ob tem je zaradi velike ogroženosti na območju
SR Slovenije (zlasti s potresi, poplavami in neurji, ki povzročajo vsako leto znatno materialno škodo) izjemnega pomena
pripravljenost za obvladovanje najpogostejših nesreč v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela ter pripravljenost delovnih ljudi in občanov v okviru osebne in
vzajemne zaščite. Ti premiki se morajo osredotočiti na okrepitev usposobljenosti in pripravlejnosti ter na višjo stopnjo
kvalitete priprav. Zato je sistematično spremljanje pojavnosti
nesreč, delovanje sistema za opazovanje in obveščanje ter
preverjenje pripravljenosti (vaje po konkretnih - realnih domnevah možnih nesreč) izrednega pomena. V tem sklopu ima
usposabljanje prebivalstva za osebno in vzajemno zaščito
(kot del splošnoobrambnega in samozaščitnega usposabljanja) ter krepitev preventivne vloge zaščite še poseben pomen
tudi za nadaljnjo krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji.
Kljub zaostrenim razmeram v družbi in kljub pomanjkanju
ustreznih materialnih sredstev moramo biti tudi v prihodnje
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zelo pozorni pri nadaljnjem zagotavljanju organizacijskih,
predvsem pa materialnih in drugih možnosti za izvajanje
ukrepov civilne zaščite, in to v okviru realnih rokov in možnosti. Zlasti se mora zagotoviti vsaj taka materializacija priprav
civilne zaščite, ki ne bo povzročala zaostajanja njenega razvoja za razvojem drugih obrambnih sestavin.
Se bolj bo treba motivirati obrambno in samozaščitno usposabljanje mladih na vseh področjih družbenega življenja in
dela. Preventivno je treba nadaljevati osveščanje in vzgajanje
ljudi z opozarjanjem na nevarnosti in z drugimi aktivnostmi, ki
na[ pomagajo zmanjševati nesreče in škodo.
Čimprej je treba preseči nekatere pomanjkljivosti pri vodenju akcij zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
ki se odražajo v tem, da se z aktiviranjem ali delovanjem
civilne zaščite poskušajo nadomestiti slabosti pri delovanju
organizacij združenega dela, ki opravljajo naloge, pomembne
za obvladovanje nesreč, kot svojo redno dejavnost.
Podpreti je treba pobude, da se na področju požarnega
varstva začnejo oblikovati in uresničevati tudi skupne naloge,
ki so posebnega pomena za nadaljnjo kvalitetno krepitev
priprav požarnega varstva na območju SR Slovenije. S temeljitimi analizami ukrepanja morebitnih večjih nesreč pa je
potrebno izpopolniti priprave in odpraviti posamezne ugotovljene pomanjkljivosti pri organiziranju ter vodenju zaščite in
reševanja ter na tej podlagi usmerjati usposabljanje najodgovornejših organov.
V razpravi je bila poudarjena tudi vloga človeškega faktorja
pri požarih. Sprejeto je bilo stališče, da je treba še bolj
eliminirati malomaren odnos ljudi ter z ostrejšim sankcioniranjem takega ravnanja vseh odgovornih in proti njim odločneje
ukrepati.
Obramba pred točo ni zadovoljiva. Dosedanji sistem te
obrambe je pokazal nekatere dobre pa tudi slabe strani.
Slednje so se izrazito pokazale v letu 1987. Še vedno je
nedorečen način obrambe pred točo, ker se uporabljajo predvsem rakete. Zastavlja se vprašanje nadaljnje obrambe pred
točo, zato je bila podprta priprava celovite analize obrambe
pred točo.
Zaradi škode, ki jo povzročajo neurja, je potrebno povečati
obseg zavarovanja v kmetijski proizvodnji, ki je ponekod zelo
nizek pa zelo pomemben za sanacije posledic in za preventivno ukrepanje.
Poseben problem predstavljajo nesreče z nevarnimi
snovmi. Pripravljenost za obvladovanje teh nesreč je razmeroma slaba. Zato je treba podpirati prizadevanja za izboljšanje
stanja na tem področju in se v tem kontekstu zavzemati za
čimprejšnje sprejetje zakona o nevarnih snoveh.
Slabo se izvaja opremljanje delovnih ljudi in občanov
s sredstvi za osebno zaščito. Opremljenost samoupravnih
organizacij in skupnosti s sredstvi za osebno in kolektivno
zaščito je nekoliko boljša. Zato je treba zagotoviti ustrezno
proizvodnjo teh sredstev in skrbno nadzorovati njihovo kvaliteto.
Delovna telesa Skupščine SR Slovenije podpirajo priporočila in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 8.
10. 1987 za nadaljnje uresničevanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih
nesrečah. Predlagajo, da se informacija objavi v Poročevalcu.
Prav tako predlagajo, da se nadaljnje aktivnosti usmerijo
predvsem v načrtno uresničevanje ugotovitev, priporočil in
sklepov Skupščine SR Slovenije iz leta 1982, in zahtevajo, da
v usmeritvah Skupščine SR Slovenije iz leta 1982 naštete
organe in organizacije ter skupnosti poročajo Skupščini SR
Slovenije o uresničevanju sprejetih usmeritev in o problematiki, ki se pri tem pojavlja.

poročevalec
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MNENJE
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k poročilu
o uresničevanju zakona o Triglavskem narodnem parku
Komisija Skupščine SR Slovenije za
varstvo človekovega okolja je na seji dne
29. septembra 1987 obravnavala v naslovu navedeno poročilo Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, na seji dne 5.
11. 1987 pa dokončno oblikovala svoje
mnenje o poročilu.
Komisija se je seznanila s poudarki iz
razprav in razgovorov o problemih vsebovanih v poročilu ter s stališči delovnih
teles zborov in Skupščine SR Slovenije.
Pri oblikovanju mnenja je komisija upoštevala usmeritve in predloge delovnih
teles, in sicer: Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, Odbora
Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbora Zbora občin Skupščine SR Slovenije za družbenoekonomske odnose in razvoj (razgovorov v okviru
skupščinske koordinacije v občini Jesenice in pri delovni organizaciji »Triglavski narodni park« na Bledu ter razgovora
o problemih inšpekcijskega nadzora
v parku z republiškimi in občinskimi inšpektorji.
Komisija je izhajala iz ciljev zakona
o Triglavskem narodnem parku, ki se
prepočasi uresničujejo. Zato je potrebno,
poleg varovalnih vidikov zakona, uveljavljati predvsem tiste zahteve, da se z usklajenim razvojem kmetijstva, gozdarstva, turizma, drobnega gospodarstva,
prometne in ostale infrastrukture zagotovijo materialni in drugi pogoji za življenje
in delo prebivalcev v parku, za ohranitev
poseljenosti in ponoven razvoj tega področja. Vsem posegom v Triglavskem narodnem parku je potrebno posvečati
maksimalno pozornost in dosledno odklanjati vse trajne spremembe na vrednotah narodne in kulturne krajine.
Komisija je menila, da je potrebno pri
nadaljnjem uresničevanju zakona upoštevati zlasti naslednje ugotovitve:
- na področju planiranja še povečati
medsebojno aktivno sodelovanje posameznih dejavnikov v tem prostoru, še posebej vseh treh občin, prav tako pa tudi
vseh republiških interesnih skupnosti,
- dati prednost predhodnim strokovnim proučitvam in učinkovitejšemu izvajanju plansko dogovorjenih in sprejetih
nalog,
- s strani republiških upravnih organov
nuditi odločnejšo pomoč in podporo interesom parka (razlaga zakona, reševanje pritožbenih zadev, itd.),
- intenzivneje vplivati na gospodarski
razvoj posameznih dejavnosti v parku, ki
mora biti usklajen z varstvenimi interesi
in cilji (gozdarstvo, kmetijstvo, turizem,
promet, drobno gospodarstvo),
- zagotoviti realnejše in finančno pod' prte programske osnove razvoja (kreditna, davčna politika, itd.),
- potrebno je odločnejše in učinkovitejše inšpekcijsko ukrepanje, saj gre za
območje posebnega statusnega pomena
za vso republiko,
- zagotoviti sistemsko trdnejši način
financiranja parkovne delovne organizacije.

Prioritetno je potrebno posebno pozornost posvetiti zagotavljanju življenjskih in delovnih pogojev prebivalcev širšega in ožjega območja parka. Prebivalstvo tega območja deli usodo hribovitih
visokogorskih kmetij v SR Sloveniji na
sploh. Odpravljati je potrebno vzroke, ki
prebivalstvo na visokogorskih kmetijah
silijo k izselitvi ter vzpostaviti takšno kakovost nadaljnjega razvoja, ki bo zagotavljala ustrezno življenjsko eksistenco.
Pri tem je možno uveljavljati tudi določilo
20. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (če se organizaciji združenega
dela ali drugi družbeni pravni osebi, civilni pravni osebi ali občanu zaradi omejitev in prepovedi bistveno poslabšajo obstoječi pogoji za pridobivanje dohodka in
tega ni mogoče nadomestiti z dovoljeno
dejavnostjo v okviru določenega režima
varstva, družbenopolitična skupnost, ki
je razglasila varovanje parka, zagotovi
sredstva za nadomestilo).
Triglavski narodni park mora postati
skrb in obveznost celotnega naroda in
republike, ne pa ostati samo skrb slučajno prizadetih občin, saj je to narodni in
ne občinski park. Obveznost mora poleg
varstva pomeniti še skrb za domačine pri
izboljševanju njihovih življenjskih in delovnih razmer.
V bodoče ne sme več prihajati do nasprotovanja pri tolmačenju zakona o Triglavskem narodnem parku in s tem tudi
pri neposrednem izvajanju. Sprejem zavarovalnih aktov v smislu 6. člena zakona
o Triglavskem narodnem parku je potrebno pospešiti, za kar morajo poskrbeti
vse tri občine. Komisija je podprla ugotovitev o nesprejemljivosti izvajanja nadzora po že opravljenem prostorskem posegu. Zato morajo upravni organi pred
obravnavo posegov uskladiti vse interese. Delovni organizaciji »Triglavski narodni park« je potrebno zagotoviti
ustrezne možnosti za učinkovito upravno
nastopanje. Le-ta mora dobiti vplivnejšo
vlogo in močnejši pomen kot doslej.
Strokovna mnenja delovne organizacije
»Triglavski narodni park« morajo postati
obvezna sestavina odločb upravnih organov za prostorske posege v območju narodnega parka.
Sporočila posameznih inšpektorjev,
zlasti medobčinskih, so na posameznih
primerih negativnega ravnanja potrdila
pravilnost usmeritev Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, ki jih je le-ta
sprejel ob tem poročilu v obliki ugotovitev, stališč in sklepov in ki jih podpira
tudi komisija.
Komisija meni, da pri vzpostavljanju
nove kakovosti nadzora, z okrepitvijo inšpekcijskih služb in za optimalno povezavo s strani občin, republike in naravovarstvene nadzorne službe Triglavskega
nrodnega parka ter z zagotovitvijo
ustreznih finančnih sredstev, ne bi smeli,
ob takem stanju varstva in razvoja parka,
zavlačevati s posameznimi rešitvami,
kljub znanim težavam v splošni porabi.
Z namenom, da se poleg varstvenih
ukrepov na področju Triglavskega na-

rodnega parka začenjajo hkrati uresničevati tudi razvojni cilji kot so določeni
v zakonu o Triglavskem narodnem parku,
je komisija sprejela naslednja stališča
oziroma predloge:
1. Stališča in sklepa k poročilu, ki jih je
sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije morajo nosilci nalog pospešeno realizirati. Izvršni svet naj s posebno informacijo o tem obvesti pristojna delovna
telesa zborov oziroma skupščine.
2. Na podlagi stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 6. in 20. 7.
1987, da je potrebno vse naravne in kulturne dobrine v prostoru, ki jih na osnovi
skupnega dogovora želimo ohraniti kot
temelj nacionalne identitete, varovati na
republiški ravni je potrebno, da SR Slovenija in občine z območja narodnega
parka v dolgoročnih družbenih planih
opredelijo razvoj narodnega parka ter
določijo sestavine, kot obvezno izhodišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov. Zato naj Izvršni svet Skupščina SR Slovenije, ko bo pripravljal spremembe in dopolnitve planskih aktov,
prouči tudi možnosti za dosego večje
skladnosti in materializacijo navedenih
načel, da bodo lahko doseženi osnovni
cilji narodnega parka (kratkoročna
usmeritev).
3. V skladu s predlogom Zbora občin
skupščine SR Slovenije za družbenoekonomske odnose in razvoj naj interdisciplinarna skupina upravnih organov v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v sodelovanju z organi Gospodarske
zbornice Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije in Raziskovalno skupnostjo Slovenije izdelajo
strategijo razvoja in ohranjanja prebivalstva v hribovitih in visokogorskih območij (tudi z vidika obmejnih območij in
policentričnega razvoja ter obveznega
ohranjanja življenja v obmejnih območjih), z opredelitvijo razvojnih možnosti,
smeri in tehnologije, ki jih je v tem prostoru možno in smotrno razvijati (dolgoročna usmeritev).
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v okviru priprav predlaga resolucijf
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
prouči možnost za »programsko« sodelovanje republiških samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje,
pa tudi družbenih dejavnosti pri reševanju finančnih vprašanj Triglavskega narodnega parka.
5. Komisija predlaga, da se predloženo
poročilo ne obravnava na sejah zborov
skupščine, ker meni, da morajo najprej
vsi nosilci nalog pospešiti izvajanje zakona, čimprej realizirati stališča in sklepe
izvršnega sveta in predloge komisije.
S tem bomo lahko zagotovili bolj kakovostne razprave o problemih varovanja in
razvoja Triglavskega narodnega parka na
zborih skupščine in v delegatski bazi
v naslednjem letu.
6. Poročilo o Triglavskem narodnem
parku, stališča in sklepe izvršnega sveta
k poročilu in mnenje komisije naj se takoj
objavijo v Poročevalcu Skupščine SR
Slovenije.
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POROČILO
o uresničevanju zakona o Triglavskem narodnem
parku
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 39. seji dne 12.
2. 1987 obravnaval:
- POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na pbdlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo Skupni program razvoja Triglavskega narodnega parka za obdobje 1986-1990 kot prilogo
k navedenemu poročilu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.

UVOD
Namen poročila o uresničevanju Zakona o Triglavskem
narodnem parku je poročati o stanju na tem področju,
o tem kako se Zakon o Triglavskem narodnem parku
uresničuje in v kakšni meri so doseženi cilji, zaradi katerih
je Skupščina SR Slovenije leta 1981 ta zakon sprejela.
Analizirani so vzrdki za posamezne pojave in na tej osnovi
predlagani ustrezni ukrepi za izboljšanje stanja.

ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
Zakon, s katerim je skupščina SR Slovenije razglasila
osrednji del Julijskih Alp za Triglavski narodni park, je bil2
sprejet leta 1981. S tem aktom je bilo zavarovanih 850 km
izjemno dragocenega in občutljivega visokogorskega naravnega okolja. V tem delu imajo lahko človekovi posegi zaradi
višine, neugodnih klimatskih razmer in strmega reliefa daljnosežne in težko, popravljive posledice.
V tem prostoru, ki je tudi gospodarsko, energetsko, prometno in turistično zanimiv oziroma donosen, se križajo različni zasebni in družbeni interesi, V preteklih letih so pogosto
neodgovorno posegli v gorski prostor. Prevladovala je miselnost, da se smejo izkoriščati, danosti tega prostora kot brezplačna renta, brez odgovornosti za ohranjanje dobrin splošnega pomena.
Zakon naj bi te interese spravil v sprejemljive okvire in jih
usklajeval z nujnostjo varovanja prvobitnosti in nedotaknjenosti gorske prirode. Cilji zakona so bili opredeljeni takole:
- ohraniti izjemne naravne in kulturne vrednosti,
- zavarovati avtohtono rastlinstvo, živalstvo in naravne ekosisteme ter značilnosti neživega sveta,
- zagotoviti z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen
naravni razvoj kmetijstva in gozdarstva,
- ohraniti in razviti kulturno krajino,
- zagotoviti razvoj, materialne in druge pogoje za življenje
in delo prebivalcev v parku, in - ne nazadnje - omogočiti vsem obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih vrednot ter rekreacijo v naravi.
Zakon dalje našteva konkretne naloge in nosilce, še posebej poudarja dolžnosti SR Slovenije in občin z območja Triglavskega narodnega parka v zvezi s planiranjem, ter obveznosti delovnih in drugih organizacij, ki uresničujejo svoje
plane na območju Parka. Za pripravo in uresničevanje skupnega programa razvoja Triglavskega narodnega parka skrbi
organizacija za varstvo Parka, katere ustanovitev, delovne
naloge, javna pooblastila, način upravljanja in pridobivanja
dohodka zakon natančneje določa. Osrednji del zakona so
različne, taksativno naštete prepovedi. V nadaljevanju je opredeljeno inšpekcijsko nadzorstvo, kazni ter prehodne in
končna določba.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih^ delovnih teles sodelovali:
- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kulturo,
- Vesna ČOPIČ, pomočnica predsednika Republiškega
komiteja za kulturo,
- France ZUPAN, samostojni svetovalec za obrambne
priprave in varstvo naravne in kulturne dediščine.

PREGLED URESNIČEVANJA ZAKONA
O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
(PO POSAMEZNIH ZAKONSKIH SKLOPIH)
1. MEJE PARKA (5. člen)
Občinski upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, so
bili zadolženi, da za območje svoje občine označijo meje
parka v zemljiško-katastrskih načrtih. To nalogo so opravili
v vseh treh občinah.
2. RAZGLAŠANJE IN OZNAČEVANJE (6., 30. in 31. ČLEN)
V nobeni od treh alpskih občin še niso s posebnim aktom
(6. člen) zavarovali delov nepremične naravne in kulturne
dediščine, ki imajo posebno naravno, kulturno ali zgodovinsko vrednost. Gre za približno 130 objektov naravne in kulturne dediščine, ki jih bodo razglasile občine z odloki, oziroma uskladile stare odloke z novim zakonom.
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj in
Nova Gorica bosta v občinah Jesenice, Radovljica in Tolmin
do konca leta 1987 pripravila strokovne osnove ter predlog za
razglasitev kulturnih spomenikov, do konca leta 1989, pa
začela postopke za zavarovanje najpomembnejših objektov in
območij naravne dediščine.
Pri tem sodelujeta tudi delovna organizacija Triglavski
narodni park ter Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
Ta neodložljiva naloga izhaja iz zadnjega odstavka 30. člena
zakona v zvezi s 3. odstavkom. Le-ta uvaja začasno prepoved
vseh posegov, ki bi spremenili lastnost oziroma namembnost
delov nepremične naravne in kulturne dediščine, dokler se ne
sprejmejo našteti akti. 1., 1., 4. in 7. odstavek 30. člena so
prenehali veljati z dnem sprejema skupnega programa razvoja Triglavskega narodnega parka.
Ker še niso bili sprejeti razglasitveni akti, ni uresničen 31.
člen zakona, ki narekuje vris meje naravne znamenitosti in
kulturnega spomenika v topografsko karto iz 5. člena tega
zakona.
Park še ni označen v skladu s pravilnikom o obliki in
nemestitvi oznak nepremičnih spomenikov in znamenitosti
(Uradni list SRS, št. 33/85).
3. RAZVOJ NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT (7. člen)
Kulturna krajina Triglavskega narodnega parka je rezultat
vsčstoletnega človekovega dela, naporov in prizadevanja, da
preživi v negostoljubnem gorskem svetu. Za poglaviten način
ohranitve in razvoja kulturne krajine predvideva zakon o Triglavskem narodnem parku pospeševanje kmetijstva in gospodarjenja z gozdovi, v okviru naravnih zmogljivosti.
Triglavski narodni park ni primeren za poljedelstvo, tako da
je delež njiv nepomemben za pridelavo hrane ali krme. Kulturni krajini so dajali značaj predvsem planinski pašniki in
senožeti, ki so jih ljudje izkrčili tekom generacij.
Leta 1869 so našteli na območju sedanjega Parka 3981
prebivalcev: sedaj jih v njem živi le 1965 v devetnajstih naseporočevalec
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Ijih. Starostna struktura ponekod že ovira reprodukcijo; delež
aktivnih prebivalcev je pod republiškim povprečjem. Med
posameznimi dolinami, Trento, Bohinjem, tolminskim delom
Parka so razlike zaradi različnega zgodovinskega razvoja,
mentalitete, socialnega statusa njihovih prebivalcev. Vendar
lahko rečemo, da pravega kmečkega prebivalstva sploh ne
poznamo. Prebivalci so se morali vedno preživljati tudi s priložnostnim zaposlovanjem (fužine, oglarjenje, rudniki, gozdarstvo, vodništvo). Danes so tu v glavnem mešane kmetije,
kjer je en član ali več članov družine zaposlenih v nekmetijskih dejavnsotih. Nekatera naselja že 1981. leta niso imela več
kmečkega prebivalstva; po popisu iz 1981. leta je v Triglavskem narodnem parku 147 kmetov.
Posledica opuščanja kmetijstva in živinoreje so spremembe
v kulturni krajini, ki jih na zunaj označujeta propadanje dosedanjih gospodarskih objektov in zaraščanje kmetijskih površin. Problematično je vzdrževanje gospodarskih objektov
povsod tam, kjer so dosedanji lastniki opustili živinorejo in
svoje pravice prenašajo na druge, ter vzdrževanje tistih planin, ki so v celoti opuščene.
V občini Jesenice je zaraščenih 59% v Radovljici 43% in
v Tolminu 70% nekdanjih pašnikov. Nekdanja kulturna,
gospodarsko izkoriščena krajina se spreminja v takoimenovano »krajino prostega časa«. Poleg že imenovanega zaraščanja jo označuje predvsem spreminjanje gospodarskih
objektov v počitniška stanovanja in hišice. Tovrstna neproduktivna izraba prostora ni ustrezna, predvsem zaradi ponovnega oživljanja živinoreje in povečanega zanimanja za pašo
na planinskih pašnikih. Nezdružljiva je tudi z bodočim gospodarskim izkoriščanjem tega prostora, ki ga načrtujemo.
Za uvedbo nove tehnologije reje živine in produktivnejše
pasme govedi obnavljajo in čistijo posamezne planine tudi
s sodelovanjem delovne organizacije Triglavski narodni park
in mladinskih delovnih brigad. Pripravljena je dokumentacija
za ureditev 25 planinskih pašnikov na območju Triglavskega
narodnega parka. Pri Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti se
v ta namen združujejo nepovratni sredstva. Posebej
pomembna so sredstva za zahtevnejše izvedbe trase, za zaščito pred erozijo in ozelenjevanje pri gradnji kmetijskih prometnic, potrebnih za revitalizacijo planinskih pašnikov. Na
pobudo Zadružne zveze Slovenije so vsa naselja v Triglavskem narodnem parku uvrščena v najzahtevnejšo, višinsko
kategorijo kmetij. Njihovo revitalizacijo naj bi dosegli s predlaganimi posebnimi pospeševalnimi ekonomskimi ukrepi.
Gozd je v slovenski krajini prvobitna sestavina prostora.
Njegova pravloga v krajini je varovalna vloga. Ves razvoj
gozda je podrejen njegovi varovalni funckiji v krajini in varovanju vsega živega v njej. To spoznanje narekuje gozdarstvu
temeljno usmeritev v ravnanju z gozdom in v proizvodnji lesa.
Z gozdovi na območju Triglavskega narodnega parka
gospodarita dve gozdnogospodarski organizaciji: Gozdno
gospodarstvo Bled na površini 22.427 ha gozdov in Soško
gozdno gospodarstvo Tolmin na površini 13.158 ha. Organizaciji gospodarita z gozdom ne gldede na lastništvo na osnovah gozdnogospodarskih načrtov.
V osrednjem delu je 18.022 ha gozdov, v robnem pa 18.383
ha. Poleg navedenih gozdov je izven obravnave gozdnogospodarskih načrtov še 9.940 ha gozdov nad gornjo gozdno
mejo. To so v glavnem alpska grmišča ter približno 10.802 ha
z gozdnim drevjem in grmovjem zaraslih kmetijskih zemljišč.
Skupna gozdna površina na območju Triglavskega narodnega parka znaša torej 56.337 ha, kar predstavlja 67% zavarovanega območja parka.
V preteklosti je v Triglavskem narodnem parku obseg pridobivanja ovirala slaba dostopnost, tako da naravne danosti
niso bile izkoriščene. Šele z odpiranjem površin s prometnicami je bilo omogočeno enakomernejše obremenjevanje
s posekom in gospodarjenje po vsej površini. Najbolj kritično
je iz preteklosti podedovano neugodno razmerje drevesnih
vrst: bukev, ki je precej prevladovala, so zaradi večje gospodarske zanimivosti nadomestili z iglavci.
Današnji družbeni gozdovi so bili prej gozdovi veleposestnikov in verskega sklada.
Pridobivanje dobrin iz gozda je imelo primerno vlogo vse
do 1960 leta. Celotno gospodarjenje je bilo usmerjeno k čimvečjemu izkoristku lesa in ostalih dobrin: paša, stelja, lov.
Paša je bila vse do povojnih časov hudo breme v gozdovih.
poročevalec

Zaradi močnih sečenj po vojni so bili mnogi sestoji preveč
izsekani. Posledice so bili snegolomi in vetrolomi. Dolga
obdobja, tudi po 30 let, je bila zarast kljub pogozdovanju
daleč pod normalno.
Sedanje doseženo izboljšanje stanja gozdov je posedica
načrtnega gospodarjenja, ki se kaže v enakomernejšem koriščenju, boljši izrabi naravnih danosti, vlaganju v sanacijo po
naravnih nesrečah in zmanjševanju »praznega teka«. Danes
je 80% mladja naravnega, v nego se vlaga 12-15% vrednosti
lesa (obnova, nega, varstvo gozdov).
V preteklem srednjeročnem obdobju se je z gozdovi gospodarilo v skladu z določili gozdnogospodarskih načrtov. Le-ti
so v enem delu povzeti tudi v skupnem programu razvoja, ki je
bil usklajen in sprejet šele leta 1984.
To srednjeročno obdobje lahko ocenjujemo kot začetno
obdobje v razvoju Triglavskega narodnega parka. V tem času
so se bistrili pogledi, kako zagotoviti razvoj gozdov na osnovi
naravnih danosti, kot to določa zakon o Triglavksem narodnem parku. Zakon so v praksi razumeli različno: da bo šlo vse
po starem, da bomo odslej prenehali z rednimi sečnjami ali da
bomo sečnje prenesli na ostale gozdove v Sloveniji. Samo
intenzivno gospodarjenje z gozdovi tudi v naprej lahko zagotovi trajnost gozdov in njihove splošno koristne funkcije.
Seveda bodo morale biti pri tem še posebej poudarjene predvsem naravovarstvene in druge splošno koristne funkcije gozdov, ne le lesnoproizvodne.
Obseg sečnje skoraj na celotnem območju določajo gozdnogospodarski načrti. Glede na to, da so gozdnogospodarski
načrti sestavljeni za deset let in da so meje gospodarskih enot
drugačne kot meje Triglavskega narodnega parka, bo
mogoče za posamezne gospodarske enote tudi znotraj Triglavskega narodnega parka napraviti bilance po preteku
veljavnosti posameznih gozdnogospodarskih načrtov. Gozdnogospodarski organizaciji Bled in Tolmin bosta vso evidenco o opravljenih delih uredili tako, da bosta vse elemente
evidence vodili posebej za gozdove v osrednjem in robnem
območju Triglavskega narodnega parka. S tem bo pregled
dejavnosti bolj operativen in spremljava realizacije dogovorjenega skupnega programa bo poenostavljena.
Izgradnja gozdnih cest je tudi v gozdovih Triglavskega
narodnega parka tehnološki pogoj za uveljavljanje sodobnih
načel pri gospodarjenju z gozdovi. Hkrati je to poseg
v naravno okolje, velika rana. Naravno ravnotežje se poruši,
če se ne upoštevajo principi projektiranja in izgradnje, ki
zagotavljajo tehnične in druge pogoje za tolikšen poseg
v gozdove, da se doseže njihova odprtost, katera je prilagojena naravnemu okolju.
V preteklem srednjeročnem obdobju je bilo na območju
gozdov Gozdnega gospodarstva Bled, ki leže v Triglavskem
narodnem parku, zgrajenih skupno 63,51 km gozdnih cest,
v povprečju na leto 12,3 km. Iz poročila GG Bled povzemamo,
da gre za skupno 30 gradbenih objektov.
Pri gradnji gozdnih prometnic so preveč zanemarili varovalno, krajinsko in estetsko funkcijo gozdov v Triglavskem
narodnem parku. Vendar ocenjujemo, da so premagali
začetne težave pri usklajevanju mnenj o obsegu in pogojih za
gradnjo gozdnih cest in vlak.
Park ni gospodarsko zaključena celota; velik del planin in
pašnikov izkoriščajo kmetije izven območja Parka. Zato bo
treba prebivalcem Parka pri ukrepih za izboljšanje materialnih
in drugih pogojev za življenje in delo v parku ponuditi alternativne možnosti zaposlitve ter jih obdržati v Parku z drugimi
učinkovitimi ukrepi, kot je na primer ustrezna davčna politika.
Občine v Triglavkem narodnem parku tako politiko deloma že
izvajajo. Vendar se Park še naprej prazni. To pomeni, da
prizadevanja za zagotavljanje boljših življenjskih pogojev prebivalcev Parka niso dovolj uspešna.
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo na primer
predlaga, da bi v naseljih ustanovili manjše proizvodne
obrate, ki ne bi onesnaževali okolja (čista tehnologija, omejen
obseg). Predlogov je več; smiselna je ocena njihove smotrnosti in uresničljivosti v okviru sprejetih razvojnih programov.
Med ključna vprašanja sodi tudi uresničevanje prometne
dostopnosti in komunalne opremljenosti naselij ter gradnja
prometnic in drugih objektov, nujnih za uresničevanje kmetijstva in gozdarstva, pa tudi kulturnovzgojnih, znanstveno in
rekreacijsko turističnih namenov Parka. Na območju Parka je
deset regionalnih cest, ki so večinoma asfaltirane, 7 lokalnih
cest z makedamskim voziščem ter številne gozdne in kmetij17

*

i

ske prometnice. Na splošno se je prometna dostopnost v zadnjih letih izboljšala (kar je izboljšalo tudi življenjske in delovne
pogoje prebivalcev Parka). Predvsem pri gradnji kmetijskih in
gozdnih prometnic je bilo veliko problemov zaradi neustrezne
tehnologije gradnje. Posegi v krajinsko podobo so bili ponekod nasilni in premalo usklajeni z varstvom narave. Predvsem
pa so te prometnice zaradi nestrokovne in cenene gradnje vir
erozije, ki ogroža kulturno krajino, gozdove in pašnike.
V izdelavi je študija cestne povezave med Kranjsko goro in
Bovcem, ki bo zagotovila prevoznost tudi v zimskem času.
Povezava je predvidena v dolgoročnem planu SR Slovenije.
Ob vseh prednostih za turizem in prebivalce Trente bo pomenila tudi velik, ekološko in krajinsko občutljiv ter zahteven
poseg.
Turizem in rekreacija sta najtesneje povezana s predstavo
sodobne družbe o Parku kot dopolnilu vsakdanjemu življenju
v urbaniziranem in industrializiranem okolju. Tako se pojmuje
Park predvsem kot idealno okolje za izrabo prostega časa, kot
možnost za uživanje nedotaknjene narave in za občutja, ki jih
vzbuja gorski svet.
V preteklem srednjeročnem obdobju (1980-1985) turistično
gospodarstvo zaradi pomanjkanja sredstev, predvsem pa
zaradi neizdelanih strokovnih osnov za ravoj turizma na tem
območju, ni vlagalo večjih sredstev v razširitev prenočitvenih
zmogljivosti. Opravljenih pa je bilo več obnovitvenih del, ki so
vplivala predvsem na rast kakovosti turistične ponudbe.
Obnova oziroma razširitev kampa ob Bohinjskem jezeru,
obnova Mladinskega doma in počitniških hišic pa bo zagotovo vplivala na zmanjšanje možnosti za izrabo naravnih
danosti v turizmu zaradi dodatnega onesnaževanja. Zato je za
vse uporabnike tega prostora treba urediti skupno čistilno
napravo.
Zavarovanje območja Triglavskega narodnega parka ne
ovira razvpja turizma, saj daje možnost za pomembno obogatitev turistične ponudbe gorskih krajev in Slovenije v celoti.
Razvoj visokogorskih prenočitvenih zmogljivosti, s katerimi
ne upravlja turistično gospodarstvo, je povečal možnosti za
rekreacijo. Hkrati pa se je zaradi onesnaževanja zmanjšala
aktivnost območja. Zato kaže prihodnja vlaganja v prenočitvene zmogljivosti usmerjati v dolino in v gorah urejati le
zasilna bivališča.
Finančni učinki turizma v Triglavskem narodnem parku so
nižji od pričakovanih predvsem zato, ker manjša razvitost
infrastrukture in gospodarstva, povezanega s turizmom na
tem območju, ne dajeta dovolj možnosti za bistveno večjo
izrabo naravnih danosti in za turistično potrošnjo. Prebivalstvo se, predvsem zaradi pomanjkanja načrtne usmerjenosti
gospodarskega razvoja v izrabo primerjalnih prednosti tega
območja, odloča za zaposlitev v industrijskih obratih. Obstoj
le-teh pa ni vselej tudi ekonomsko utemeljen.
Turistično gospodarstvo v večjih središčih na obrobju
Parka premalo izrablja možnosti, ki jih nudi to območje za
organizacijo različnih turističnih aktivnosti, katere bi obogatile njihovo ponudbo. Še posebej pa so zanemarjene prednosti Triglavskega narodnega parka v turistični propagandi.
Zato je treba združiti propagandne aktivnosti službe Triglavskega narodnega parka in organizacij združenega dela
s področja turizma.
Očitno je, da Triglavski narodni park zaradi svoje specifičnosti, majhnosti in ekološke občutljivosti ni primeren za
ceneni množični turizem. Dohodki od takega turizma ne
zadoščajo niti za odpravo onesnaževanja, ki ga prinaša. To
zgovorno kaže bohinjski primer, kjer se naglo slabša kvaliteta
vode v jezeru, kar je posledica večletnega malomarnega
odnosa do odpadnih voda, ki so jih spuščali v jezero brez
ustreznih čistilnih naprav in kanalizacije.
Turistične, oziroma vse organizacije združenega dela, ki
izrabljajo naravne danosti Triglavskega narodnega parka,
same finančno ne zmorejo urejanja komunalne in druge infrastrukture. Le-ta je nujna za nadaljnji razvoj in krepitev gospodarske moči tega območja, zahteva pa jo tudi zavarovanje
okolja. Zato je treba za izgradnjo infrastrukture na tem
območju poiskati ugodnejše finančne pogoje in tudi druge
vire, predvsem večje sodelovanje uporabnikov zasebnih
počitniških hiš in stanovanj ter počitniških domov v Triglavskem narodnem parku.
Plani razvoja turizma do leta 2000 in za srednjeročno
obdobje valorizirajo območje Triglavskega narodnega parka
predvsem kot primerjalne prednosti turistične ponudbe Slovenije. Tako na primer strokovne osnove za izrabo prostora
Bohinja z okolico predvidevajo organizacijo raznovrstne

rekreacije preko celega leta, izgradnjo manjših prenočitvenih
objektov in hitrejši razvoj turizma na usmerjenih kmetijah.
Prednosti, ki jih nudi Triglavski narodni park, bodo v turistično ponudbo vključene tako, da bodo pomenile bistveno
kakovostno sestavino programov rekreacije gostov v že zgrajenih turističnih centrih. To pa bo prispevalo tudi k večjemu
iztržku in boljši ekonomski podlagi za nadaljnji razvoj turizma
tega področja.
4. PLANIRANJE (8. do 11. člen, 35. člen)
V skladu z zakonsko nalogo priprave strokovnih podlag za
pripravo planov je delovna organizacija Triglavski narodni
park (v sodelovanju z vsemi nosilci razvoja posameznih dejavnosti na območju narodnega parka) izdelala dolgoročne
usmeritve za njihov razvoj. Te usmeritve so bile usklajene
z osnovnimi cilji razglasitve tega območja za narodni park.
Usmeritve so pripravljali in usklajevali dve leti (1983, 1984).
V gradivu so upoštevane analize dolgoročnih razvojnih možnosti tega območja do leta 2000.
Po obravnavah v družbenopolitičnih skupnostih in posameznih samoupravnih interesnih skupnostih je svet delovne organizacije Triglavski narodni park decembra 1985 sprejel dolgoročne smernice za razvoj območja Triglavskega narodnega
parka do leta 2000.
Na podlagi ugotovitev iz analize dolgoročnih možnosti razvoja in sprejetih smernic se je delovna organizacija Triglavski
narodni park vključevala v proces priprave družbenih planskih dokumentov republike in občin z območja narodnega
parka. Pripravila in posredovala je svoje planske elemente ter
aktivno sodelovala pri usklajevanju interesov, predvsem pripravljanju dolgoročnih planov občin z območja Parka in republike
V pripravo srednjeročnih planskih dokumentov se je
delovna organizacija Triglavski narodni park vključevala tako,
da je pripravila svoje planske elemente za oblikovanje dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in družbenih dogovorov o temeljih družbenih planov občin Jesenice, Radovljica in Tolmin za to obdobje.
V skladu z 9. členom zakona o Triglavskem narodnem
parku je bil kot poseben dokument pripravljen tudi dogovor
o skupnih temeljih planov za obdobje 1986-1990. Opredelil je
obveznosti in ukrepe za uresničevanje nalog, ki so skupnega
pomena za razvoj narodnega parka. Ta dogovor sta do danes
podpisali več kot dve tretjini podpisnikov.
Da bi zagotovila dosledno uresničitev razvojnih usmeritev
Triglavskega narodnega parka, se je delovna organizacija
Triglavski narodni park aktivno vključevala v postopke priprave in sprejema družbenih planov občin Jesenice in Radovljica ter republike. Pri tem so opravili vrsto usklajevanj in
dogovorov z nosilci posameznih deiavnosti.
V skladu z 10. členom zakona o Triglavskem narodnem
parku je delovna organizacija Triglavski narodni park pripravila skupni program razvoja narodnega parka za obdobje
1986-1990. Z njim so podrobneje razčlenili in prostorsko
opredelili usmeritve in naloge, pomembne za razvoj narodnega parka, ki so jih nosilci planiranja uskladili pri pripravi
svojih planskih aktov. Ta dokument vsebuje in podrobneje
določa način izvedbe nalog, ki so tako ali drugače tudi v planih občin in organizacij s področja parka in republike.
Skupni program je bil že sprejet na izvršnih svetih občin
Jesenice in Radovljica ter svetu delovne organizacije Triglavski narodni park. V smislu 11. člena zakona o Triglavskem
narodnem parku morata program obravnavati še izvršni svet
občine Tolmin in Izvršni svet skupščine SR Slovenije.
Prvi tak dokument je bil sprejet v občinah Jesenice, Radovljica in Tolmin v preteklem srednjeročnem obdobju za leti
1984 in 1985.
Obveznosti in načela vključevanja Triglavskega narodnega
parka v proces družbenega planiranja temeljijo na določnih
planske prostorske in sektorskih zakonodaj ter na posebni __
ureditvi' ki jo določa zakon o Triglavskem narodnem parku.
Zapletenost in zahtevnost planske zakonodaje, dodatne
naloge ki izhajajo iz novih prostorskih zakonov m posebna
ureditev katere predpisuje zakon o Triglavskem narodnem
parku terjata zavzeto in prožno sodelovanje vseh dejavnikov
razvoja tega območja v dolgotrajnih postopkih usklajevanja.
Zaradi tega in zaradi kompleksnosti problematike, ki se
pojavlja na tako obsežnem območju, vključujejo sprejeti planski dokumenti tudi številne naloge za pripravo ustreznih stro-

kovnih osnov za razreševanje nekaterih problemov tega območja.
Dosedanje izkušnje pri pripravi planskih dokumentov so
pripomogle k uveljavljanju Triglavskega narodnega parka kot
območja posebnega pomena za SR Slovenijo. Pokazale so,
da je številna nasprotja, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju, možno uskladiti v postopku planiranja.
5.0. PREPOVEDI (12., 13. in 14. člen)
V okviru naloge iz druge alineje 17. člena, to je nadzorstvo
nad izvajanjem prepovedi, veljavnih za območje narodnega
parka, je delovna organizacija Triglavski narodni park ugotovila naslednje:
5.1. GOZDNE IN KMETIJSKE PROMETNICE
Glede na to, da je 70% površine Triglavskega narodnega
parka gozd, je gozdarstvo najmočnejša gospodarska panoga
v Triglavskem narodnem parku. Z gozdovi naj bi v Triglavskem narodnem parku gospodarili na osnovi naravnih zmogljivosti. V zadnjih letih so najbolj kritizirali »odpiranje« gozdov
in uvajanje težke mehanizacije pri pridobivanju lesa, neustrezen način gradnje gozdnih prometnic in njihovo vzdrževanje.
Upravičena so tudi opozorila, da je treba te prometnice vzdrževati, sicer se ob deževju spreminjajo v hudournike in so
erozijska žarišča. Pri gradnji teh gozdnih in tudi kmetijskih
cest, ki so ponekod grajene formalno kot vlake, sta kršeni dve
točki 12. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku. Govorita namreč o tem, da je po opravljenih gradbenih delih
prepovedano puščati neurejene površine neozelenjene in da
je pri gradnji cest prepovedano odlagati odkopne materiale
na površini, ki za to ni posebej določena. Spoštovanje teh
dveh zakonskih določil bi izboljšalo sedanje stanje. Res pa je,
da je uporaba sodobne mehanizacije tudi v Triglavskem
narodnem parku stvarnost in gospodarska nujnost. Ocenju-,
jemo, da je neustrezno zgrajenih cest in vlak v Triglavskem'
narodnem parku preveč. Nesmotrno načrtovanje te in gradnja
povzročata erozijo, katere obseg je zaskrbljujoč, sanacija pa
že danes težko izvedljiva.
Posebej pereče je vprašanje gozdnih vlak, ki pomenijo
razmeroma velik, daljnoročen in opazen poseg v prostor.
Dosedanja upravna praksa, da zanje ni potrebno posebno
dovoljenje, je nesprejemljiva.
50. člen zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor določa, da je treba imeti lokacijsko dovoljenje za gradnjo
objektov in naprav ter za druge posege v prostor, ki spreminjajo njegovo namensko rabo, ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti. Tako je treba imeti lokacijsko dovoljenje tudi
za gradnjo cest in vlak. Izjeme so določene le v 51. členu
citiranega zakona in ne vsebujejo vlak.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravlja na osnovi zakona o gozdovih pravilnik o gradnji in
vzdrževanju gozdnih prometnic, ki bo moral razrešiti nejasnosti v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem gozdnih prometnic.
Opisano stanje se nanaša predvsem na obdobje 1981-1985.
Po letu 1985 se gradnja novih gozdnih prometnic praviloma
sproti usklajuje v okviru skupnega programa razvoja Triglavskega narodnega parka med delovno organizacijo Triglavski
narodni park in obema gozdnima gospodarstvoma. Enak
način usklajevanja je dogovorjen tudi v planskem obdobju
1986-1990.
5.2. ONESNAŽEVANJE VODA
Prepovedano je izpuščati onesnaževane vode in druge
snovi, ki spreminjajo stanje kakovosti voda (12. člen, točka
12). Tudi te prepovedi ne spoštujejo. Kakovost vode v Bohinjskem jezeru se je v zadnjih letih poslabšala do zaskrbljujoče
stopnje. Analize so ugotovile onesnaženje s komunalnimi
odpadnimi vodami, visoke koncentracije fosfornih in dušikovih spojin, detergente in fenole.
Onesnaževalci so avtokamp ob jezeru, hotel Zlatorog, hotel
Pod Voglom, počitniški domovi kolektivov, zasebni vikendi
v Ukancu ter hoteli in počitniški domovi na Voglu.
Avtokamp in hotel Zlatorog sta priključena na čistilno
napravo, ki so jo 1986. leta obnovili in zagotovili, da bo
opravljala svojo funkcijo. Naravovarstvena nadzorna služba
Triglavskega narodnega parka ie ugotovila, da naprava ne
poročevalec

deluje. Meritve Hidrometeorološkega zavoda SR Slovenije
• kažejo poslabšanje kakovosti vode; ugotovljeno je celo bakteriološko onesnaženje Savice pod hotelom Zlatorog.
Opozoriti moramo, da omenjena čistilna naprava ni rešitev
za izboljšanje vode v Bohinjskem jezeru, če ni vključena
v celovit kanalizacijski sistem vzdolž jezera. Izgradnja tega
sistema v občinskih planih še ni predvidena. Le srednjeročni
skupni program razvoja Triglavskega narodnega parka
določa, da bo do konca leta 1987 izdelan sanacijski program
jezerskih voda. Do takrat je predviden le poostren nadzor nad
čistilnimi napravami; o njegovi uspešnosi (po dosedanjih
izkušnjah) upravičeno dvomimo.
Ob jezeru se pojavljajo še novi onesnaževalci: v gradnji sta
objekta takoimenovane gozdne šole in nov hotel - Mladinski
dom, oba brez korektno rešenega vprašanja odpadnih voda in
fekalij, saj kanalizacije ob jezeru še ni. Pri tem ne upoštevajo
prepovedi iz 13. člena glede gradnje novih hotelskih in turi* stičnih objektov v ožjem področju Parka. Vsi ti novi objekti so
kljub drugačnim imenom prav to, kot ugotavlja delovna organizacija Triglavski narodni park.
Pri onesnaženju vode moramo opozoriti na zastrupljanje
reke Koritnice iz Rabeljskega rudnika v Italiji. Ker sta Koritnica
in z njo Soča glavni napajalec za pitno vodo na Bovškem in
delno na Tolminskem, postaja Koritnica problem, ki ga prelagajo deset let. Nazadnje je bila obravnava te problematike
preložena z informacijo, da bodo rudnik Rabelj zaprli. (Takih
informacij je bilo več že pred leti!).
Vprašanje, ki ni dovolj obdelano, so fekalije in stranišča na
vodno izplakovanje v naših planinskih postojankah, še posebej na Kredarici. Vir onesnažeanja Triglavskih jezer z odpadnimi vodami je tudi koča pri Sedmerih jezerih.
5. 3. PESKOKOPI
Glede odpiranja peskokopov, odvzemanja peska in kamenin (16. in 17. točka 12. člena) danes ni posebnih težav. Bili pa
so posamični poskusi pred leti, na primer melišča pod Studorjem.
5. 4. NEDOVOLJENE GRADNJE
Poleg nedovoljenih gradenj gozdnih in kmetijskih prometnic je posebno poglavje gradnja individualnih počitniških hiš
in počitniških stanovanj. V Parku je približno 150 črnih gradenj - vikendov, ki so bili zgrajeni brez dovoljenj že pred
sprejemom zakona o Triglavskem narodnem parku. Že leta
1979 so bili izdani odloki za rušenje na črno zgrajenih objektov, vendar do danes niso odstranili nobenega. Ni izgledov, da
se bo v bližnji prihodnosti kaj takega zgodilo. Črne gradnje se
nadaljujejo predvsem kot adaptacije že obstoječih gospodarskih objektov v počitniške namene. To je prepovedano in
zaradi dolgoročnih posledic nesprejemljivo, ker onemogoča
ponovno oživljanje živinoreje in kmetijstva v tem prostoru.
V nekaj primerih je pravočasen poseg inšpekcijske službe
preprečil nameravano, oziroma že začeto črno gradnjo.
Učinkovitost inšpekcijskih služb je še posebej na očeh
občanov, ko gre za z zakonom zaščiteno področje, kot je
Triglavski narodni park. Brez odločnih ukrepov in tudi rušenja
črnih gradenj ne moremo pričakovati izboljšanja stanja.
5. 5. HRUP
Preseganje dovoljene ravni hrupa (26. točka) postaja
pereče zaradi poletov športnih letal nad Triglavskim narodnim parkom, še posebej okoli vrha Triglava. Letala po številčnosti in hrupu namreč presegajo dovoljene meje. Bilo je tudi
nekaj primerov objestnosti pilotov.
5. 6. DIVJE ŠOTORJENJE
Kljub prepovedi se širi divje šotorjenje oziroma kampiranje,
predvsem ob Aljaževem domu v Vratih, kjer kampirajo turisti
iz vzhodnoevropskih dežel (34. točka).
5. 7. SPOMINSKE PLOŠČE
V višjih predelih Parka, še posebej ob zavarovani poti na vrh
Triglava, so svojci ponesrečenih planincev vzidali večje število spominskih plošč, ki ne sodijo v to okolje in motijo
obiskovalce. Že pred leti so predlagali, naj se te plošče odstranijo in postavijo na pokopališču v Dovjem.
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Delovna organizacija Triglavski narodni park ugotavlja, da
se krši cela vrsta prepovedi, ki so hotele omejiti interese
bodisi zasebnikov, bodisi turističnih, gozdarskih ali drugih
organizacij.
V primeru, ki je javnosti znan kot gradnja ceste ob severni
obali Bohinjskega jezera jeseni 1985, je bil sicer izpeljan
postopek vrnitve v prejšnje stanje, vendar brez uspehov. Strokovnjaki dvomijo, da je prejšnje stanje sploh moč vzpostaviti.
Postopke proti storilcem zaradi kršitev zakonskih prepovedi
so sprožili Republiški komite za kulturo, delovna organizacija
Triglavski narodni park in Temeljno javno tožilstvo Kranj.
Tako je steklo več postopkov zaradi storitve gospodarskih
prestopkov, prekrškov in tudi kaznivega dejanja, vendar vsi še
niso pravnomočno končani. Pravnomočno so končani le
postopki zaradi gospodarskih prestopkov: kršitelji so bili
ustrezno kaznovani.
Ni bilo jasno, kdo je za take kršitve pristojen - ali Republiški
komite za kulturo ali pa Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora. Občinski upravni organi so se obračali
enkrat na enega, drugič na drugega. Za primer naj navedemo
tolmačenje zakona o Triglavskem narodnem parku v zvezi
z gradnjo počitniških stanovanj za tržišče v Trenti in za gradnjo počitniškega doma delovne organizacije na Pokljuki, ko
sta si bili mnenji resorjev nasprotni. Zato sta se sporazumela,
da gre v zadevah izpolnjevanja zakona o Triglavskem narodnem parku za prvenstveno pristojnost Republiškega komiteja
za kulturo.
V primeru upravnega postopka na drugi stopnji je bila
delovni organizaciji Triglavski narodni park odrečena pravica
biti stranka v postopku, ko je šlo za uveljavljanje prepovedi
oziroma določil zakona o Triglavskem narodnem parku.
Vrhovno sodišče SR Slovenije je v upravnem sporu potrdilo
takšno drugostopenjsko odločbo. Po sedanji zakonodaji ima
delovna organizacija Triglavski narodni park pravico biti
stranka v upravnem postopku, kadar ni dala svojega obveznega mnenja v skladu z javnim pooblastilom iz 17. člena
zakona o Triglavskem narodnem parku. Če mnenje pred
izdajo odločbe ni bilo zahtevano ali pa kasneje ni bilo upoštevano, ima delovna organizacija Triglavski narodni park položaj stranke v postopku in lahko vloži pravno sredstvo. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora pa ima
položaj nadzornega organa nad občinskim upravnim organom, pristojnim za obravnavano področje. Zato lahko v takih
primerih odpravi odločbo občinskega upravnega organa po
nadzorstveni pravici.
Pričakujemo, da se bo položaj v zvezi z izdajanjem lokacijskih dovoljenj v Triglavskem narodnem parku spremenil, ko
bodo izpolnjeni pogoji za uporabo odloka o določitvi objektov
in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje prostora pristojni republiški
upravni organ (Uradni list SRS, št. 28/85). V odloku bo treba
dovolj jasno opredeliti, za katere posege v območje ali
objekte naravne in kulturne dediščine daje lok&cijska dovoljenja pristojni republiški upravni organ.
6. ORGANIZACIJA ZA VARSTVO TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA (15. do 21 .člen, 23., 32., 33. in 34. člen)
Organizacija za varstvo je bila ustanovljena v skladu s 15.
členom zakona. Njen sedež je na Bledu; prostorske potrebe
so razrešene. Zaposlenih je 24 delavcev, od tega 16 naravovarstvenih nadzornikov, ki neposredno nadzorujejo območje
Parka.
Delovna organizacija Triglavski narodni park organizira za
strokovno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov vsako
leto več seminarjev oziroma tečajev. Naravovarstveni nadzorniki so opremljeni z radijskimi postajami in zato je njihovo
delo bolj učinkovito. Pri opravljanju nalog jim pomaga še
trideset prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.
Med strokovnimi delavci pomenita arhitekt krajinar in gozdarski inženir začetek naravovarstvene ekipe, ki jo ta specialni naravovarstveni zavod za opravljanje svojega poslanstva
potrebuje.
Pri svojem dosedanjem delu je imela delovna organizacija
Triglavski narodni park določene uspehe kljub nerazumevanju, s katerim se občasno srečuje, in v okviru možnosti,
v katerih deluje.
Opazno delo je delovna organizacija Triglavski narodni
park opravila pri označevanju meja Parka s tablami, urejanju
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pešpoti, postavljanju informacijskih tabel v Parku, označitvi
parkirišč, urejanju in opremljanju počivališč in kurišč v Bohinju, Trenti in Krmi in na Pokljuki, urejanju opuščenih pašnih
površin na Uskovnici, v Zgornji Radovni, na planini Konjišnici
in na planini v Plazih. V znanstveno-raziskovalno delo so
vključili inštitut za biologijo in univerzo Edvarda Kardelja,
inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, Prirodoslovni muzej
Slovenije in druge. Še posebej je odmevna njena založniška
dejavnost: za izdajo Vodnika po Triglavskem narodnem parku
v slovenščini pripravljajo izdajo v tujih jezikih; izdajajo kvalitetne razglednice in podobno. Delovna organizacija Triglavski
narodni park sodeluje pri postavitvi planinskega muzeja
v Mojstrani: organizirala je potujočo razstavo Triglavski
narodni park; njeni delavci imajo letno več kot trideset predavanj, tudi v tujini.
Z referati in študijami sodelujejo na mednarodnih kongresih (CIPRA, konferenca o zaščiti Alp sklada Friedricha
Eberta), tako da kulturno, propagandno in informacijsko
dejavnost te ustanove lahko ocenimo za izredno uspešno.
Triglavski narodni park je dobitnik jugoslovanske nagrade
za varovanje naravne in kulturne dediščine in turističnega
nageljna ljubljanske televizije.
Občine delovni organizaciji Triglavski narodni park še niso
dodelile v upravljanje zemljišča osrednjega območja Triglavskega narodnega parka nad zgornjo gozdno mejo kot to
določa 33. člen, vendar je naloga začrtana v skupnem programu razvoja.
Delovna organizacija Triglavski narodni park je v skladu
s 34. členom že objavila službene znake in izkaznice za
naravovarstvene nadzornike.
Svoj dohodek je delovna organizacija v letu 1985 realizirala
v svobodni menjavi dela (s Kulturno skupnostjo Slovenije,
občinsko kulturno skupnostjo Radovljica, SIS za gozdarstvo
Tolmin in Bled, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije) v višini
10%, iz proračuna SR Slovenije in v manjši meri iz proračunov
občin z območja Parka 45% ter s prodajo svojih storitev 45%.
V letu 1986 je bilo proračunskih sredstev 34%; planirana
lastna dejavnost dosega 56% in svobodna menjava dela 10%.
Proračunska sredstva je doslej prispeval skoraj v celoti Izvršni
svet skupščine SR Slovenije iz proračuna SR Slovenije. To
pomeni, da se je zahteva po večji udeležbi proračunskih
sredstev realizirala le v republiškem proračunu, ne pa tudi
v občinskih. Tudi za leto 1987 je zahtevek delovne organizacije Triglavski narodni park do republiškega proračuna
v celoti sprejet. Še vedno pa je nerešeno vprašanje financiranja iz občinskih proračunov:
Od dogovorjenega zneska v letu 1985 je bila realizirana le
ene tretjina planiranih sredstev, za leto 1986 pa približno 40%.
Podatki iz treh let kažejo, da je bil delež svobodne menjave
dela le 10%.
Vendar so značaj in naloge delovne organizacije Triglavski
narodni park take vrste, da zahtevajo finančno čim bolj neodvisno dejavnost. Zato delovna organizacija Triglavski narodni
park predlaga, da se zbiranje sredstev za delovanje Triglavskega narodnega parka usklajuje na republiški ravni tudi za
svobodno menjavo dela.
7. INŠPEKCIJSKI NADZOR (22. in 23. člen)
Pri vseh velikih kršitvah zakona o Triglavskem narodnem
parku (gozdne ceste, Žagarjev graben, cesta ob severni obali
Bohinjskega jezera, krnske ceste itd.) ni bilo čutiti dejavnosti
občinskih inšpekcij.
V večini primerov gradenj gozdnih vlak (cesta nad Peričnikom, cesta do Turkove planine, pod Dolkovo špico in del
ceste Vodice-Zajama-Gorjuše) so pristojni upravni organi
namesto lokacijskih dovoljenj izdali potrdila o priglasitvi del.
Celo za posege v Žagarjev graben so bila izdana dovoljenja za
sečnjo, potrdilo o priglasitvi del in lokacijsko dovoljenje za
utrditev dela smučišča, zato v teh primerih inšpekcija ni imela
možnosti za ukrepanje. V letu 1986 se je stanje precej izboljšalo, saj je inšpekcija spodbudila presojo zakonitosti izdanih
lokacijskih dovoljenj oziroma potrdil (pot Komna-Triglavska
jezera, počitniški objekt Lavrič, stanovanjska gradnja in
dostopne poti v Stari Fužini) ter doslednejše izvrševala
odločbe o odstranitvi nedovoljeno zgrajenih objektov. Delo
inšpekcijskih služb ni bilo bolj uspešno s povečanjem njihovega števila (predvsem v občini Tolmin), izpopolnjevanjem
strokovne usposobljenosti inšpektorjev in zagotovitvijo sredstev za izvajanje upravnih izvršb.
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Izvršni svet skupščine SR Slovenije je obravnaval in sprejel
Poročilo o uresničevanju Zakona o Triglavskem narodnem
parku in sprejel naslednje ugotovitve, stališča in sklepe:
UGOTOVITVE
Zakon o Triglavskem narodnem parku uresničujemo šele
kratek čas in izkušenj te vrste nismo imeli. Vendar pa je res,
da se zakon izvaja predvsem v tistih svojih delih, kjer prepovedi ne zadevajo ob drugačne interese bodisi posameznikov,
bodisi delovnih organizacij in občin s področja Parka. Ugotovljeno je veliko število kršitev, prepovedi in omejitev iz
zakona o Triglavskem narodnem parku. Najpomembnejše
kršitve nastajajo z neprimerno gradnjo gozdnih prometnic,
s kvarnim odvajanjem odpadnih voda in odlaganjem odpadkov, ter z gradnjami brez dovoljenj ali v nasprotju s pogoji in
omejitvami v dovoljenjih.
Nekatere najpomembnejše značilnosti parka in kakovost
narave se v Parku slabšajo. Ob nadaljevanju take prakse je
vprašljiva ohranitev vrednot, ki so razglasitev narekovale in
katere smo opredelili za izjemne: rečna in jezerska voda
(zaradi pozidave in onesnaževanja), avtohtono živalstvo (divji
petelin zaradi gozdnih cest v doslej nedotaknjenih predelih),
značilnosti neživega sveta in kulturne krajine (zaradi novih
prometnic in erozije, na drugi strani pa tudi zaradi zaraščanja
obdelovalnih površin in pozidave ter spreminjanjem nekdanjih gospodarskih objektov v počitniške hiše);
Materialni in drugi pogoji za življenje in delo prebivalcev
Triglavskega narodnega parka pospešujejo odseljevanje mlajših in sposobnejših prebivalcev, kar vpliva tudi na spremembo
kulturne krajine.
Kvalitete Parka ne vključujejo zadovoljivo v razvoj turizma.
Celovitejših načrtov za to ni, čeprav obstajajo posamezne
pobude. Vrhunske kvalitete Parka se v ceni turistične
ponudbe še ne odražajo ustrezno.
Glede nalog, delovne organizacije Triglavski narodni park
se zakon uresničuje postopoma, hkrati z njenim strokovnim
izpopolnjevanjem, pridobivanjem izkušenj ter vpostavljanjem
in razvijanjem stikov z drugimi dejavniki v okolju.
Razglašanje spomenikov in znamenitosti je v večletni
zamudi, predvsem zaradi položaja v spomeniškovarstveni
službi. To bo urejeno v naslednjem srednjeročnem obdobju.
V planskih dokumentih republike in občin je Triglavski
narodni park našel primerno mesto. Skupni program razvoja
Triglavskega narodnega parka 1986-1990 je pripravljen.
Zajema bolj ali manj določeno vse smeri in vidike tvornega
uveljavljanja interesov Triglavskega narodnega parka. Pričakujemo, da bo njegov pravočasen sprejem zmanjšal možnosti
za samovoljne in neplanirane posege v Triglavski narodni
park in pozitivno vplival na izvajanje zakona.
Za urejanje prostora in varstvo okolja pristojni občinski
upravni organi pri izdaji odločb niso dosledno upoštevali
določil zakona o Triglavskem narodnem parku; zoper kršitve
zakona o Triglavskem narodnem parku je premalo ukrepov;
inšpekcijske službe so skoraj brez moči.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije soglaša s skupnim
programom razvoja Triglavskega narodnega parka za
obdobje 1986-1990. Le s sprejetim skupnim programom razvoja Triglavskega narodnega parka in sprotnim usklajevanjem razvojnih ciljev se lahko doseže, da bodo vsi nosilci
nalog odgovorno delali in dosegali cilje, ki so bili postavljeni
z zakonom o Triglavskem narodnem parku.
STALIŠČA
1. Brez odlašanja, po možnosti prej kot predvideva srednjeročni program razvoja Triglavskega narodnega parka
1986-1990, je treba zagotoviti temeljite študije o najprimernejšem celostnem razvoju območij Parka, še posebej tistih, ki
so bolj poseljena in tistih, ki omogočajo intenzivnejšo turistično izrabo. Razvoj mora biti tak, da bodo ob spoštovanju
vseh varstvenih zahtev kar najbolje izrabljene in uveljavljene
kvalitete Parka.
Pravočasno je treba pripraviti program za razvoj, materialne
in druge pogoje za delo in življenje prebivalcev v tistih delih
Parka, kjer je odseljevanje največje, da bi se z njimi vključili
v proces planiranja v republiki.
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2. Delovno organizacijo Triglavski narodni park je treba
v naslednjih letih kadrovsko okrepiti. Povečati je treba predvsem njeno delo pri predstavitvi in popularizaciji Parka in
njeno sodelovanje z dejavniki, ki pomembno vplivajo na kvaliteto prostora ter na zagotavljanje boljših življenjskih pogojev
prebivalcev Parka. Delovna organizacija Triglavski narodni
park naj pripravi nekaj letni načrt izpopolnitve svoje kadrovske zasedbe, ki bo zagotavljala izpolnjevanje teh nalog.
3. Priprava strokovnih predlogov za razglasitev spomenikov
in znamenitosti v Triglavskem narodnem parku mora biti
prednostna naloga pristojnih zavodov; s postopki za razglasitev bi v občinah ne smele odlašati.
4. Treba je doseči, da bodo gozdnogospodarske, vodnogospodarske in druge skupnosti, delovne in druge organizacije
svoje načrtovanje gospodarjenja in posamezna ravnanja
dosledno prilagajale zahtevam zakona o Triglavskem narodnem parku.
5. Varovanje ali vzpostavljanje zakonitega stanja v Triglavskem narodnem parku je treba odločno okrepiti z enotnim
prizadevanjem občinskih organov, pa tudi z okrepljenim deležem republiških organov. Zaradi ustrezne zagotovitve izvajanja določb zakona o Triglavskem narodnem parku je treba
dosledneje odkrivati in prijavljati kršitve, v kazenskih postopkih in postopkih o prekrških pa te kršitve prioritetno obravnavati.
6. Pri onesnaževanju Parka je treba opredeliti neposredni
delež onesnaževalcev (vikendi, hoteli, počitniški domovi, žičnice, planinske postojanke). Uporabniki oziroma onesnaževalci naj imajo tudi ustrezen delež pri sanaciji in postavitvi
ustreznih čistilnih naprav.
7. Davčna politika glede počitniških hiš, vikendov in podobnih objektov v Triglavskem narodnem parku naj pri odmeri
davka upošteva posebne, vrhunske kvalitete tega prostora ter
negativne vplive teh objektov na krajino.
SKLEPI
1. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
naj v sodelovanju z gozdnima gospodarstvoma Bled in Tolmin
ter delovno organizacijo Triglavski narodni park v šestih
mesecih pripravi analizo vplivov gradnje gozdnih prometnic
v Triglavskem narodnem parku na njegovo kvaliteto. V sodelovanju z Republiškim komitejem za kulturo naj pripravi predloge ukrepov za sanacijo stanja.
2. Izvršni svet skupščine SR Slovenije nalaga Republiškemu
urbanističnemu inšpektoratu in Republiškemu vodnogospodarskemu inšpektoratu, da posvetita kar največjo pozornost
posegom v Triglavskem narodnem parku in da sta pri opravljanju pristojnosti v Parku kar najbolj dosledna in stroga.
O poteku doslej evidentiranih zadev in o morebitnih novih naj
poročata skupaj s predlogi ukrepov Izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije najkasneje čez šest mesecev.
3. Republiški komite za kulturo naj v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo analizira dosedanje izkušnje pri preganjanju prekrškov, prestopkovJn kaznivih
dejanj in v roku šestih mesecev po potrebi poroča o svojih
ugotovitvah skupaj s predlogi ukrepov izvršnemu svetu
skupščine SR Slovenije.
4. Republiški komite za turizem in gostinstvo naj v sodelovanju s Centrom za turistično propagando pri Gospodarski
zbornici Slovenije vključi ponudbo območja Triglavski
narodni park v turistično propagando doma in v tujini ter
poskrbi za enotno in učinkovito informiranje o možnostih za
obisk in rekreacijo na tem območju.
5. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in
upravo, Republiškim komitejem za kulturo in Republiškim
komitejem za zakonodajo v roku šestih mesecev pripravi
strokovna pojasnila o tem, kako v upravnem postopku za
■ izdajo lokacijskih dovoljenj varovati širši družbeni interes ob
upoštevanju dejstva, da so nekatere nejasnosti v zvezi z vodenjem tega postopka, ter jih posreduje pristojnim občinskim
upravnim organom.
6. Izvršni svet predlaga skupščini SR Slovenije, da obravnava to poročilo in ga sprejme. V informacijo pa prilaga
Srednjeročni skupni program razvoja Triglavski narodni park.
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TRIGLAVSKI NARODNI PARK
SR SLOVENIJA
OBČINA JESENICE
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA TOLMIN

SREDNJEROČNI
skupni program razvoja (1986-90)

A. UVOD
Skupni program razvoja TNP za obdobje 1986-1990 je
v skladu z 10. členom zakona o Triglavskem narodnem parku
oblikovan kot sinteza vseh tistih usmeritev, ki jih za območja
TNP predvidevajo plani občin Jesenice, Radovljica in Tolmin
ter plan SR Slovenije. Vsebina programa predstavlja konkretizacijo nalog iz Dolgoročnih usmeritev TNP do leta 2000 in
podrobnejše izvajanje Dogovora o temeljih plana TNP za
obdobje 1986-1990 z namenom, da se strne vse skupne
interese, naloge in obveznosti, ki so pomembne za skladno
delovanje in razvoj pogojev za čimbolj učinkovito uresničevanje ciljev in razvoja TNP v tem srednjeročnem obdobju.
B. VARSTVO OKOLJA
1. Varstvo zraka
Na področju občine Jesenice, kjer je največja onesnaženost
zraka z negativnimi vplivi na območju TNP, bo občina Jesenice do začetka leta 1988 sprejela sanacijski program varstva
zraka za tista območja, ki so s predpisi uvrščena v III. razred
onesnaženosti. V sklopu tega programa bodo sprejeti tudi:
odlok o varstvu zraka, odlok o razvrstitvi območij glede na
onesnaženost zraka in o izvajanju izrednih ukrepov v primerih
kritične onesnaženosti zraka, kataster virov onesnaženosti
zraka.
Vsi ostali ukrepi za sanacijo in izboljšanje stanja zraka se
bodo izvajali po sprejetem načrtu ukrepov na področju varstva okolja, ki ga je sprejela leta 1986.
2. Varstvo voda
2.1. Občina Radovljica bo v sodelovanju z Območno vodno
skupnostjo Gorenjske in delovno organizacijo TNP zagotovila
izdelavo kompleksnega programa sanacije kakovosti voda
v Bohinjskem jezeru, do stopnje I. razreda in to za celotno
vplivno območje jezera. Program bo vseboval seznam konkretnih nalog, njihovih nosilcev ter način zagotavljanja sredstev. Sanacijski program bo izdelan do konca leta 1987.
Občina bo poostrila nadzor nad delovanjem naprav za čiščenje odpadnih voda v prispevnem območju jezera.
2.2. Območna vodna skupnost Soča bo do konca oktobra
1986 na podlagi že do sedaj opravljenih strokovnih ugotovitev
stanja voda reke Koritnice sestavila analizo njene ogroženosti
in pripravila predlog možnih ukrepov za preprečitev nadaljnjega dotoka strupenih in drugih nevarnih snovi v ta vodotok.
Občina Tolmin bo zato sprožila vse možne postopke za
dosego tega cilja, pri čemer bo zaradi aktualnosti in mednarodnih pristojnosti reševanja te problematike sodelovala tudi
SR Slovenija. Do leta 1990 bo opravljena tudi analiza ogroženosti in predlog možnih ukrepov za preprečitev nadaljnjega
dotoka strupenih in drugih nevarih snovi za celotno zgornje
povodje reke Soče.
2.3. Na podlagi usklajenih programov in planov ureditvenih
del Območne vodne skupnosti Soča in Območne vodne skupnosti Gorenjske za obdobje do leta 1990 bodo na višinskih in
hudournih vodotokih opravljeni naslednji ukrepi:
2.3.1. Bav&ica
Hudournik Bavšica je izredno prodonosen, z odlaganjem
materiala dviga strugo, kar je posledica prebijanja in prestopanja brežin. Voda in plavine odnašajo in naplavljajo plodne
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površine ter ogrožajo obstoječe hiše in gospodarska
poslopja. Zgornji del .struge naj bi se primerno reguliral,
v višjih predelih pa bi s prodnimi pregradami zadrževali material.
2.3.2. Nadiža
- popravilo in dopolnitev kamnite snežne bariere pod Slemenom (Tamar)
- kompletiranje vodilnih zgradb Cipernik s kamnitimi zložbami.
2.3.3. Pišnica
• - sanacija II. zaplavne pregrade v Klinu
- kompletiranje vegetativnih ukrepov in vzdrževanje objektov v zaledju Pišnice in pritokov (območje Vršiča).
2.3.4. Martuljek
- vzdrževalna dela na prečnih objektih (II. objekt) v zgornjem toku (za Akom) ter odstranitev plavin v spodnjem toku.
2.3.5. Triglavska Bistrica
Intenzivna vzdrževalna dela na sanaciji reguliranega
odseka predvsem talnih stopenj in zavarovanja pred bočno
erozijo v zgornjem toku.
2.3.6. Savica
- Sanacija talnega praga pod mostom pri Zlatorogu ter
rustikalna zavarovanja pred bočno erozijo v spodnjem toku.
- Matušev graben podaljšanje kinete v smeri jezera (cca 50
m) ter čiščenje zaplavov za objekti pri spodnji postaji žičnice
Vogel.
2.3.7. Mostnica
Sanacijski posegi za zavarovanje pred bočno erozijo.
2.3.8. Ribnica
Intenzivna sanacijska dela na Ribnici in pritokih kot nadomestitev lesenih dotrajanih objektov delno že reguliranega
odseka Ribnice in pritokov.
2.3.9. Suha
Ureditvena dela izpod Podjelja kot odprava poškodb po
visokih vodah ter intenzivno urejanje spodnjega toka nad
Bohinjsko Češnjico.
2.3.10. Radovna s Kotnico in Krmarico
- Sanacija pojavov desnoobrežne bočne erozije nad jezom
v Krnici.
- Manjši zaplavni objekt na Krmarici nizvodno sotočja
s Kotnico za preprečitev zasutja že urejenega nrzvodnega
odseka.
Okvirni plan ureditvenih posegov je predviden na podlagi
ocene današnjega stanja, njihovo izvajanje pa bo odvisno od
gibanja erozijskih pojavov glede na hidrološka leta v obravnavanem obdobju.
Obe območni vodni skupnosti bosta, kot skupno metodologijo, ki bo služila za strokovno osnovo tem posegom, do
konca leta 1987 pripravili' predlog ekološko ustreznega
načina regulacije vodotokov na območju TNP.
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Kot del organizacijske naloge dolgoročnega plana bodo do
konca leta 1988 za usklajeno urejanje in izrabo vodotokov
izdelane vodnogospodarske osnove za območje celotne
občine Tolmin.
3. Varstvo pred hrupom
DO TNP bo do konca leta 1987 pripravila pregled povzročiteljev občasnega ali stalnega hrupa na območju TNP (motorni
agregati, letalski promet, gozdne gradnje) ter predlog njihovega zmanjševanja in preprečevanja predvsem v najbolj
občutljivih predelih TNP.
4. Ravnanje z odpadki
4.1. Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo do konca
junija 1987 pripravile pregled zbiranja in odlaganja odpadkov
na območju TNP ter do konca leta 1987 sprejele ukrepe za
Opustitev in rekultiviranje neprimernih odlagališč in organizirano odlaganje odpadkov na centralnih odlagališčih izven
območja TNP. Občina Tolmin bo posebej poskrbela za naselja
Log pod Mangartom, Soča in Trenta. V to bo vključeno tudi
redno zbiranje in odvažanje odpadkov iz širšega ombočja
TNP (planinci, izletniki, turisti).
4.2. DO TNP in PZS bosta v sodelovanju z inšpekcijskimi
službami vseh treh občin do konca leta 1987 pripravili program zbiranja in odlaganja odpadkov iz planinskih postojank
na območju TNP, pri čemer bo vodilo in cilj čim manjše
obremenjevanja okolja.
4.3. Delovna organizacija TNP bo v sodelovanju z občinami
Jesenice, Radovljica in Tolmin, Planinsko zvezo Slovenije in
Zvezo tabornikov Slovenije do konca leta 1987 pripravila
program izvajanja vzgojnih in propagandnih aktivnosti,
v okviru tega pa še posebej izvajanje akcije »Svoje odpadke
odnašaj nazaj v dolino«. V ta namen bosta DO TNP in PZS
vsako leto poskrbela za zalogo plastičnih vrečk, ki bodo na
razpolago obiskovalcem gora v TNP.
4.4. V sodelovanju z drugimi uporabniki prostora bo DO
TNP vsako leto po posebnem programu nadaljevala dela pri
urejanju prostorov za kurjenje ognjev in parkirišča.
4.5. DO TNP in PZS bosta vsako leto organizirali redno
čiščenje posameznih, najbolj obiskanih visokogorskih predelov TNP (steze, počivališča, vrhovi).
5. Varstvo krajine
Občina Radovljica bo v skladu z zakonom o urejanju prostora ter z zakonom o urejanju naselij in drugih posegih
v prostor zagotovila do konca leta 1988 izdelavo zazidalnih in
ureditvenih načrtov za območje Ribčevega laza in Stara
Fužina, Bohinjskega jezera z Ukancem ter planine Zajamniki
in Studor.
Občina Tolmin bo v sodelovanju z DO TNP zagotovila pripravo programa razvoja Trente kot osnove za izdelavo zazidalnega načrta Trenta - Na Logu.
Občini Jesenice in Tolmin bosta do konca leta 1988 zagotovili izdelavo krajinskih zasnov za dolino Tamar, Vrata, Kot in
Krmo ter dela doline Trente, Loga pod Mangartom in Vršiča.
Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo zagotovile
izdelavo prostorskih ureditvenih pogojev za vsa ostala naselja
na območju TNP, do konca leta 1987pa za: Zgornjo Radovno,
Podjelje, Bavšico, Lepno, Zadlaz - Cadrg in Zadlaz - Žabče
ter pašne planine: Šeh, Blatca, Blato, Jezero Laz, Viševnik,
Dedno polje in planine na južni strani Krna.
Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo do konca leta
1987 v sodelovanju z DO TNP pripravile predlog reševaja
problematike nedovoljenih gradenj iz časov pred razglasitvijo
tega območja za narodni park oziroma v njegovem začetnem
obdobju.
C. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
1. Naravna dediščina
1.1. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj in
Nova Gorica bosta do konca leta 1989 v občinah Jesenice,
Radovljica in Tolmin sprožila postopke za zavarovanje najpomembnejših objektov in območij naravne dediščine s tem, da
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bosta predhodno pripravila strokovne osnove za njihovo
zavarovanje ter ohranitev njihove identitete in prostorskega
pomena. To so:
a) OBČINA RADOVLJICA
01. Barje Goreljek
02. Barje Sivec (ali Šijec)
03. Bohinjsko jezero
04. Brezno pri Gamsovi glavici
05. Brezno pri Medvedovi konti
06. Črni prst
07. Črno jezero (7. Triglavsko jezero)
08. Dvojno jezero (5. in 6. Triglavsko jezero)
09. Gorjanska jama
10. Jama pod planino Trstja
11. Jezero na Planini pri Jezeru
12. Komarča - Pršivec
13. Malo polje
14. Močivec
15. Mostnrca (voda)
16. Mostnica (vintgar)
17. Mostica (slap in tesni)
18. Pokljuška luknja
19. Radovna
20. Ribčev laz
21. . Ribnica (voda)
22. Rjava mlaka (2. Triglavsko jezero)
23. Savica (voda)
24. Slap Govic
25. Soap Savica
26. Slap Šum (Vintgar)
27. Slapovi in brzice na Ribnici
28. Stara Fužina
29. Ukane
30. Veliko Blejsko barje
31. Veliko jezero (4. Triglavsko jezero)
32. Vintgar
33. Zelena mlaka (3. Triglavsko jezero)
b) OBČINA JESENICE
01. Sleme nad Tamarjem
02. Okno v južni steni Škrlatice
03. Okno v Rži
04. Kamnita baba nad Poljanami
05. Triglavsko brezno
06. Slapova Peričnika
07. Martuljkova slapova
08. Soteska Martuljka
09. Triglavski ledenik
10. Slap Črne vode
11. Slapova Male Pišnice
12. Izvir in slap Nadiže
13. Slap Mokra peč (Licifer)
14. Skočniki in slapova Beiega potoka
15. Šum na Radovni
16. Lipa v Zgornji Radovni
17. Macesen v Mali Pišnici
18. Mala Pišnica (noveliranje obstoječega zavarovalnega
akta)
19. Za Vršičem
20. Smrajka
21. Vršič-Za Akom
22. Območje Martuljka (noveliranje obstoječega zavarovalnega akta)
23. Veliko Prisojnikovo okno
24. Veliki in Mali Triglav
c) OBČINA TOLMIN
01. Dupeljsko jezero
02. Jezero v Lužnici
03. Jezero pod Vršacem
04. Mala in Velika korita ter soteska Koritnice
05. Kriški podi
06. Krnsko jezero
07. Potok Možnica s sotesko, koriti in slapovi
08. Loška stena
09. Mangrtska jama
10. Pološka jama
11. Potok Predilnica s sotesko, koriti in pritoki
12. Korita potoka Vrsnik
13. Soteska in korita reke Tolminke
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14. Soteska in slapovi potoka Klama
15. Skali pri Plajerju v Trenti
16. Soteska Mlinarice
17. Tonov kamen v Trenti (balvan pri Furlanu)
18. Slapovi in korita Zapotoka
19. Korita Zadlaščice
20. Območje Krn - Rdeči rob
21'. Črna prst
22. Pobočje Ruševe glave
23. Območje Mangarta
24. Območje Moreža
25. Alpinum Julijana
26. Kukla
27. Lipa v vasi Soča
28. Reka Soča s pritoki
29. Izvirna jama Goiobaršček
30. Alpinum Julijana (noveliranje obstoječega zavarovalnega akta)
1.2. Strokovni predlogi se pripravijo najprej za obnovitev že
veljavnih zavarovanj: To so: Mlinarica, Alpinum Julijana in
Kukla (do konca marca 1987); dolina Triglavskih jezer s predlogom vključevanja sosednjih, po drugih predpisih zavarovanih območij in Mala Pišnica (od 1. oktobra 1987); Martuljek,
i naj vključuje tudi inventarizacijo kulturne dediščine (strokovni predlog je že pripravljen in postopek se sproži takoj).
Nosilca teh nalog sta regionalna zavoda za varstvo NKD
v Kranju in Novi Gorici ob sodelovanju ZVNKD SRS.
1.3. Regionalna zavoda in Zavod SRS za varstvo NKD
bodo pripravili strokovne podlage za razglasitev oziroma
vključevanje področij VNKD v pripravo posameznih krajinskih
zasnov.
Tako bo:
- najprej (do konca junija 1987) obdelano območje Bohinjskega jezere z izhodišči za naravno in kulturno dediščino;
s temi izhodišči se tudi določi termin za dokončno izdelavo
celotnega strokovnega gradiva; strokovni nosilec bo ZVNKD
Kranj;
- območje Triglava (do konca junija 1987); zajema
območje vseh treh občin; povezovanje dela obeh regionalnih
zavodov in vlogo strokovnega nosilca prevzame republiški
ZVNKD;
- območje fužinskih planin; končni dogovor v roku za
pripravo gradiva se izoblikuje v pozni jeseni 1987; strokovni
nosilec ZVNKD Kranj.
1. 4. Republiški ZVNKD bo v skladu s potrjenim delovnim
programom v letu 1987 pripravil strokovna izhodišča za določanje najbolj primernih načinov gospodarjenja s površinami,
ki so posebnega naravovarstvenega pomena in so že po
obstoječih predpisih in ukrepih pod trajnim varstvom zaradi
svoje ekološke, gozdnogospodarske ali vodnogospodarske
vloge. To so:
1.4.1. Varovalni gozdovi, ki jih sestavljajo naslednje vegetacijske enote:
Gozd gabrovca in omelike (Cytisantho-Ostryetum)
Gozd gabrovca in malega jesena (Orno-Ostryetum)
Južnoalpski bazifilni borov gozd (Pinetum austroalpinum)
Gozd smreke in šotnega mahu (Carici brizoidesSphagno-Piceetum)
Grmišče rušja in šotnega mahu (Sphagno-Mugetum)
Pas ruševja z vegetacijskimi enotami:
Subalpsko grmišče dlakavega sleča in slečnika (Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti mugetosum)
Subalpsko grmišče dlakevaga sleča in slečnika z macesnom (Rhodothamno-Rhododendrutum hirsuti laricetosum)
1.4.2. Visoka barja:
Rastlinske združbe iz skupine Oxycocco-Sphagnetea
1.4.3. Vegatacije nad zgornjo gozdno mejo, združbe skalnih razpok, melišč in snežnih tal:
Navedene površine se označijo na karti v merilu 1 :25000.
Občinski upravni organi, pristojni za gozdarstvo, naj
v postopku do izdaje odločbe o razglasitvi za varovalne ali za
gozdove s posebnim namenom v strokovnem delu upravnega
postopka sodelujejo z Zavodom SRS za varstvo naravne in
kulturne dediščine in obema regionalnima zavodoma v skladu
z zakonom o gozdovih (Uradni list SRS, št. 18/85, 6. člen)
1.5. DO TNP bo v sodelovanju z upraljalci posameznih
znamenitosti ter turističnimi in drugimi organizacijami z oznakami o pomenu razglašene znamenitosti uredila oziroma
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dopolnila obstoječe ureditve naslednjih naravnih znamenitosti: Pokljuška soteska (1987), Slap Savica (obnova Zoisove
spominske plošče) (1988), izvir Soče (1988), Korita Mlinarice
(1989), Martuljkova slapova (1990).
1. 6. DO TNP bo do 30. aprila 1987 pripravila in s pristojnimi
organizacijami uskladila program raziskovalnega dela
s področja naravoslovnih ved, ki naj bi jih posamezne strokovne organizacije opravljale na območju Triglavskega
narodnega parka do konca leta 1990.
2. Kulturna dediščina
2.1. Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj
in Nova Gorica bosta do konca leta 1987 pripravila predlog za
razglasitev zavarovanje naslednjih kulturnih spomenikov:
OBČINA TOLMIN:
01. spominska cerkev na Javorci
02. cerkev v Logu pod Mangartom
03. cerkev v Soči
04. cerkev v Trenti
05. kašči v Čadrgu
06. planina Leskovca
07. domačija Trenta št.1
08. domačija T renta št. 67 z območjem in Kugijevim spomenikom
09. trdnjava Kluže
10. trdnjava in spomenik na Predelu
11. partizanska tehnika Krn
OBČINA JESENICE
01. spomenik borcev NOV Miranu Cizlju v Martuljku
02. taborišče ruskih vojnih ujetnikov v 1. svetovni vojni ob
potoku Pišnica
03. grobišče ruskih vojnih ujetnikov v 1. svetovni vojni pod
Erjavčevo kočo
04. spomenik Ivanu Krivcu, organizatorju OR
05. spominska plošča Valentinu Vodniku pod vrhom Triglava
06. spominska plošča Marku Pernhartu pod vrhom Triglava
07. spomenik padlim partizanom planincem v Vratih
08. spominsko obeležje pod Jerebikovcem
09. kapela Cirila in Metoda pri Aljaževem domu
OBČINA RADOVLJICA
(Razglasili se bodo tisti arheološki spomeniki ter etnološka
območja, umetnostni spomeniki in urbanistični ter zgodovinski spomeniki na območju TNP, ki so določeni v družbenem
planu občine za obdobje do leta 2000).
2.2. Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj
in Nova Gorica bosta do konca leta 1990 izdelala strokovno
valorizacijo vseh planin na območju TNP ter oblikovala predloge načinov varovanja tistih planin, ki imajo poseben kulturni
pomen. Prednostno se bodo izdelale valorizacije in predlogi
varovanja na planinah: Šeh, Blato, Blatca, Jezero, Laz, Viševnik, Vodični vrh, Dedno polje.
2.3. Za ohranjanje elementov kulturne dediščine, predvsem
stavbno arhitekturne tradicije na območju TNP bodo občine
Jesenice, Radovljica in Tolmin do konca leta 1988 naročile
pripravo tistih projektov za gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki bodo upoštevali elemente kulturne dediščine. Ti, variantno izdelani projekti, ki bodo upoštevali za
posamezne predele TNP značilno stavbno izročilo, bodo izdelani najkasneje do konca leta 1990.
3. Prezentacija naravne in kulturne dediščine
DO TNP, zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
Kranj in Nova Gorica in Zavod SRS za varstvo naravne in
kulturne dediščine bodo preko svojih letnih programov nadaljevali z organiziranim predstavljanjem naravne in kulturne
dediščine TNP (publikacije, karte, plakati, T V film ipd.) in
s tem prispevali k njegovi popularizaciji in odpiranju javnosti.
Č. KMETIJSTVO
1. Obdelovanje Kmetijskih zemljišč
1.1. Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo v svojih
planskih usmeritvah s kmetijsko in davčno politiko ter konkretnimi posamičnimi odločitvami iz njihove pristojnosti sprejemale take odločitve in ukrepe, s katerimi se bodo zagotovili
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redno obdelovanje kmetijskih zemljišč na območju TNP. Te
obveznosti naj bi veljale za vzdrževanje urejene in kulturne
krajine tudi pri tistih lastnikih, ki jih imajo v lasti kot vikendaši,
pa svojih zemljišč ne uporabljajo za kmetijske namene.
1.2. TOK Tolmin bo do konca leta 1987 v okviru programa
razvoja Trente pripravila analizo obdelovanja kmetijskih zemljišč in usmeritve kmetijske politike v širšem področju doline
Trente. S predlaganim programom ukrepov za pospeševanje
kmetijstva v tem predelu TNP bodo dane in sprejete osnove za
gospodarski, socialni in prostorski razvoj Trente.
1.3. Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo do konca
leta 1987 sprejele ukrepe za selektivno oprostitev plačila
davkov lastikom kmetijskih zemljišč na območju TNP z namenom izboljšati kmetom pogoje gospodarjenja.
1.4. Zadružna zveza Slovenije in DO TNP bosta do konca
leta 1988 proučila možnosti in nato izdelali predlog programa
tržne ponudbe biološko čiste hrane (vrste hrane, tržni pogoji,
blagovna znamka itd.)
Zadružna zveza Slovenije in Inštitut za mlekarstvo Slovenije
bosta izdelala pravilnik za minimalne higiensko-tehnične in
tehnološke pogoje za predelavo mleka na planšarijah in
pogoje prodaje sira, masla in skute preko zadružnih organizacij.
1.5. Občine Jesenice, Radovljica, Tolmin ter območne organizacije zadružnih kmetov bodo zagotovile do konca leta 1987
izdelavo programov ohranjanja in razvijanja hribovskih kmetij
predvsem na območju Soča-Trenta, Tolminske ravne, Čadrg
in Pokljuka. Delo pri izdelavi programov usklajuje Republiški
center za pospeševanje kmetijstva.
1.6. TOK Tolmin bo do konca leta 1987 proučila možnosti in
pripravila program za obnovo propadajočih objektov na planini Za Skalo.
1.7. Občine Jesenice, Radovoljica in Tolmin bodo zagotavljale redno in tekoče sodelovanje vseh kmetijskih dejavnikov
in drugih odločujočih subjektov (upravni organi, TNP,
ZVNKD, KS in dr.) pri usklajevanju skupnih problemov gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči na območju TNP, s posebnim
ozirom na:
- trasiranje in izvedbo dostopnih poti,
- oblikovanje novih gospodarskih objektov na planinah,
- obnovo in revitalizacijo tistih obstoječih objektov, ki jih
vrednotimo kot pomembno kulturno dediščino,
- agromelioracije in uporabo umetnih gnojil (občutljiva
vodozbirna območja, vodotoki, jezera).
D. GOZDARSTVO
1. Gospodarjenje z gozdovi
1.1. Območni SIS za gozdarstvo bosta v sodelovanju z občinami Jesenice, Radovljica, Tolmin in DO TNP organizirali
izdelavo strokovnih smernic za take načine gospodarjenja
z gorskimi gozdovi, ki bodo obenem s proizvodnimi funkcijami zagotavljale in krepile varovalne, krajinske in kulturne
naloge gozdov v Triglavskem narodnem parku. Smernice
bodo pripravljene do kopca leta 1987, služile pa bodo kot ena
od osnov za pripravo gozdnogospodarskih načrtov tistih gozdov, ki so v TNP.
1.2. Območni SIS za gozdarstvo se bosta aktivno vključevali
v izvajanje trajne naloge sistematičnega spremljanja umiranja
gozdov. V ta namen bosta zagotavljali zgostitev raziskovalnih
točk in v sodelovanju z nosilcem raziskovalnih nalog zagotovili tekoče podatke o stanju, vzrokih in drugih pojavih umiranja gozdov na območju TNP.
2. Novi gozdni rezervati v Triglavskem
narodnem parku
Območni SIS za gozdarstvo bosta v sodelovanju z Biotehnično fakulteto in IGLG v Ljubljani do konca leta 1989 pripravili predlog dopolnitve in zaokrožitve mreže gozdnih rezervatov tako, da se bo z njimi pokrilo vse značilne gozdne združbe
na območju TNP.
3. Izdelava dolgoročnega programa gradenj
gozdnih prometnic
Območni SIS za gozdarstvo bosta do konca leta 1986 pripravili dolgoročni program gradenj gozdnih prometnic na
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območju TNP (vsaj do leta 2000). S tem se bo zagotovilo
pravočasnost njihovega predhodnega usklajevanja z drugimi
prostorskimi interesi.
4. Gozdne prometnice:
Za to srednjeročno območje obe gozdnogospodarski organizaciji na podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov
predvidevata gradnjo naslednjih gozdnih cest:
A. TNP v Blejskem gozdnogospodarskem območju:
- gozdna cesta Goreljek - Crni potok
- gozdna cesta Mesnovc - Jelje
- gozdna cesta Zajamniki - Konjska dolina
- gozdna cesta odd. 56 - Kokošinca-Blejska planina
- gozdna cesta Grajska planina - Vovkova bajta
- gozdna cesta odcep 5 odd. 58 Pokljuka
- gozdna cesta odd. 99 - 109 Pokljuka
- gozdna cesta v odd. 87 Pokljuka
- gozdna cesta odd. 71 Rudno polje
- gozdna cesta odd. 46 - 45 Mesnovec
- gozdna cesta odd. 48 - 47 - 43 Mesnovec
- gozdna cesta Trata - Lom Mežaklja
- gozdna cesta Vodice - Slamniki
- gozdna cesta Slamniki - Solzno
- gozdna cesta Vodice - Zajama
- gozdna cesta Stara Pokljuka - lepa kopišča
- gozdna cesta Fajfarca - Stara Pokljuka
- gozdna cesta Pernikar - odd. 509
- gozdna cesta Vrata - odd. 159
- gozdna cesta Mojstrana - Beli potok
Odločitev o gradnji gozdne ceste na območju Martuljka je
vezana na predhodno razglasitev varovalnega statusa celotnega območja.
B. TNP v Tolminskem gozdnogospodarskem območju:
- gozdna cesta v Vrsniku (kratek odcep ob Jegličevem
vikendu, ki bo služil kot manipulativni prostor pri spravilu
z žičnim žerjavom iz nezavarovanega dela Vrsnik - planina Za
Skalo)
- gozdna cesta v Lepeni (1 km čez Lepenico proti Šumniku)
- gozdna cesta Tolminske Ravne pod Razor planino do
Bregovca.
Izvedbe gozdnih prometnic iz tega programa se bodo reševale ob upoštevanju in zagotavljanju primarnih nalog gozdov
v TNP (poudarjene so varovalne, krajinske in kulturne naloge)
ter na podlagi ocene specifičnih terenskih razmer in obvezne
določitve prometnega režima.
5. Nabiranje postranskih gozdnih proizvodov
Gozdnogospodarski organizaciji in TNP bodo do konca leta
1987 pripravili predloge za odloke o nabiranju postranskih
gozdnih proizvodov za posamezne gozdne predele, ki so
naravovarstveno opredeljeni (poudarjene so varovalne, krajinske in kulturne naloge gozdov) ali za gozdove, ki so preobremenjeni z dosedanjim pridobivanjem postranskih gozdnih
proizvodov in so v odvisnosti od ekologije gozda oziroma
biološke ogroženosti gozdnih sestojev ali posameznih rastlinskih vrst.
E. GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
Na področju varstva in gojitve divjadi bo Triglavsko lovsko
gojitveno območje do konca junija 1988 pripravilo predlog
programskih zasnov za enotno gospodarjenje z divjadjo na
območju Triglavskega narodnega parka. Podlaga za to bo
sprejeti samoupravni sporazum med vsemi upravljalci lovišč
v Triglavskem narodnem parku o zagotavljanju enotnosti lovskogojitvenih ukrepov.
F. PLANINSTVO IN TABORNIŠTVO
1. Gradnje planinskih postojank
Planinska zveza Slovenije bo spremljala in pomagala izvajati program vzdrževalnih in sanacijskih del na obstoječih
planinskih objektih (posojanke, poti ipd.). Na podlagi tega
programa Planinske zveze Slovenije bodo zgrajene naslednje
planinske postojanke (kot nadomestni objekti na lokacijah
sedanjih dotrajanih postojank):
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- Vrata (nadomestni objekt za dotrajano Šlajmerjevo vilo),
- Mangartsko sedlo (nadomestni objekt v bližini sedanje
zaprte koče, ki se jo nato poruši),
- Vršič (nadomestni objekt na mestu sedanje Erjavčeve
koče),
- Bavšca: začetek fazne gradnje novih objektov in kasnejša
ukinitev šotorišča ter odstranitev starih objektov,
- Krnica: nadomestni objekt namesto sedanje koče,
- Komna in Dolina Triglavskih jezer: adaptacija oziroma
razširitev obeh koč.
Glede na doslej ugotovljeno neprimerno ureditev stranišč
in odvajanje fekalij v gorskih postojankah, je treba pri tem
upoštevati strokovne ugotovitve o najprimernejših načinih
odvoda fekalij v gorskih postojankah.

3. Krožna pot Triglavski narodni park
Delovna organizacija Triglavski narodni park bo pričela in
vsako leto nadaljevala z urejanjem krožne parkovne peš poti
po obrobju TNP (zložna pot mimo turističnih središč in najlepših predelov TNP, ob uporabi samo obstoječih poti).

2. Začasna šotorišča
Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo v svojih planskih dokumentih določila mesta za začasno šotorjenje za
organizacije planinske šole in druge vzgojne namene planinskih in taborniških organizacij.
Za take začasne tabore s posebnim režimom (določitev
odgovornega vodja tabora, ureditev sanitarno-higienskih razmer, obvezno odvažanje odpadkov na urejena zbirna mesta,
skrb za nedotaknjenost okolice idr.) se bodo koristile naslednje lokacije: Krma, Vrata, Krnica, Tamar, Vršič (v kotu med
Tičarjevim domom in PTT domom), Zadnja Trenta, Zadnjica
(Na Utru), Bavšica (pri šolskem centru PZS, dokler se ne
zgradi novih bivalnih zmogljivosti), Koritnica (Kukijeva raven).
Polog (pri izviru Tolminke), Lepena, Pokljuka (Rudno polje).

I. DEJAVNOST ORGANIZACIJE ZA VARSTVO
Program dejavnosti delovne organizacija Triglavski narodni
park (v nadaljnjem besedilu DO TNP za obdobje 1986 - 1990
vsebuje zlasti cilje, medsebojne pravice, obveznosti, odgovornosti in naloge, ki jih je delovni organizaciji v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku poveril Izvršni svet SR
Slovenije. Odlok o pooblastitvi za izvajanje varstya Triglavskega narodnega parka nalaga delovni organizaciji izvajanje
tehničnih, strokovnih, raziskovalnih in nadzornih nalog za
varstvo Triglavskega narodnega parka in glavnem predstavljajo naloge iz 16. in 17. člena zakona o Triglavskem narodnem parku. Te naloge se razvrščajo v tako imenovane
temeljne dejavnosti z značajem javnih pooblastil.

3. Taborna mesta v Bohinju
V okviru programa turističnega razvoja ureditve Bohinja bo
Občina Radovljica posebej strokovno obdelala možnosti in
usmeritve glede nadaljnje rabe tabornih prostorov TZS ob
Bohinjskem jezeru ter njihovi postopni prestavitvi izven
območja jezera.

1. Temeljne dejavnosti DO TNP so dejavnosti
posebnega družbenega pomena
1.1. Ekologija in varstvo prostora:
- priprava dodatnih predlogov za varstvene in vzdrževalne
ukrepe,
spodbujanje sanacijskih in drugih ukrepov za ohranjevanje
ekološkega ravnotežja s posebnim ozirom na reke (Koritnica,
Soča, Radovna, Sava), kmetijske površine, gozdove in prostorske posege (gradnje cest in drugih objektov). V ta namen
bodo strokovne službe TNP pripravile:
a) operativne smernice za gradbene posege v parku, ki naj
bi se tudi sprejele v ustrezne občinske predpise,
b) analitične elaborate o opazovanju voda, gozdov (kisli
dež),
c) usklajeni predlog za reševanje smeti in odpadkov ob
planinskih postojankah,
d) operativne ukrepe za vzdrževanje čistega okolja in problematiko smeti na celotnem območju narodnega parka.
1.2. Priprava strokovnih podlag za pripravo skupnega srednjeročnega programa razvoja na območju narodnega parka.
Skupni srednjeorčni program razvoja TNP za obdobje 1986
- 1990 predstavlja sintezo in uskladitev vseh planskih usmeritev in dejavnosti tistih nosilcev planiranja, ki so koristniki
prostora na območju parka. Njihovo delovanje v parku mora
biti usklajeno z določili in namenom zakona o TNP.
1.3. Izvajanje nalog iz skupnega programa:
DO TNP bo izvajala in sodelovala tudi pri nalogah, ki bodo
določene z dogovorom in planskimi akti na območju narodnega parka.
N. pr.
a) sodelovanje pri čiščenju pašnih površin:
b) sodelovanje pri obnovi poti in steza
c) sodelovanje pri obnovi objektov na pašnih planinah
d) sodelovanje pri obnovi kulturnih spomenikov
e)sodelovanje pri izboru, urejanju in označevanju parkirnih
prostorov, kurišč in razgledišc
f) sodelovanje pri izvedbi pešpoti Bovec - Trenta
g) postopno urejanje krožne poti po TNP.
1.4. Organizacija raziskovalnega dela:
Za srednjeročno obdobje 1986 - 1990 so predvidene
naslednje raziskovalne dejavnosti:
a) organiziranje in sodelovanje pri raziskovanju in ugotavljanju stanja rastlinstva in živalstva,
b) sodelovanje pri raziskovanju stanja in revitalizacije kulturne dediščine,
c) sodelovanje pri raziskovanju stavbne tipologije in arhitekturnega izročila na območju narodnega parka,

4. Spominska obeležja
Planinska zveza Slovenije in delovna organizacija Triglavski
narodni park bosta do konca leta 1988 pripravili pregled vseh
spominskih obeležij v gorah. Ob upoštevanju kulturnih, spominskih. humanih in drugih komponent bodo občine Jesenice, Radovljica in Tolmin nato sprejele program za njihovo
vrednotnje in eventualno odstranjevanje.
G. TURIZEM
1. Povezava turizma in drugih dejavnosti
Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo pri nadaljnjem
turističnem razvoju na območju TNP zagotavljale povezavo
z drugimi dejavniki v tem prostoru (kmečki turizem z obnovo
pašništva in sirarstva, obnova domače obrti, gorsko vodništvo
itd ), kar bo tudi prispevalo k revitalizaciji in napredku zaostalejših predelov Triglavskega narodnega parka (Trenta. Bohinj).
2. Območje Bohinjskega jezera in Trente
2. 1. V razmerah izjemnih prostorskih kvalitet območja
Bohinjskega jezera bo občina Radovljica pr nadaljnjem razvoju turizma upoštevala njihovo dosledno varstvo. V ta namen
bo do konca leta 1986 občina zagotovila izdelavo programa
nadaljnjega turističnega razvoja Bohinja in na podlagi tega
1987 leta naročila izdelavo ureditvenega načrta za širše
območje jezera ob istočasni zaostritvi pogojev za obravnavo
nadaljnjih prostorskih pogojev ob jezeru kot načelnemu izhodišču.
2. 2. Občina Tolmin bo do konca leta 1987 pripravila program razvoja turizma in turistične ponudbe Trente (prehodni
turizem, zaokrožitev turistične ponudbe Bovca, kmečki turizem, izletniško - pohodni turizem ipd.). V izvajanje tega
programa se bo vključilo pripravo kompleksne prostorske in
krajinske ureditve celotne doline.
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H. ENERGETIKA
Občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo do konca leta
1989 pripravile usklajen predlog programa gradnje malih
hidroelektraren na območju TNP (izključno za oskrbo manjših
območij znotraj TNP oziroma v njihovi neposredni bližini) na
podlagi družbeno-ekonomskih utemeljitev in soglasja
področja varstva naravne in kulturne dediščine.

poročevalec

d) sodelovanje pri raziskovanju vpliva kislih padavin na
vegetacijo v narodnem parku,
e) sodelovanje pri raziskovanju bolezni in ustreznih sanacijskih ukrepov pri redkih in ogroženih živalskih vrstah,
f) kartiranje biotopov za varstvene in planerske potrebe, ki
bo postopoma zajemalo celotno površino narodnega parka.
Pri raziskovalnem delu bo DO TJMP usklajevala svojo dejavnost v okviru sorodnih dejaivnosti: Raziskovalna skupnost
Slovenije, razni strokovni inštituti in zavodi.
1.5. Označevanje narodnega parka in informacijske oznake:
a) V letu 1987 bo končano postavljanje tabel za označevanje
osrednjega območja TNP.
b) V obdobju do leta 1990 bo DO TNP skupaj z ZVNKD ter
skupaj z regionalnima zavodoma ZVNKD, z ustreznimi informativnimi tablami označila večino naravnih znamenitosti in
kulturnih spomenikov znotraj narodnega parka. Vzporedno
s tem bo DO TNP sodelovala tudi pri izvedbi, obnovi in
vzdrževanju dostopnih poti, zaščitnih ograj in podobno okrog
teh znamenitosti.
c) Redna vzdrževalna dela bodo zajemala vse table
z oznako notranjega in robnega območja TNP.
d) Velike informativne table o TNP postavljene na vseh
glavnih, turistično zanimivih in najbolj obiskanih točkah (Pokljuka, Bohinj - Sv. Janez, Bohinj - Ukane, Stara Fužina,
Mojstrana, Kranjska gora, Rateče, Vršič, Trenta, Bovec - križišče, Vrsno, Drežnica, Zatolmin, Predel).
e) Skupaj s PZS bo v letu 1986 pripravljen koncept in
izvedba za poenotenje planinskih kažipotov in oznak v TNP.
f) Strokovne službe DO TNP bodo v letu 1986 izdelale
operativne smernice in oblikovne predloge za celotne vizualne komunikacije (narodnemu parku oblikovno prilagojen
celostni sistem oznak, tabel in informacij za različne dejavnosti v njem).
g) Postavitev in vzdrževanje cestnih zapor predvsem v tistih
območjih narodnega paka, kjer je to nujno zaradi ohranitve
živalskih in rastlinskih vrst.
1.6. Upravljanje z zemljišči (po 33. členu zakona o TNP):
V obdpbju 1981 - 1985 zaradi objektivnih razlogov ni bilo
mogoče uresničiti postavljenih nalog s področja upravljanja
z zemljišči, kot jih določa zakon o TNP. V tem srednjeročnem
obdobju bo zato potrebno določiti vsa tista zemljišča, ki jih
morajo občine dodeliti v upravljanje DO TNP in ležijo na
osrednjem območju narodnega parka. V ta namen bo s strani
občinskih upravnih organov potrebno pridobiti ustrezne
odloče o prenosu pravice uporabe.
1.7. Varstvo in gojitev redkih in ogroženih živalskih ter
rastlinskih vrst
Za ohranitev populacije ogroženih avtohtonih živalskih vrst
bodo storjeni posebni ukrepi in sicer:
- določitev zavarovanih območij, kjer imajo ogrožene vrste
svoj življenjski prostor, območja razmnoževanja in zimovanja,
- intervencije pri vrstah, katerih populacija je v upadanju
(popolnoma zavarovane vrste, veliki petelin itd),
- preprečevanje negativnih zunanjih vplivov (n.pr. hrup,
širjenje komunikacijskega omrežja ipd.).
Pri tem bo treba izenačiti ukrepe na vsem območju Triglavskolovsko gojitvenega območja.
V skladu z usklajeno in dogovorjeno politiko gojitve divjadi
v narodnem parku bo delovna organizacija usmerjala in omogočala obiskovalcem tudi alternativne oblike lova kot so fotolov, poslušanje in opazovanje živali v njihovem naravnem
okolju in podobno.
Gojitev divjadi bo temeljila na politiki enotno dogovorjenih
ciljev vseh lovskogospodarskih organizacij v prostoru TNP
tako, da se bo dopolnjeval in izvajal enotni režim varstva,
gojitve in lova divjadi v njem. DO TNP se bo trudila, da bo:
- upravljanje s populacijami divjadi v skladu z družbenima
dogovoroma in samoupravnim sporazumom o nalogah varstva, gojitve in lova v Triglavskem lovsko gojitvenem območju;
- izvedena enotna evidenca o uplenjeni divjadi na območju
TNP (število, spolna in starostna struktura, telesna teža,
podatki o rogovju in rogljih, zdravstveno stanje itd.);
- oblikoval predl.og ukrepov za upravljanje s populacijami
gamsov prizadetih od gamsjih garij.
2. Dejavnosti z značajem javnih pooblastil
2.1. Organizacija in delovanje naravovarstvene nadzorne
službe
poročevalec

Delovanje naravovarstvene nadzorne službe bo usmerjeno
predvsem v nadzor in preprečevanje takih posegov v narodnem parku, ki bodo v nasprotju z zakonom o njem in sprejetim
skupnim programom. Pri tem se bomo zavzemali za dobro in
usklajeno sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami
vseh treh občin in republike.
Izpopolnili bomo sestavo prostovoljnih in poklicnih nadzornikov s ciljem, da bo celotno omrežje narodnega parka .
pokrito in učinkovito nadzorovano.
Za nadzornike, tako poklicne kot prostovoljne, bomo organizirali redne letne izpopolnjevalne seminarje ter tečaje,
hkrati pa tudi pripravili izpite za nove nadzornike. Na podlagi
stalnega spremljanja organizacije in dela naravovarstvene
nadzorne službe bomo stalno preverjali aktivnost prostovoljnih in poklicnih nadzornikov in na podlagi tega tudi podaljšali
ustrezna pooblastila. Z izločitvijo neaktivnih prostovoljnih
nadzornikov, bomo ustrezno širili število novih, vendar tako,
da bo njihovo število ostalo na približno enakem nivoju kot ga
ima služba danes.
Posebno pozornost bomo v tem obdobju posvetili tudi
problematiki nedovoljenih gradenj. Naravovarstvena nadzorna služba bo poleg teh opravil izvrševala še strokovne in
druge zadeve s področja vseh drugih dejavnosti v parku
skladno z dogovori med udeleženci svobodne menjave dela.
Za obvladovanje in pregled nad celotnim območjem narodnega parka bomo poleg vseh drugih urejevalnih posegov
redno obnavljali in vzdrževali omrežje poti in steza v njem,
redno pa tudi obnavljali in vzdrževali celotno mrežo koč in
bivakov DO TNP.
2.2. Vrednotenje prostora, zbiranje in vodenje dokumentacije, urejanje arboretskih in drugih zbirk:
a) z ažurnim strokovnim nadzorom bomo kontrolirali vse
oblike prostorskih posegov v TNP;
b) izpopolnili bomo fotodokumentacijo o naravni in kulturni
dediščini na območju TNP;
c) zbirali in uredili bomo dokumentacijo o razvoju TNP ter
strokovno knjižnico;
d) ob pomoči zunanjih strokovnih sodelavcev in strokovnih
ustanov bomo vodili poseben kataster o stanju rastlinskih in
živalskih vrst, habitatov, biotopov, ekosistemov in o stanju
nežive narave;
e) izpopolnili bomo tematsko zbirko barvnih diapozitivov
o TNP;
f) z učinkovitim javnim publiciranjem in dokumentacijo
(tematske brošure, članki v časopisih, publikacije o nedovoljenih gradnjah itd.) bomo obveščali javnost o najbolj grobih
posegih v TNP.
2. 3. Informativni center in informacijske postaje TNP
Skladno z mednarodnimi normativi za delo narodnih par-'
kov bomo do konca srednjeročnega obdobja 1986 - 1990
uredili:
a) manjši informativni center TNP na Bledu, kjer je sedež
delovne organizacije;
b) informativni center TNP v Trenti v sklopu Trentarskega
muzeja;
c) informacijske postaje TNP v:
- Mojstrani v okviru Triglavskega muzeja,
- Bohinju v okviru Planšarskega muzeja ali v okviru obnovljene kmečke hiše v Studoru,
- Klužah v obnovljeni trdnjavi, ki bo služila za prikaz zgodovine 1. svetovne vojne na območju soške fronte,
- Kranjski gori;
d) predhodne strokovne priprave (lokacija, urejanje zbirke
rastlin, financiranje ipd.) za odločitev o ureditvi visokogorskega alpinuma za prikaz avtohtone alpske flore na visokogorskem rastišču (kot turistična atrakcija)
Pogoj za izvedbo teh nalog je predhodno rešeno sistemsko
financiranje informacijske mreže TNP (sodelovanje turističnih
organizacij, kulturnih skupnosti, krajevnih skupnosti in drugih organizacij, ki jim bo v korist ureditev take mreže).
2. 4. Priprava predlogov in izdajanje mnenj glede prenove
posameznih objektov:
a) Stokovna služba DO TNP bo skupaj z regionalnima zavodoma za VNKD tudi v tem srednjeročnem obdobju redno
spremljala in strokovno sodelovala pri usmerjanju prostorskih
in drugih posegov pri nadomestnih gradnjah in novogradnjah
(terenski ogledi, mnenja, operativne smernice).
b) Z izdelavo temeljnih usmeritev za prenovo in novograd27

njo objektov na območju narodnega parka, bo DO TNP
pobudnik drugačnega, kvalitetnejšega vrednotenja kulturne
krajine ter zagovornik bolj discipliniranega in odgovornejšega pristopa k gradbenim in drugim prostorskim prosegom.
3. Ostale dejavnosti
3. 1. Informacijsko - propagandna dejavnost
Ta dejavnost, ki je izrednega pomena za uveljavljanje TNP
bo v obdobju 1986 - 1990 obsegala:
a) zasnovo in realizacijo vsebinskega koncepta informacijskega centra in informacijskih postaj TNP (fotografski prikaz,
video filmi, dia-projekcije, urejanje stalnih razstav ipd,);
b) stalno aktivno sodelovanje s časopisi, radiom in TV
(članki, intervjuji, oddaje, priložnostni zapisi);
c) izdajanje razglednic, plakatov, propagandno vzgojenih
nalepk in priložnostnih značk;
d) sodelovanje pri snemanju propagandnih poučno-vzgojnih in drugih filmov z različnimi tematikami iz TNP iri priprava
vsebinskih zasnov zanje;
e) dia predavanja o TNP;
f) za stike z javnostjo bo vzpostavljen zeleni telefon.
3. 2. Vzgojna dejavnost
Kot doslej bo tudi v tem srednjeročnem obdobju ta dejavnost obsegala predavanja o TNP po šolah, planinskih društvih, krajevnih skupnostih in drugod. Poleg predavanj bodo
tako poklicni, kot prostovoljni nadzorniki TNP sodelovali kot
mentorji na šolah in drugih ekskurzijah po TNP.
3. 3. Založniška dejavnost:
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a) ponatis informativne brošure TNP,
b) ponatis Vodnika po TNP,
c) sodelovanje pri ponatisu karte TNP,
d) izdaja Vodnika po TNP v enem ali več tujih jezikih,
e) izvajanje programa in rednega izhajanja posameznih
knjižic iz poljudno znanstvene zbirke TNP; v obdobju 1986
- 1990 bo izšlo 8 knjižic,
f) začetek priprave materialov za izdajo monografije o TNP.
3. 4. Vodenje po narodnem parku
V tem srednjeročnem obdobju bo DOTNP morala, med
drugim tudi zaradi izboljšanja strukture celotnega prihodka,
predvsem pa zaradi popularizacije, kulturnejšega uživanja
TNP in širjenja turistične ponudbe, konkretneje izpeljati organizacijo vodenja tujih in domačih obiskovalcev po TNP. V ta
namen bomo izkoristili tudi nekatere bivalne kapacitete v lastnih planinskih objektih. Obliko in razvoj te dejavnosti bomo
uskladili s podkomisijo za gorske vodnike pri PZS, posebej pa
še navezali stalne stike s turističnimi organizacijami.
3. 5. Stiki z drugimi narodnimi parki
V obdobju 1986 - 1990 se bo na tem področju odvijalo:
a) redno in aktivno sodelovanje v Skupnosti jugoslovanskih
narodnih parkov in sodelovanje z drugimi narodnimi parki
v državi;
b) redno in aktivno sodelovanje s Federacijo evropskih
narodnih parkov, katere član je tudi TNP;
c) izmenjava izkušenj s sosednimi narodnimi in krajinskimi
parki v državi in izven nje;
d) objavljanje priložnostnih reportaž o TNP v inozemskih
sredstvih javnega obveščanja.

poročevalec

v

poročevalec

„
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OSNUTEK ZAKONA
o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za
postopno zapiranje Rudnika Svinca in cinka
v Mežici (ESA-343)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 85. seji
dne 17. 12. 198/ določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU DELA
SREDSTEV POTREBNIH ZA POSTOPNO ZAPIRANJE RUDNIKA SVINCA IN CINKA V MEŽICI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve
alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR
1. člen
Da se zavaruje rudno bogastvo, in da se sanira okolje v Zgornji Mežiški dolini zaradi posledic dolgoletnega rudarjenja
v DO Rudniki svinca in topilnica Mežica ter ohrani neoporečnost vodotokov in virov pitne vode na območju rudnika in na
širšem območju Pece se s tem zakonom zagotavlja del sredstev za te namene.
2. člen
Uresničevanje ciljev in nalog iz prejšnjega člena določa
program, ki vsebuje:
- tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja rudnika,
- ukrepe in aktivnosti za zavarovanje rudišča,
- ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
- ukrepe in aktivnosti za ohranitev neoporečnosti vodotokov in virov pitne vode na območju rudnika in širšem območju
Pece,
- raziskovalna dela v času zapiranja,
- pogoje in ukrepe za nadaljnji obstoj In obratovanje elektrarn v jami,
- postopek za vzdrževanje in varovanje jamskih zaklonišč,
- potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje ukrepov in
aktivnosti,
- terminski plan postopnega zapiranja rudnika in izvajanja
ukrepov in aktivnosti ter obseg in dinamiko zagotavljanja
sredstev.
Povzetek programa iz prejšnjega odstavka sprejme Skupščina SR Slovenije na predlog njenega Izvršnega sveta.
Izvajanje programa iz prvega odstavka, tega člena določi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnimi programi.
3. člen
Sredstva za izvedbo programa iz 2. člena tega zakona bodo
priloga poročevalca

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih
teles sodelovala:
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo in
— Pavle LIVAKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo.

zagotavljali DO Rudniki svinca in topilnica Mežica, Skupščina
občine Ravne na Koroškem in Raziskovalna skupnost Slovenije.
Del sredstev za izvedbo programa iz 2. člena tega zakona se
zagotavlja iz sredstev, zbranih na podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč (Uradni .list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) v višini
33% vseh potrebnih sredstev, po letni dinamiki predvideni
s programi iz drugega člena tega zakona, ob pogoju, da se
izvajajo ukrepi in aktivnosti v skladu s terminskim planom.
Sredstva solidarnosti se uporabljajo za namene po tem
zakonu, ko so zagotovljena tudi druga sredstva v skladu
s programom iz drugega člena tega zakona.
4. člen
V odbor, ki spremlja izvajanje programov in namensko
porabo sredstev imenuje dva delegata Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in programov iz drugega člena tega zakona opravlja republiški upravni organ,
pristojen za industrijo in gradbeništvo.
6. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije najmanj enkrat letno
poroča Skupščini SR Slovenije o izvajanju programov iz drugega člena tega zakona in uporabi sredstev iz tretjega člena
tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
1

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne 14. decembra 1987 obravnavala poročilo
o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudarski
obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija v DO Rudniki svinca
in topilnica Mežica s predlogi rešitev in predlog za izdajo
zakona o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno
zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici in sprejela naslednje sklepe in priporočila:
- Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta se seznanila s poročilom o stanju in možnostih za
nadaljnji razvoj TOZD Rudarski obrati s separacijo ter TOZD
Metalurgija v DO Rudniki svinca in topilnica Mežica in s predlogi rešitev vključno z ovrednotenjem finančnih posledic
v programu postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka
v Mežici in sanacije okolja v Zgornji Mežiški dolini.
- Zbora sta predlog za izdajo zakona o zagotavljanju dela
sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in
cinka v Mežici in povzetek programa postopnega zapiranja
Rudnika svinca in cinka v Mežici in sanacije okolja v Zgornji
Mežiški dolini sprejela in naročila Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije naj pripravi osnutek zakona, pri tem naj upošteva predloge, mnenja in pripombe delovnih teles Skupščine
SR Slovenije, skupin delegatov in razpravo na sejah zborov.
- Do predložitve osnutka zakona mora predlagatelj natančneje opredeliti vire financiranja za izvajanje programa zapiralnih del v rudniku. Pri tem je potrebno v največji možni meri
uskladiti stališča v zvezi z uporabno solidarnostnih sredstev
ter natančneje opredeliti možnosti zagotovitve 12%-nega
deleža finančnih sredstev delovne organizacije Rudniki
svinca in topilnica Mežica in reproverige.
Ker se bo predvideni del sredstev za izvajanje programa
postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka v Mežici in
sanacijo okolja v Zgornji Mežiški dolini zagotavljal s tem
zakonom, ob predpostavki, da bodo zagotovljena tudi druga
sredstva v skladu s programom, zbora priporočata interesnim
skupnostim (predvsem raziskovalni, vodni in energetski skupnosti), da program čimprej obravnavajo in odločijo o prevzemu obveznosti, da svoje obveznosti ustrezno vnesejo
v svoje planske akte in da tvorno sodelujejo pri izvrševanju
predvidenih nalog.
Zbora zaradi nujnosti izvajanja programa pozivata vse predvidene nosilce financiranja programa zapiranja Rudnika
Mežica (Skupščina občine Ravne na Koroškem in enoto za
odkrivanje surovin splošnega pomena Raziskovalne skupnosti Slovenije), da s pravočasnim prevzemom svojega dela
obveznosti omogočijo, da se zakon čimprej sprejme.
Zbora predlagata Skupščini občine Ravne na Koroškem, da
aktivno sodeluje in vpliva pri zbiranju sredstev za zapiranje
rudnika in sanacijo okolja v Zgornji Mežiški dolini. Pripravi in
spodbudi naj samoupravno sporazumevanje za zagotovitev
potrebnih sredstev za odpiranje novih in nadomestnih delovnih mest.
Zaradi vse večjih škodljivih vplivov metalurgije in drugih
dejavnosti na okolje tega območja, postaja reševanje problemov varstva in izboljševanja človekovega okolja ključni element za vsakršno gospodarsko dejavnost in za vzpostavljanje
pogojev bivanja, zato je potrebno za te namene zagotoviti
postopnost obnove krajine in ekološko sanacijo metalurške
proizvodnje.
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih izhodišč
predloga za izdajo zakona ter ob upoštevanju pripomb, predlogov in stališč, danih v razpravah o predlogu za izdajo
zakona.
II.
Osnutek predloženega zakona se vsebinsko ne razlikuje od
predloga za izdajo zakona.
1. Osnutek zakona izhaja iz načel in ciljev:
- da se zavaruje rudno bogastvo in da se sanira okolje
v Zgornji Mežiški dolini zaradi posledic dolgoletnega rudarjenja v Delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica Mežica
ter
- da se ohrani neoporečnost vodotokov in virov pitne vode
na območju rudnika in na širšem območju Pece.
Temeljni cilj, ki se z zakonom želi doseči je zagotavljanje

dela potrebnih sredstev za postopno zapiranje rudnika in
sicer za zapiranje jame in zavarovanje rudišča.
2. Osnutek zakona določa, da Program vsebuje: tehničnotehnološki način postopnega zapiranja rudnika, ukrepe in
aktivnosti za zavarovanje rudišča, ukrepe in aktivnosti za
sanacijo okolja, ukrepe in aktivnosti za ohranitev neoporečnosti vodotokov in virov pitne vode na območju rudnika in
širšem območju Pece, raziskovalna dela v času zapiranja,
pogoje in ukrepe za nadaljnji obstoj in obratovanje elektrarn
v jami, postopek za vzdrževanje in varovanje jamskih zaklonišč, potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje ukrepov
in aktivnosti, terminski plan postopnega zapiranja rudnika in
izvajanje ukrepov in aktivnosti ter obseg in dinamiko zagotavljanja sredstev.
Povzetek programa na predlog Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije sprejme Skupščina SR Slovenije. Izvajanje programa pa določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnimi
programi.
Iz programa izhaja, da je za izvajanje zapiralnih del v rudniku, prezaposlovanje in zagotavljanje socialne varnosti
delavcev in izvedbo potrebnih geoloških raziskav v času zapiranja rudnika potrebno zagotoviti skupno 31.103 mio din.
Program zapiralnih del bodo financirali Delovna organizacija
Rudniki svinca in topilnica Mežica v višini 12 %, Skupščina
občine Ravne na Koroškem 13 %, Raziskovalna skupnost
Slovenije 42 % vseh potrebnih sredstev.
Osnutek zakona določa, da bodo del sredstev za izvedbo
programa zagotavljali Delovna organizacija Rudniki svinca in
topilnica Mežica, Skupščina občine Ravne na Koroškem in
Raziskovalna skupnost Slovenije. Del sredstev za izvedbo
programa pa se bo na podlagi tega zakona zagotavljal iz
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84) v višini
33 % vseh potrebnih sredstev, po letni dinamiki predvideni
z letnimi programi, ob pogoju, da se izvajajo ukrepi in aktivnosti v skladu s terminskim planom in letnimi programi.
Osnutek zakona je vezal uporabo sredstev solidarnosti za
izvedbo programov na pogoj, da so zagotovljena sredstva
ostalih udeležencev pri financiranju.
Z osnutkom zakona je določeno, da v odbor, ki bo spremljal
izvajanje programa in namensko porabo sredstev Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije delegira dva delegata.
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in programov opravlja
republiški upravni organ pristojen za industrijo in gradbeništvo.
O izvajanju programov in uporabi sredstev, ki se zagotavljajo po tem zakonu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
najmanj enkrat letno poroča Skupščini SR Slovenije.
III.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona proučil in
ustrezno upošteval stališča, predloge in pripombe delovnih
teles zborov skupščine, skupin delegatov, koordinacijskega
odbora za razvijanje in uveljavljanje socialistične solidarnosti
pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije.
1. Predlagatelj je ponovno proučil vir sredstev, ki se bodo
zagotavljala po tem zakonu in vztraja, da se tudi za razreševanje problematika rudnika svinca in cinka v Mežici uporabi del
sredstev zbranih na podlagi zakona o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni
list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84). Predlagatelj pa se je
zavezal, da se bodo ta sredstva uporabljala in zagotavljala
tako, da z njihovim zagotavljanjem ne bodo prizadeti tisti
nameni uporabe teh sredstev zaradi katerih se zbirajo. Tako bi
v primeru nepredvidenih dogodkov in večjih naravnih nesreč
izvajanje dela programa, ki se financira iz sredstev solidarnosti ustrezno zamikali in s tem omogočili izvajanje namenov
zaradi katerih v naši republiki zbiramo in izvajamo sistem
socialistične solidarnosti.
2. Predlagatelj ugotavlja, da so Program postopnega zapiranja Rudnika svinca in cinka v Mežici in sanacije okolja
v "gornji Mežiški dolini ter predlog za izdajo zakona obravnavali Delovna organizacija Rudniki svinca in topilnica Mežica,
Skupščina občine Ravne na Koroškem in Raziskovalna skupnost Slovenije oziroma njena Enota za odkrivanje surovin
splošnega pomena, torej udeleženci, ki sodelujejo v procesu
priloga poročevalca

financiranja programa zapiranja. Vsi so svoje obveznosti do
programa podprli ter sprejeli obvezo zagotavljanja finančnih
sredstev po predvideni dinamiki.
3. Pobude, da bi zaradi angažiranja precejšnjih družbenih
sredstev ožje in širše družbene skupnosti za ta program vnesli
v zakon določilo, s katerim bo imela možnost sodelovanja in
dajanje mnenj pri izbiri poslovodnega organa DO Rudniki
svinca in topilnica Mežica, pa predlagatelj ocenjuje, da
v osnutek zakona ni potrebno vnesti takega določila, ker bo
spremljanje izvajanja programa in namenske porabe sredstev
spremljal odbor udeležencev v financiranju. Nadzor nad izvajanjem tega zakona in programov bo opravljal republiški
upravni organ pristojen za industrijo in gradbeništvo,s čimer

bo zagotovljena smotrna in namenska poraba sredstev.
IV.
Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona navedel, da
bodo za izvajanje tega zakona potrebna finančna sredstva. Iz
programa izhaja, da bodo za izvajanje predlaganega zakona
potrebna finančna sredstva v višini 10.264,5 mio dinarjev po
cenah 1. 1. 1987.
Zakon bo zahteval, da Skupščina SR Slovenije na predlog
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejme povzetek
programa, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa še letne
programe.
Za izvajanje zakona ne bodo potrebni nobeni izvršilni predpisi.

OSNUTEK ZAKONA
o statističnih raziskovanjih pomembnih za
republiko (ESA-229)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 74. seji dne 22. 10.
1987 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O STATISTIČNIH RAZISKOVANJI,H
POMEMBNIH ZA REPUBLIKO, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

Socialistična republika Slovenija
ZA VOD SR SLOVENIJE ZA STATISTIKO
POVZETEK
1. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta na seji dne 20. 7. 1987 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih,
pomembnih za republiko, Izvršnemu svetu pa naložila, da
pripravi osnutek zakona.
2. Osnutek zakona o statističnih raziskovanjih,
pomembnih za republiko, izhaja iz načel in ciljev, ki so bili
opredeljeni v predlogu za izdajo zakona in so bili v širši
razpravi potrjeni.
3. Osnutek zakona ureja statistična raziskovanja,
pomembna za republiko. V tem okviru ureja njihovo določanje na podlagi družbenih potreb po podatkih, ki jih je
mogoče zagotoviti z izvajanjem statističnih raziskovanj,
izdelavo projektov za izvedbo statističnih raziskovanj, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov in informacij ter njihovo hranjenje, publiciranje in druge oblike izkazovanja.
Osnutek zakona ureja tudi skupne osnove izvajanja statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, ki predstavljajo del skupnih osnov družbenega sistema informiranja in s katerimi se zagotavlja njihovo usklajeno in enotno
izvajanje v okviru družbenega sistema informiranja. Te
skupne osnove so poleg programov statističnih raziskovanj še metodologije statističnih raziskovanj, statistični
standardi in evidence ter registri.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja statistična raziskovanja, pomembna za republiko.
S statističnimi raziskovanji, pomembnimi za republiko (v
priloga poročevalca

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko
- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za
statistiko.
Z osnutkom zakona je urejena tudi zaščita podatkov,
dobljenih s statističnimi raziskovanji in v tem okviru njihova uradna tajnost. V posebnem poglavju pa ureja sankcioniranje dajalcev podatkov, ki le-teh ne dajo pravočasno
oziroma dajo nepopolne ali nepravilne podatke, ki so jih
dolžni dati po programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko.
4. Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upošteval
mnenja, predloge in pripombe delovnih teles skupščine in
zborov, kar je ustrezno obrazloženo v obrazložitvi osnutka
zakona.
V osnutku so upoštevani predlogi oziroma mnenja delegatov, ki so se nanašali na metodologije statističnih raziskovanj in statistične standarde, zaščito podatkov in na
uradnost podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji.
Glede ostalih predlogov je predlagatelj mnenja, da se ne
nanašajo na materijo zakona, temveč na oblikovanje in
sprejemanje programov statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, ki jih z odlokom sprejme Skupščina SR
Slovenije.
5. Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona navedel. da s sprejemom zakona ne bodo nastale nove materialne obveznosti. Le-te bodo še naprej odvisne od vsebine
programov statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko oziroma od v njih vsebovanega števila statističnih
raziskovanj in njihovega obsega.
6. Za izvajanje zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi. Zakon se namreč izvaja preko programa statističnih
raziskovanj, pomembnih za republiko, ki ga z odlokom
sprejme Skupščina SR Slovenije.
nadaljnjem besedilu: statistična raziskovanja), se zagotavljajo
v družbenem sistemu informiranja podatki in informacije
o stanju in gibanjih na posameznih področjih družbenega
življenja, o stanju in gibanju prebivalstva ter o ekonomskih in
drugih pojavih, ki so pomembni za subjekte družbenega
sistema informiranja in ki niso zajeti v programih statističnih
raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo.
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2. člen
Statistična raziskovanja se na podlagi ugotovljenih družbenih potreb po podatkih in informacijah na posameznih
področjih določijo s programi statističnih raziskovanj.
Programi statističnih raziskovanj določajo statistična raziskovanja, ki se v SR Sloveniji izvajajo kot posebna ali pa kot
dopolnitev k statističnim raziskovanjem, ki imajo pomen za
vso državo.
Programe statističnih raziskovanj sprejema Skupščina SR
Slovenije.
3. člen
Statistična raziskovanja po tem zakonu obsegajo:
1. izdelavo projektov za izvedbo statističnih raziskovanj, ki
obsegajo določanje metodologij statističnih raziskovanj, statističnih standardov, izdelavo organizacijskih in drugih instrumentov za izvajanje statističnih raziskovanj ter izbor tehnologije njihovega izvajanja;
2. zbiranje, preverjanje, obdelavo, analizo, hrambo, objavljanje in druge oblike izkazovanja podatkov in informacij ter
njihovo zaščito.
II. SKUPNE OSNOVE IZVAJANJA STATISTIČNIH
RAZISKOVANJ
4. člen
S skupnimi osnovami izvajanja statističnih raziskovanj se
zagotavlja njihovo usklajeno in racionalno izvajanje v okviru
družbenega sistema informiranja.
5. člen
Skupne osnove izvajanja statističnih raziskovanj so:
- programi statističnih raziskovanj,
- metodologija statističnih raziskovanj,
- statistični standardi,
- evidence in registri.
1. Programi statističnih raziskovanj
6. člen
Programi statističnih raziskovanj so srednjeročni in letni.
Srednjeročni program statističnih raziskovanj opredeljuje
za vsako, v njem vsebovano statistično raziskovanje:
- naziv in oznako statističnega raziskovanja,
- kratko vsebino statističnega raziskovanja,
- periodiko izvajanja statističnega raziskovanja,
- oznako ali gre za posebno, republiško statistično raziskovanje ali za dopolnitev statističnega raziskovanja, ki ima
pomen za vso državo,
- namen za katerega se lahko uporabljajo podatki, ki so jih
dolžni dajati dajalci podatkov.
Za statistična raziskovanja, ki se izvajajo v prvem letu,
opredeljuje srednjeročni program tudi:
- subjekte, ki so dolžni dajati podatke (dajalci podatkov),
- rok dajanja podatkov,
- izvajalce statističnega raziskovaja,
- rok prvih rezultatov obdelave,
- način objavljanja in drugih oblik izkazovanja podatkov in
informacij.
Letni program statističnih raziskovanj opredeljujejo statistična raziskovanja, ki se izvajajo v posameznih letih srednjeročnega obdobja, razen v prvem, in vsebuje vse elemente iz
drugega in tretjega odstavka tega člena. Letni program statističnih raziskovanj vsebuje tudi spremembe in dopolnitve
statističnih raziskovanj, določenih s srednjeročnim programom.
Programi statističnih raziskovanj vsebujejo tudi razvojne
naloge za potrebe statističnih raziskovanj, ki se bodo opravljale v posameznem obdobju, njihove nosilce in izvajalce.
7. člen
Programe statističnih raziskovanj pripravi Zavod SR Slovenije za statistiko v sodelovanju z izvajalci statističnih raziskovanj. Pri pripravi programov se upoštevajo družbene potrebe
4

po podatkih in informacijah, predlogi uporabnikov in dajalcev
podatkov ter možnosti izvajanja statističnih raziskovanj.
8. člen
S programi statističnih raziskovanj se določijo tudi finančni,
materialni in drugi pogoji za njihovo izvedbo.
9. člen
O izvršitvi programa statističnih raziskovanj v preteklem
letu izdela Zavod SR Slovenije za statistiko poročilo in ga do
31. marca v tekočem letu predloži Skupščini SR Slovenije.
2. Metodologije statističnih raziskovanj
10. člen
Metodologija statističnega raziskovanja vsebuje metode
zbiranja, obdelave, hrambe in izkazovanja podatkov in informacij.
Metodologije statističnih raziskovanj določi Zavod SR Slovenije za statistiko.
Metodologije statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo drugi
izvajalci statističnih raziskovanj, določijo ti v soglasju z Zavodom SR Slovenije za statistiko.
Metodologije statističnih raziskovanj se objavijo v Uradnem
listu SR Slovenije.
11. člen
Informacijska služba, ki določi metodologijo za vodenje in
vzdrževanje posamezne evidence, ki je vzpostavljena z zakonom in je lahko vir statističnih podatkov, mora pridobiti mnenje Zavoda SR Slovenije za statistiko.
Zavod SR Slovenije za statistiko mora dati mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena v 30 dneh od dneva, ko prejme
metodologijo. Če v tem času mnenja ne da se šteje, da se z njo
strinja.
Varianta: 11. člen se črta.
3. Statistični standardi
12. člen
Statistični standardi, s katerimi se pri izvajanju statističnih
raziskovanj zagotavlja usklajenost in primerljivost podatkov
in informacij ter njihovo povezovanje v družbenem sistemu
informiranja so:
- definicije, statistične klasifikacije, statistične nomenklature in identifikacije;
- tehnike in tehnologije hrambe, prenosa in obdelave
podatkov ter izkazovanja podatkov in informacij.
13. člen
Statistične standarde določi Zavod SR Slovenije za statistiko, za statistična raziskovanja, ki jih izvajajo drugi izvajalci
statističnih raziskovanj, pa ti v soglasju z njim.
Pri določanju statističnih standardov je treba zagotoviti
njihovo usklajenost s statističnimi standardi, ki so določeni za
izvajanje statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo.
Statistični standardi se objavijo v Uradnem listu SR Slovenije.
4. Evidenca in registri
14. člen
Evidence in registre vodijo in vzdržujejo Zavod SR Slovenije
za statistiko, informacijske službe, ki so skupnega pomena
v republiki in drugi pristojni organi in organizacije v skladu
z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona.
15. člen
Zaradi enotnosti evidenc in registrov, s katerimi se zagotavljajo enotne baze podatkov kot temeljni vir podatkov in informacij, se obvezno uporabljajo naslednje skupne osnove:
- opredelitev enote evidence oziroma enote registra,
- enoznačne identifikacije,
priloga poročevalca

- enotne metodologije vodenja in vzdrževanja,
- povezovalna funkcija
- enotne osnove zaščite podatkov in informacij.
Skupne osnove iz prejšnjega odstavka se določajo z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona.
III. IZVAJANJE STATISTIČNIH RAZISKOVANJ
1. Zbiranje in obdelava podatkov in informacij
16. člen
Podatke in informacije, potrebne za izvajanje statističnih
raziskovanj, zbirajo in obdelujejo Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci statističnih raziskovanj. Pri tem morajo
zagotoviti zajem podatkov iz evidenc, registrov in baz podatkov, ki že obstajajo, preprečevanje oziroma odpravo večkratnega zbiranja podatkov in enotnost obdelave podatkov na
podlagi usklajenih vsebinskih in tehničnih rešitev.
17. člen
Na obrazcih in drugih sredstvih za zbiranje podatkov in
informacij mora biti poleg izvajalca navedena tudi pravna
podlaga za izvajanje statističnega raziskovanja.
2. Obveznost dajanja podatkov in informacij
18. člen
Subjekti družbenega sistema informiranja, ki so s programom statističnih raziskovanj določeni kot dajalci podatkov,
morajo dajati Zavodu SR Slovenije za statistiko ter drugim
izvajalcem statističnih raziskovanj popolne in pravilne
podatke in informacije brezplačno, pravočasno ter na predpisan način.
19. člen
Dajalci podatkov morajo omogočiti Zavodu SR Slovenije za
statistiko ali drugemu izvajalcu statističnih raziskovanj, da
preveri pravilnost danih podatkov in informacij na kraju
zajema v skladu z zakonom.
Ce posredovani podatki in informacije niso popolni, jih
morajo dajalci podatkov na zahtevo Zavoda SR Slovenije za
statistiko ali drugega izvajalca statističnih raziskovanj dopolniti v skladu z navodili.
3. Objavljanje in hramba podatkov in informacij
20. člen
Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci statističnih raziskovanj posredujejo in objavljajo podatke in informacije, dobljene s statističnimi raziskovanji, na način, ki je določen v programu statističnih raziskovanj.
Če uporabnik podatkov zahteva drugačen način posredovanja podatkov in informacij ali njihovo drugačno obliko, kot je
to določeno v programu statističnih raziskovanj, mu Zavod
SR Slovenije za statistiko ali drug izvajalec statističnih raziskovanj lahko posreduje podatke na zahtevan način ali v zahtevani obliki. Stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih postopkov
ali obdelav nosi uporabnik.
21. člen
Podatki, dobljeni s statističnimi raziskovanji, se štejejo za
uradne podatke.
22. člen
Podatke in informacije, dobljene s statističnimi raziskovanji, hranijo Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci
statističnih raziskovanj na način, ki omogoča njihovo posredovanje oziroma dajanje v zato predvideni obliki, v kladu
s standardi, ki jih določa zakon ali na njegovi podlagi izdan
predpis.

4. Mednarodne obveznosti
23. člen
Pri izpolnjevanju z mednarodnimi pogodbami in sporazumi
prevzetih obveznosti SR Slovence posredujejo v uporabo
tujim državam in mednarodnim organizacijam podatke in
informacije, dobljene s statističnimi raziskovanji, Zavod SR
Slovenije za statistiko oziroma drugi izvajalci statističnih raziskovanj v sodelovanju z republiškim organom, pristojnim za
mednarodno sodelovanje.
5. Zaščita podatkov in informacij
24. člen
Zaščita podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji,
obsega zavarovanje podatkov, varstvo osebnih podatkov in
varstvo tajnih podatkov, v skladu z zakonom.
25. člen
Zavarovanje podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji, obsega ukrepe tehnične in organizacijske narave, s katerimi se preprečuje uničenje, izguba, ponarejanje ali zloraba
oziroma nepooblaščena uporaba podatkov, ki jih zbirajo,
obdelujejo in izkazujejo Zavod SR Slovenije za statistiko in
drugi izvajalci statističnih raziskovanj.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena določijo Zavod SR
Slovenije za statistiko in drugi izvajalci statističnih raziskovanj v svojih splošnih aktih, ki opredeljujejo njihovo organizacijo, naloge in delovanje, v skladu z zakonom.
26. člen
Z varstvom osebnih podatkov se v skladu z zakonom preprečuje zloraba oziroma nepooblaščena uporaba podatkov,
dobljenih s statističnimi raziskovanji, ki se nanašajo na
osebna, družinska in premoženjska stanja fizičnih oseb kot
dajalcev [Dodatkov in katerih sporočanje in dajanje nepooblaščenim subjektom bi posegalo v posameznikovo osebno
integriteto.
Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo' za
uradno tajnost in se kot taki ne smejo objavljati, sporočati pa
se smejo le subjektom, ki so do njih upravičeni na podlagi,
zakona ali predpisa, izdanega na njegovi podlagi. Le-ti jih ne
smejo objavljati ali sporočati drugim.
27. člen
S podatki, ki so jih dolžni posredovati dajalci podatkov na
podlagi programa statističnih raziskovanj, pa je zanje z zakonom, drugim predpisom ali samoupravnim splošnim aktom
določeno, da predstavljajo državno, vojaško, uradno,
poslovno ali drugo tajnost, morajo Zavod SR Slovenije za
statistiko in drugi izvajalci statističnih raziskovanj ravnati na
način, določen z aktom, di določa vrsto in stopnjo tajnosti
podatkov ter ukrepe za njihovo zaščito.
28. člen
Podatki, ki so jih dolžni posredovati dajalci podatkov na
podlagi programa statističnih raziskovanj, se lahko uporabljajo le za namene, določene v programu statističnih raziskovanj. Za druge namene se lahko uporabljajo le, če je tako
določeno z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona.
29. člen
Pri uporabi podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji,
mora uporabnik navesti njihov vir in metodo njihove uporabe.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 1.000.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija in skupnost oziroma druga družbena
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pravna oseba in društvo, kot dajalec podatkov, če ravna
v nasprotju z 18, in 19. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba dajalca podatkov iz prvega
odstavka tega člena, ki ravna v nasprotju z 18. in 19. členom
tega zakona.
31 č|en
Z denarno kaznijo od 10.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba organa družbenopolitične
skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne skupnosti,
ki ravna v nasprotju z 18. in 19. členom tega zakona.

32. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek posameznik kot dajalec podatkov, ki ravna
v nasprotju z 18. in 19. členom tega zakona.
V. KONČNA DOLOČBA
33. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 2.0. 7. 1987 obravnavala in sprejela predlog
za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za
republiko s tezami za osnutek zakona. Pri tem sta predlagatelju naložila, da ob upoštevanju stališč, pripomb, predlogov in
mnenj delovnih teles Zborov in Skupščine, skupnih delegatov
in pripomb delegatov na sejah zborov pripravi osnutek
zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko
(v nadaljnjem besedilu: osnutek zakona).
II. NAČELA S KATERIMI BODO UREJENA
RAZMERJA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI
Z ZAKONOM
Osnutek zakona izhaja iz načel in ciljev, ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo zakona in potrjeni v širši razpravi in
sicer:
1. da je potrebno v republiki zagotoviti enotno ureditev
razmerij v zvezi s statističnimi raziskovanji, pomembnimi za
republiko, to je statističnimi raziskovanji, ki se zaradi specifičnih potreb po podatkih na območju SR Slovenije izvajajo kot
posebna, republiška statistična raziskovanja ali pa kot dopolnitev k statističnim raziskovanjem, ki imajo pomen za vso
državo:
2. da je potrebno pri izvajanju statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko, zagotoviti vsebinsko, časovno in
prostorsko enotnost s statističnimi raziskovanji, ki imajo
pomen za vso državo:
3. da je potrebno, glede na to, da še nimamo zakona, ki bi
urejal zaščito podatkov v družbenem sistemu informiranja, leto za področje statističnih raziskovanj urediti s predlaganim
zakonom. V tem okviru je potrebno posebno pozornost
posvetiti varovanju tajnosti podatkov in njihovo zaščito pred
zlorabo podatkov v druge namene, kot so bili izbrani.
Temeljni cilj, h kateremu želi prispevati nova zakonska
ureditev je torej enotna ureditev določanja in izvajanja statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko ter razmerij, ki
pri tem nastajajo v okviru družbenega sistema informiranja,
katerega eden pomembnejših delov je prav statistični sistem.
III. POGLAVITNE REŠITVE
1. Osnutek zakona ureja statistična raziskovanja,
pomembna za republiko. S statističnimi raziskovanji,
pomembnimi za republiko, so mišljena tista statistična raziskovanja, s katerimi se v okviru SR Slovenije zagotavljajo
potrebni podatki: ki niso zajeti v okviru statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo. Ta statistična raziskovanja določa Skupščina SR Slovenije s srednjeročnimi in letnimi
programi statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko,
izvajajo pa se kot posebna, republiška raziskovanja ali pa kot
dopolnitev statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso
državo. V tem okviru gre predvsem za ugotavljanje, opredeljevanje in določanje družbenih potreb po podatkih in informacijah na posameznih področjih, ki se odraža v programih statističnih raziskovanj, za izdelavo projektov za izvedbo statističnih raziskovanj ter zbiranje, preverjanje, obdelavo, analizo,
hranjenje, publiciranje in druge oblike izkazovanja podatkov
in informacij ter njihovo zaščito.
2. V okviru drugega poglavja osnutek zakona ureja skupne
osnove izvajanja statističnih raziskovani, pomembnih za repu6

bliko. Na prvem mestu so to programi statističnih raziskovanj,
ki so srednjeročni in letni. Opredeljena je tudi njihova vsebina. Program statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko sprejme Skupščina SR Slovenije za srednjeročno
obdobje, letni program pa vsebuje statistična raziskovanja, ki
se izvajajo v posameznem letu srednjeročnega obdobja,
razen v prvem ter njihove spremembe in dopolnitve. Programi
statističnih raziskovanj vsebujejo tudi razvojne naloge za
potrebe statističnih raziskovanj.
Zavod SR Slovenije za statistiko ima v zvezi s programi
statističnih raziskovanj pomembno vlogo tako pri oblikovanju
vsebine programov, kot tudi pri izvajanju sprejetih programov. V okviru izvajanja ima zavod poleg tega. da je v večini
primerov sam izvajalec statističnih raziskovanj, tudi vlogo
strokovnega nosilca povezovanja in usklajevanja ostalih izvajalcev, ki so kot taki določeni s programom statističnih raziskovanj. Glede na takšno vlogo mora zavod o izvršitvi programa statističnih raziskovanj v preteklem letu poročati
Skupščini SR Slovenije. Na tej podlagi naj bi Skupščina tudi
ocenila potrebnost in upravičenost posameznih statističnih
raziskovanj, vsebovanih v predlogu programa za naslednje
obdobje.
Poleg programov statističnih raziskovanj, so skupne
osnove izvajanja statističnih raziskovanj metodologije statističnih raziskovanj, statistični standardi, evidence in registri.
V tem okviru je poudarek predvsem na metodologijah in
standardih. Pri tem je potrebno posebej opozoriti, da ne gre
za kakšne posebne metodologije in standarde, temveč za
skupne osnove izvajanja statističnih raziskovanj, ki so del
skupnih osnov družbenega sistema informiranja, določenih
v Zakonu o družbenem sistemu informiranja (Ur. list SRS. št.
11/83) in Zakona o temeljih družbenega sistema informiranja
in informacijskem sistemu federacije (Ur. list SFRJ, št. 68/$1).
Metodologije statističnih raziskovanj in statistični standardi,
ki se uporabljajo pri izvajanju statističnih raziskovanj, ki imajo
pomen za vso državo, so urejeni z Zakonom o statističnih
raziskovanjih, ki imajo pomen za vso državo. V predlaganem
zakonu pa so mišljene samo tiste metodologije statističnih
raziskovanj in statistični standardi, katerih določitev je nujna
za izvedbo statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko,
ker še niso določeni. Pri tem je seveda nujno zagotoviti tudi
usklajenost s statističnimi metodologijami in statističnimi
standardi, ki so določeni in se uporabljajo za izvajanje statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo.
Po ureditvi, vsebovani v osnutku zakona, bo metodologije
statističnih raziskovanj (zbir metod zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podatkov in informacij) določal Zavod
SR Slovenje za statistiko, za statistična raziskovanja, ki jih
izvajajo drugi izvajalci statističnih raziskovanj, pa ti v soglasju
z zavodom. Enaka ureditev je predvidena tudi za statistične
standarde. Za oboje, tako za metodologije, kot za statistične
standarde, osnutek zakona določa, da se objavijo v Uradnem
listu SR Slovenije, s čimer naj bi se zagotovila njihova
obvezna in enotna uporaba ter enostavna dostopnost vsem, ki
so jih dolžni uporabljati.
Takšna rešitev pa pomeni tudi zmanjševanje stroškov
zavoda v zvezi s tiskanjem in razpošiljanjem navedenih metodologij in standardov.
Skladno z določbami Zakona o družbenem sistemu informiranja, osnutek zakona določa tudi sodelovanje Zavoda SR
Slovenije za statistiko v primeru, ko posamezna informacijska
služba določa metodolgijo za vodenje in vzdrževanje evipriloga poročevalca

dence, ki je vzpostavljena z zakonom in je lahko vir statističnih podatkov. V takem primeru mora informacijska služba,
glede metodologije, pridobiti mnenje Zavoda SR Slovenije za
statistiko. V kolikor bi se v razpravi o osnutku zakona pokazalo da je namen te določbe mogoče doseči po drugi poti
(npr. v okviru določil Poslovnika Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije) je v variantnem predlogu predvideno črtanje te
določbe.
Evidence in registre vodijo in vzdržujejo Zavod SR Slovenije
za statistiko in informacijske službe, ki so skupnega pomena
v republiki in so za to pooblaščene že z Zakonom o družbenem sistemu informiranja. V skladu z navedenim zakonom se
evidence in skupni registri določajo s posebnim zakonom
oziroma odlokom, izdanim na njegovi podlagi. Zaradi tega
v osnutku zakona niso posebej določeni, temveč so opredeljeni samo skupni elementi oziroma osnove, ki jih je treba
upoštevati ob njihovi uvedbi in vzpostavitvi, da bi se zagotovila njihova enotnost in ki se določijo s predpisom, ki je
podlaga za njihovo vzpostavitev.
3. Osnutek zakona določa kot podlago za izvajanje statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, programe statističnih raziskovanj. Na tej podlagi zbirajo in obdelujejo
podatke poleg Zavoda SR Slovenije za statistiko tudi drugi
izvajalci, ki so za to pooblaščeni s programi. Pri tem pa smo
dolžni zagotoviti enotnost, racionalnost in enkratnost pri zbiranju (zajemu) in obdelavi podatkov, še zlasti z zajemom
podatkov iz obstoječih evidenc, registrov in baz podatkov ter
uporabo istih vsebinskih in tehničnih rešitev pri obdelavi.
4. Osnutek zakona opredeljuje tudi dajalce podatkov, to je
subjekte, ki morajo dajati brezplačno, pravočasno in na predpisan način popolne in pravilne podatke, ki se zbirajo kot
podlaga za izvajanje statističnih raziskovanj. Pri tem bo določal tudi postopke in ukrepe v primerih, ko podatki niso dani
pravočasno ali pa so nepopolni. S tem so opredlejeni tudi
primeri oziroma dejanska stanja, ki predstavljajo podlago za
uvedbo postopka zaradi storjenega prekrška.
5. Podatke in informacije, dobljene z izvajanjem statističnih raziskovanj, posredujejo in objavljajo Zavod SR Slovenije
za statistiko ter drugi izvajalci statističnih raziskovanj. Da bi
se tudi na tem področju zagotovila enotnost, hkrati pa tudi to,
da bi bilo uporabnikom podatkov vnaprej znano, v kakšni
obliki oziroma na kakšen način so podatki dostopni, je predvideno, da se ta oblika določi v programu statističnih raziskovanj. Ne nazadnje to zahteva tudi način financiranja, ki je
povezan z izvajanjem statističnih raziskovanj, pa tudi
potrebno opremljenost s tehničnimi sredstvi. Uporabnik sicer
lahko zahteva tudi drugačno obliko posredovanja podatkov,
vendar v takem primeru nosi stroške, ki v zvezi s tem nastanejo zaradi dodatnih ali drugačnih postopkov ali obdelav.
Podatki, dobljeni s statističnimi raziskovanji, so tudi predmet
ustreznega načina hrambe v skladu s standardi, ki jih določa
zakon ali na njegovi podlaqi izdan predpis.
6. Z osnutkom zakona je določeno tudi, da se podatki, ki so
dobljeni kot rezultat izvajanja statističnega raziskovanja
o določenem pojavu ali dogodku, štejejo za uradne podatke.
S tem naj bi se odpravil dvom o tem, kateri podatki se
uporabljajo za določene namene, hkrati pa tudi preprečevalo,
da se glede pojava oziroma dogodka, o katerem se zbirajo
podatki na podlagi statističnega raziskovanja, določenega
s programom statističnih raziskovanj, zbirajo podatki po
kakšni drugi poti.
7. Ker statistična raziskovanja predstavljajo del družbenega sistema informiranja (DSI), morajo glede zaščite podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji, veljati enaka
načela, kot jih določa zakonodaja s področja OSI za vse
podatke, ki se zagotavljajo v njegovem okviru. Zakon o družbenem sistemu informiranja določa, da so podatki in informacije, ki jih zagotavlja DSI, javni in pod enakimi, z zakonom
oziroma drugimi predpisi in samoupravnimi splošnimi akti
določenimi pogoji dostopni vsem subjektom DSI (8. člen).
Zakon ali drugi predpisi, izdani na podlagi zakona in samoupravni splošni akti določajo vrste podatkov, ki so predmet
posebne zaščite in varovanja ter ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje njihova nepravilna, zlonamerna ali nepooblaščena uporaba, prikrivanje, špreminjanje, uničenje ali
poškodovanje, kakor tudi poškodovanje in uničenje opreme
za obdelavo in prenos podatkov. Zaradi varstva osebne svobode in zaščite osebnosti ter z ustavo in zakonom zagotovljepriloga poročevalca

nih pravic človeka in občana, so osebni podatki in informacije
predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon (9. člen).
Zaščita podatkov v DSI bo predmet posebnega zakona,
katerega predlog za izdajo je Skupščina SR Slovenije obravnavala že v letu 1984 (objavljeno v Poročevalcu z dne 10. 1.
1984). Zaradi tega so v osnutku zakona o statističnih raziskovanjih predlagane samo tiste rešitve, ki so nujno potrebne
z vidika izvajanja statističnih raziskovanj, pomembnih za
republiko, in sicer v takšni obliki in s takšno vsebino, da
kasnejša celovita zakonska ureditev podatkov v DSI ne bi
narekovala njihovih sprememb in dopolnitev. Slednje se je
skušalo doseči tudi z upoštevanjem načel, na katerih naj bi
temeljil predlagani Zakon o zaščiti podatkov v družbenem
sistemu informiranja ter tistih, v njem vsebovanih poglavitnih
rešitev, ki so nujne za zaščito podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji.
Po predlaganih členih zaščita podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji, obsega v skladu z zakonom zavarovanje
podatkov, varstvo osebnih dohodkov in varstvo tajnih podatkov. Zavarovanje podatkov obsega tehnične in organizacijske
ukrepe in predstavlja varovanje objektov, to je naprav za
avtomatsko obdelavo in prenos nodatkov, programske
opreme in prostorov, v katerih se nahajajo te naprave in
oprema.
Zavarovanje podatkov predstavlja predpogoj za varstvo
podatkov.Z varstvom podatkov, dobljenih s statističnimi raziskovanji, pa se varujejo dajalci podatkov. Na eni strani so to
fizične osebe (delovni ljudje in občani), na drugi strani pa
drugi subjekti, ki so določeni s programom statističnih razsikovanj kot dajalci podatkov. V prvem primeru so predmet
varovanja osebni podatki, to je podatki, ki se nanašajo na
osebna, družinska in premoženjska stanja fizičnih oseb. Ti
podatki so v vseh primerih tajni, štejejo se za uradno tajnost in
se ne smejo objavljati, sporočajo pa se lahko le subjektom, ki
so do njih upravičeni na podlagi zakona ali predpisa, izdanega na njegovi podlagi. Le-ti pa jih ne smejo objavljati ali
sporočati drugim.
V drugem primeru gre za varstvo podatkov, ki so jih dolžne
dajati družbene pravne osebe in organi in organizacije, ki to
niso. Pri teh podatkih ne moremo izhajati iz istega stališča kot
pri osebnih podatkih. Če vzamemo za primer organizacije
združenega dela, vidimo, da Zakon o združenem delu proklamira načelo javnosti poslovanja, ki se navezuje na družbeno
lastnino sredstev. Enako velja po zakonodaji s področja
sistema državne uprave tudi za organe državne uprave. To
pomeni, da je potrebno v tem primeru varovati samo tiste
podatke teh dajalcev, glede katerih so le-ti v skladu z zakonom določili kot določeno vrsto in stopnjo tajnosti (npr. OZD
kot poslovno tajnost v skladu s 440. členom ZZD) ali pa so kot
taki določeni z zakonom ali drugim predpisom. V takšnih
primerih mora izvajalec statističnega raziskovanja ravnati
s takšnimi podatki na način, ki je določen v aktu, v katerem je
določena vrsta in stopnja tajnosti.
Predlagana ureditev zaščite podatkov, vsebovana v osnutku
zakona, varuje dajalce podatkov tudi glede uporabe podatkov, ki so jih dolžni dajati. Izvajalec statističenga raziskovanja
lahko zbrane podatke uporablja le za namene, določene
v programu statističnih raziskovanj. Ravno pri vprašanju
namena uporabe zbranih podatkov naletimo na nasprotje
med varstvom podatkov in racionalnostjo oziroma načelom
enkratnega zbiranja. Vendar je nujno uporabo podatkov
vezati tudi na namen, ki mora biti znan pred samo uporabo.
Namen se po predlagani ureditvi določi v programu statističnih raziskovanj (lahko več namenov), ki ga sprejme Skupščina
SR Slovenije. Ce pa se kasneje, ko so podatki že zbrani, pojavi
še kakšna druga potreba, ki ni v skladu z že določenim
namenom uporabe, se lahko že zbrani podatki uporabljajo za
tak namen samo, če je tako določeno z zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
8. Osnutek zakona ureja tudi sankcije za primere, ko dajalci
podatkov ne dajo podatkov, ki jih morajo dati oziroma dajo
netočne ali nepopolne podatke ali v nasprotju s predpisanim
načinom. V takem primeru se dajalec podatkov kaznuje
z denarno kaznijo za prekršek, posebej pa so določene tudi
denarne kazni za odgovorno osebo dajalca podatkov.
Višina denarnih kazni za storjeni prekršek je usklajena
s predlogom spremb in dopolnitev zakona o prekrških.
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IV. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, PRIPOMB
IN PREDLOGOV DANIH NA PREDLOG ZA IZDAJO
ZAKONA
Predlog za izdajo zakona o statističnih raziskovanjih,
pomembnih za republiko, je bil v vseh razpravah v delovnih
telesih Zborov in Skupščine SR Slovenije po vsebini sprejet in
podprt Nekatera stališča ali mnenja so bila načelne narave,
nekaj pa je bilo predlogov in pripomb, ki so bili konkretni.
V razpravah so bila podana nekatera mnenja, pripombe in
predlogi, ki se niso nanašale neposredno na predlagani
zakon, temveč na programe statističnih raziskovanj,
pomembnih za republiko.
Pri pripravi osnutka je predlagatelj upošteval načelna mnenja Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, da
jc potrebno izločiti oziroma preoblikovati nekatere teze (teza
18. in 19). ki so zgolj deklarativne narave. Prav tako je upoštevano njeno opozorilo v zvezi s tezo 1, in sicer, da predlagani
zakon ne ureja le izvajanja statističnih raziskovaj, temveč del
skupnih določb predstavlja v bistvu poseben sistem oziroma
konceptualna vprašanja izvajanja statističnih raziskovaj. Pri
tezi 11 je bilo v Zakonodajnopravni komisiji postavljeno vprašanje. kako bo posamezna informacijska služba seznanjena
s tem, da gre za podatke, ki predstavljajo osnovo za statistično posploševanje, kakor tudi ali bo posamezna informacijska služba ravnala v skladu s to tezo - torej zahtevala mnenje.
Zaradi tega je v osnutku zakona spremenjena formulacija
tega člena (11. člen) tako, da iz njega jasneje izhaja, da gre za
takšno vrsto evidenc, ki so vzpostavljene na podlagi zakona in
lahko služijo kot vir statističnih podatkov. Z njimi se skuša
dati Zavodu SR Slovenije za statistiko sredstvo, s katerim bo
lahko izpolnjeval nalogo, ki mu je naložena z Zakonom
o družbenem sistemu informiranja. Po tem zakonu (člen 16) je
zavod opredeljen kot strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja izvajalcev programa statističnih raziskovanj v SR Sloveniji. Na navedeno določbo se sklicuje tudi drugi odstavek
18. člena navedenega zakona, ki določa, da morajo metodologije za zajemanje in zbiranje podatkov omogočiti statistično
posploševanje in izkazovanje zbranih podatkov ter zagotavljati usklajenost baz podatkov v skladu s 16. členom tega
zakona. Člen 11. osnutka predstavlja torej sredstvo za zavod,
s pomočjo katerega naj bi to zagotavljal. Njegov namen je
tudi. da se prepreči večkratno zbiranje istih podatkov. V kolikor pa bi se v razpravi o osnutku zakona pokazalo, da je
namen te določbe mogoče doseči brez nje z drugimi sredstvi,
je predlagana varianta, po kateri bi se ta člen črtal.
Glede pooblastila, ki ga daje 1. odstavek 19. člena osnutka
(prej 1. odstavek 21. teze) zavodu, da preveri pravilnost posredovanih podatkov na kraju zajema, je bilo opozorjeno, da je
potrebno upoštevati, da je zbiranje podatkov v nekaterih
primerih lahko povezano z ustavno in zakonsko zavarovanimi
pravicami in je poseganje v te pravice možno le ob pogojih in
na načine, ki so določeni v posebnem zakonu.
Preverjanje pravilnosti posredovanih podatkov in informacij na kraju zajema je nujno. Pri tem ne gre za neko novo
funkcijo, temveč za izvrševanje tiste, ki mu jo daje že Zakon
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih
organov in upravnih organizacij (Ur. list S RS, št. 5/80, 12/82. 9'
85, 14/86). Po 37. členu navedenega zakona opravlja zavod
med drugim tudi naloge, ki se nanašajo na opravljanje nadzorstva nad delovanjem poročevalskih enot. Pri tem ne gre za
inšpekcijo, temveč za kontrolo pravilnosti podatkov, ki so jih
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poročevalske enote (dajalci podatkov) dolžni dati na podlagi
odloka o programu statističnih raziskovanj. Zbiranje podatkov lahko temelji samo na njem. Pri formulaciji prvega
odstavka 19. člena osnutka pa je upoštevano opozorilo, da je
preverjanje podatkov potrebno vezati na pogoje, ki jih določa
poseben zakon.
(
Glede zaščite podatkov je predlagatelj upošteval pripombe
delovnih teles Skupščine SR Slovenije in na novo oblikoval
določbe, ki se nanašajo na zaščito in so bile že obrazložene.
Predlagatelj je upošteval pri pripravi osnutka tudi pripombe
Zakonodajpravne komisije k 34. tezi in 35. ter 36. tezi. V prvem
primeru (sedaj 30. člen osnutka) gre za ustreznejše oblikovanje dikcije prvega odstavka. V drugem primeru (sedanja 31. in
32. člen osnutka) pa za upošteanje pripombe o primernejšem
sklicevanju na materialno in ne na kazensko določbo.
Na predlog delegatov Zbora občin in Zbora združenega
dela je v osnutku preoblikovana določba, ki se nanaša na
uradnost podatkov in informacij, dobljenih s statističnimi
raziskovanji (21. člen). Ostali predlogi in pripombe, ki so bile
dane v obeh zborih (npr. zavod naj analizira potrebnost
podatkov, ki se zbirajo; zavod naj analizira stroške OZD
- dajalcev podatkov; skrajšajo naj se roki obdelave in roki za
rezultate obdelav) pa se po mnenju predlagatelja ne nanašajo
neposredno na vprašanja, ki se urejajo s tem zakonom, temveč jih je potrebno reševati ob sprejemanju programov statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko in obravnavi
poročila zavoda, ki ga mora le-ta o izvršitvi programa vsako
leto predložiti Skupščini SR Slovenije in njenemu izvršnemu
svetu.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Osnutek zakona ohranja dosedanji način zagotavljanja
materialnih in drugih pogojev za izvajanje statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko, kar pomeni, da je program
statističnih raziskovanj podlaga za določitev finančnih, materialnih in drugih pogojev, ki so potrebni za njihovo izvajanje.
Osnutek zakona torej finančnih obveznosti ne povečuje,
odvisne bodo še naprej od vsebine programov oziroma od
v njih vsebovanega števila statističnih raziskovanj in njihovega obsega. V vseh primerih, ko subjekti družbenega
sistema informiranja kot uporabniki podatkov in informacij,
dobljenih s statističnimi raziskovanji, zahtevajo drugačen
način posredovanja podatkov ali njihovo drugačno obliko, kot
je to določeno v programu, pa so po ureditvi, vsebovani
v osnutku zakona, dolžni nositi tudi stroške, ki v zvezi s tem
nastanejo zaradi dodatnih postopkov ali obdelav.
Za izvajanje zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi.
Zakon se bo izvajal preko programa statističnih raziskovanj,
ki ga z odlokom sprejme Skupščina SR Slovenije in se kot tak
objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
V osnutku zakona je predvideno, da se bodo v Uradnem
listu objavljale tudi metodologije statističnih raziskovanj in
statistični standardi, ki se obvezno uporabljajo pri izvajanju
posameznih statističnih raziskovaj, vsebovanih v programu.
Spremljanje izvajanja zakona bo zagotovljeno preko poročila, ki ga o izvršitvi programa statističnih raziskovanj, izdela
letno Zavod SR Slovenije za statistiko in predloži Skupščini
SR Slovenije.
Glede na materijo, ki se ureja v osnutku zakona, za pričetek
njegovega izvajanja ni potrebno posebno predhodno obdobje.

priloga poročevalca

OSNUTEK ZAKONA
o varnosti pomorske in notranje plovbe (ESA-224)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 74. seji dne 22. 10.
1987 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O VARNOSTI POMORSKE IN NOTRANJE PLOVBE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE
LJUBLJANA
POVZETEK
Predlog za izdajo zakona o,varnosti pomorske in notranje plovbe z osnutkom zakona je bil predložen pristojnim
zborom Skupščine SR Slovenije v maju 1987. Na podlagi
mnenja zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, da se na zborih obravnava le predlog za izdajo
zakona je kot tak bil sprejet na sejah zborov 20. maja 1987.
Predlagatelju pa je bilo naloženo, da pripravi osnutek
zakona in pri tem upošteva pripombe in predloge delovnih
teles zborov in skupščine ter pripombe in stališča skupin
delegatov na seji zborov.
Pri pripravi zakonskega osnutka je predlagatelj sledil
predlogu zakonodajnopravne komisije in upoštevanje, da
so vode dobrine splošnega pomena pod posebnim varstvom, v 4. členu določil, da občina uredi plovni režim ob
upoštevanju splošnih družbenih interesov, izhajajoč pri
tem iz vodnogospodarske osnove in planov vodnega
gospodarstva, skladno z vodnim režimom ter drugimi interesi, ki jih zadeva plovbni režim. V zvezi s tem je predlagatelj upošteval tudi nujnost sporazumne ureditve Dlovbnega režima, kadar notranje vode povezujejo dve aii več
občin, kot tudi sporazumne določitve pogojev za varno
plovbo kadar notranje vode povezujejo našo in sosednjo
republiko. Glede na pripombo Mestnega komiteja za promet in zveze mesta Maribor naj bi zakon določil kriterije,
na podlagi katerih bi občine uredile plovbni režim s svojim
predpisom skladno z pooblastilom v 6. tezi, je predlagatelj
v 4. členu osnutka zakona določil nujne elemente plovbnega režima.
Za plovbo po notranjih vodah je predvidena uporaba
pravil, ki sicer veljajo na plovnih poteh, na katerih velja
mednarodni ali meddržavni plovni režim ali povezujejo
dve ali več republik in so urejana z zveznim pravilnikom.
Ravno tako je predlagatelj opustil prvotne rešitve,
s katerimi je bilo predvideno, da bodo občine poleg plovbnega režima urejale tudi vodenje vpisnika čolnov in manjših plavajočih objektov, izdajanje dovoljenj za plovbo,
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja varnost plovbe v obalnem morju in
notranjih vodah SFR Jugoslavije na območju SR Slovenije
kolikor ta vprašanja niso urejena z zveznim zakonom
o pomorski in notranji plovbi.
2. člen
Varnost plovbe po tem zakonu obsega pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati plovne poti na obalnem morju in notranjih vodah,
objekti za varnost plovbe, luke, pristanišča, sidrišča, prezimovališča, zimska zaklonišča, ladje, čolni, drugi plovni in plavajoči objekti ter posadke na plovnih objektih.
3. člen
Občina s svojimi predpisi določi na notranjih vodah: plovni
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podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
— Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze in
—Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze.
označbe čolnov in pogoje za postavitev in uporabo plavajočih objektov in brodov, saj morajo biti ta vprašanja
enotno urejena za območje celotne republike.
Upoštevaje nadaljno pripombo zakonodajno-pravne
komisije je predlagatelj opustil prvotno predlagano
izjemno možnost vpisa čolnov notranje plovbe tudi pri
občini, ki je najbližja sedežu oziroma stalnemu prebivališču lastnika čolna v primeru, da občina, na območju
katere je sedež oziroma stalno prebivališče ne vodi vpisnika čolnov.
Na novo je urejen način in postopek dviganja potopljenih stvari iz notranjih voda za kar se smiselno uporabljajo
določbe, ki se nanašajo na dviganje potopljenih stvari iz
morja, s čimer je odpadlo pooblastilo občinam za urejanje
teh vprašanj.
Inšpekcijsko nadzorstvo osnutek zakona ureja tako, da
obsega nadzor nad izvajanjem ne le določb tega zakona in
predpisov izdanih na njegovi podlagi, temveč tudi nad
izvajanjem drugih predpisov, ki urejajo vprašanja
s področja varnosti plovbe. Inšpekcijsko nadzorstvo bodo
izvajali Luška kapitanija in občinski upravni organ, pristojen za nadzorstvo varnosti notranje plovbe, določene
naloge iz tega področja pa tudi organi za notranje zadeve.
Upoštevaje potrebno strokovno usposobljenost organov
nadzora in hkrati njihovo potrebno opremljenost je predlagatelj predvidel, -naj bi določene naloge v zvezi z nadzorom varnosti plovbe za čolne in druge manjše plovne
objekte, tako na morju kot na notranjih vodah (n. pr.
preverjanje predpisanih dokumentov za plovne Objekte in
člane posadke, njihove sposobnosti za opravljanje del
v zvezi z varnostjo plovbe - glede psihofizičnega stanja,
vpliva alkohola in drugih psihotropnih snovi, ugotavljanje
izvajanja predpisov s področja varstva človeškega življenja in okolja), opravljale tudi poblaščene uradne osebe
organa za notranje zadeve poleg luškega nadzornika oziroma pooblaščenega delavca občinskega upravnega
organa, pristojnega za nadzorstvo varnosti notranje
plovbe. Taka razmejitev pristojnosti pri izvajanju nadzorstva varnosti plovbe je delovno usklajena z Republiškim
sekretariatom za notranje zadeve.
Predlagatelj je. materijo urejanja tudi povezal v vsebinsko zaokrožena poglavja v cilju sistematičnejše ureditve
zakonskega besedila.
režim, pristanišča, zimska zaklonišča, prezimovališča in nadzorstvo.
Plovba na plovnih poteh notranjih voda se izvaja po pravilih
plovbe, ki veljajo za notranje plovne poti, na katerih velja
mednarodni ali meddržavni plovni režim, ali tečejo skozi dve
ali več republik, ali predstavljajo mejo med dvema in več
republikami!
4. člen
Plovni režim iz prejšnjega člena obsega predvsem:
- plovbno območje, kjer je dovoljena plovba ladij, čolnov,
brodov, splavov in drugih plovnih objektov za gospodarske,
športno rekreacijske oziroma druge namene (plovna pot
notranjih voda);
- vrsto, velikost in način pogona plovnega objekta;
- pogoje za varno plovbo ladij, čolnov, brodov, splavov in
drugih plovnih objektov glede na naravne danosti notranje
9
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plovne poti (plovnost z gabariti, označevanje, varstvo kopalcev in ribičev, varstvo vode, rib in drugih vodnih živali ter
obrežja, smučanje na vodi, vadba tekmovalnih čolnov, organiziranje športnih in drugih prireditev na vodi idr.);
- organizacijo za vzdrževanje plovne poti (za postavitev in
vzdrževanje objektov za varnost plovbe);
- druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.
Zadeve iz prvega odstavka 3. člena in prejšnjega odstavka
tega člena občina uredi ob upoštevanju vodnogospodarske
osnove in planov vodnega gospodarstva skladno za vodnim
režimom, ribiško-gojitvenih načrtov in interesov ribištva, varstva okolja in urejanja prostora ter drugih predpisov, ki jih
zadeva plovbni režim.
Plovni režim na notranjih vodah, ki povezujejo dve ali več
občin, uredijo občine sporazumno.
Plovbni režim na notranjih vodah, ki povezujejo SR Slovenijo in SR Hrvaško, občina ureja skladno s pogoji, ki jih določi
republiški upravni organ, pristojen za promet sporazumno
s pristojnim upravnim organom SR Hrvaške.
5. člen
Posamezni izrazi v tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih imajo naslednji pomen:
- »čoln« je morski čoln in čoln notranje plovbe;
- »ribiški čoln« je čoln, namenjen in opremljen za ribolov
ali lov drugih vodnih živali;
- »motorni čoln« je čoln, ki plove s pomočjo vgrajenega ali
nevgrajenega motorja;
- »gliser« je čoln, ki s pomočjo motorja drsi po vodni
površini;
- »jadrnica« je čoln, ki plove s pomočjo jader;
- »športna jadrnica« je čoln posebne konstrukcije in
s posebno opremo-jadrom, razvrščen v razred ali izven razreda po pravilih športnih organizacij;
- »čoln na vesla« je čoln, ki plove s pomočjo vesel;
- »oseba na čolnu« je vsaka oseba na čolnu, vključno tudi
člani posadke;
- »potnik« je oseba, ki se prevaža s čolnom na podlagi
prevozne pogodbe;
- »plavajoči objekt« je objekt oziromanaprava, ki je stalno
privezan oziroma usidran ali položen na morsko dno oziroma
dno notranjih voda in ni usposobljen oziroma namenjen za
plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča,
pontonski mostovi, kopališčne ploščadi itd.).
II. LADJE IN ČOLNI

6. člen
Vpisnik morskih ladij in vpisnik ladij notranje plovbe vodi
Luška kapitanija Koper (v nadaljnjem besedilu: luška kapitanija). Luška kapitanija je krajevno pristojna za vpis naslednjih
ladij:
1. ladje v družbeni lastnini, katere imetnik pravice razDolaganja ima sedež na območju SR Slovenije:
2. ladje v lasti občana oziroma civilne pravne osebe, če ima
lastnik ali eden od solastnikov stalno prebivališče oziroma
sedež na območju SR Slovenije;
3. ladje, katere ladjar je jugoslovanska organizacija združenega dela ali druga pravna oseba s sedežem na območju SR
Slovenije ali državljan SFR Jugoslavije s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji;
4. ladje notranje plovbe, katere več kot polovica je lastnina
tujega državljana ali osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji ali tuje pravne osebe, če je kraj iz
katerega se ladja redno upravlja na območju SR Slovenije;
5. ladje, ki je v celoti ali deloma lastnina tuje fizične ali
pravne osebe, če ima SFRJ Jugoslavija kontrolo nad ladjo
glede upravnih, ekonomskih in tehničnih vprašanj in je tak
vpis dovolil zvezni upravni organ, pristojen za promet.
7. člen
Strokovni izpiti za pridobitev naziva člana ladijske posadke
v trgovski mornarici SFRJ se opravljajo pri luški kapitaniji, ki
izdaja pooblastila članom ladijske posadke v trgovski mornarici.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, predpiše
sestavo izpitne komisije ter pogoje in način opravljanja strokovnih izpitov za naziv člana ladijske posadke v trgovski
mornarici.
8 č,en
Določbe tega poglavja, ki urejajo vpisovanje in ugotavljanje
sposobnosti čolnov za plovbo ter upravljanje s čolni se nana-

šajo na tiste čolne, ki morajo biti vpisani v vpisnik morskih
čolnov pri luški kapitaniji oziroma vpisnik čolnov notranje
plovbe pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet na notranjih vodah (v nadaljnjem besedilu: občinski
organ, pristojen za promet).
Morski čolni se vpisujejo v vpisnik pri Luški kapitaniji
Koper, če ima imetnik pravice razpolaganja oziroma domači
ali tuji lastnik čolna sedež ali stalno prebivališče na območju
SR Slovenije. Izjemoma se čoln lahko vpiše v vpisnik pri tisti
luški kapitaniji, na območju katere se čoln pretežno nahaja in
uporablja.
Čolni notranje plovbe se vpisujejo v vpisnik pri upravnem
organu, pristojnem za promet tiste občine, na območju katere
ima sedež imetnik pravice razpolaganja oziroma stalno prebivališče lastnik čolna ali na območu katere se čoln pretežno
nahaja in uporablja.
9. člen
V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:
1. čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovnemu objektu:
2. športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovnega objekta;
3. čolna, krajšega od treh metrov, razen če ima motorni
pogon z močjo nad 3,7 kW.
Občina lahko določi, da se vpisujejo tudi čolni, navedeni
v 2. in 3. točki prejšnjega odstavka tega člena.
Vpisnik čolnov je javna knjiga.
10. člen
Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi s pregledom. Pregled čolna je osnoven, reden in izreden. Pregled in izmeritev
morskega čolna opravi luška kapitanija, čolna notranje
plovbe pa pooblaščena organizacija združenega dela oziroma
druga pooblaščena organizacija.
Z dovoljenjem za plovbo, ki ga izda luška kapitanija, je
dovoljena plovba čolna na obalnem morju in notranjih vodah.
Z dovoljenjem za plovbo, ki ga izda občinski organ, pristojen za promet je dovoljena plovba čolna na notranjih vodah.
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
promet, pooblasti organizacijo združenega dela oziroma
drugo organizacijo za opravljanje pregledov in izmeritve čolnov notranje plovbe.
11. člen
Čoln lahko izplove le:
- če je ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
- če je zanj izdano dovoljenje za plovbo
in
- če z njim upravlja usposobljena oseba.
12. člen
Oseba; ki upravlja čoln, mora med plovbo ravnati skladno
s predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu
. človeškega življenja in okolja.
13. člen
Čoln lahko upravlja uposobljena oseba. Luška kapitanija
ugotavlja usposobljenost oseb za upravljanje čolna in jim
izdaja o tem potrdila.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, izda predpise o vpisu čolnov v vpisnike, ugotavljanju sposobnosti čolnov za plovbo in izdaji dovoljenj za plovbo, označbah in
imenu čolnov ter izpitni komisiji, izpitnem programu in načinu
opravljanja izpita za voditelja čolna.
III. PLAVAJOČI OBJEKTI
14. člen
Plavajoči objekt na morju in plavajoči objekt, ki je daljši od
15 m in širši od 3 m na notranjih vodah, se vpiše v vpisnik
plavajočih objektov pri luški kapitaniji.
Plavajoči objekt na notranjih vodah, ki ni daljši od 15 m ali
širši od 3 m, se vpiše v vpisnik plavajočih objektov pri upravnem organu, pristojnem za promet tiste občine, na območju
katere se nahaja.
15. člen
Sposobnost plavajočega objekta glede njegove varnosti za
uporabo se ugotivi s pregledom.
Pregled plavajočega objekta je osnoven, reden in izreden.
Pregled plavajočega objekta opravi pooblaščena organizacija
združenega dela oziroma druga pooblaščena organizacija.
Osnovni pregled se opravi pred izdajo dovoljenja za stalni
privez in obsega preverjanje vseli elementov glede varnosti
plavajočega objekta. Redni pregledi se opravljajo vsakih

osem let, izredni pregled pa po vsaki poškodbi plavajočega
objekta.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, predpiše
pogoje za postavitev in uporabo plavajočih objektov ter njihov
vpis v vpisnik plavajočih objektov.
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
promet, pooblasti organizacijo združenega dela oziroma
drugo organizacijo za opravljanje pregledov plavajočih obiektov16. člen
Če se pri pregledu ugotovi, da plavajoči objekt ustreza
pogojem glede varnosti za uporabo, izda pooblaščena organizacija združenega dela oziroma druga pooblaščena organizacija, ki je opravila pregled, spričevalo o varnosti plavajočega
objekta. Spričevalo velja za čas, ki je določen v spričevalu,
vendar ne več kot osem let od dneva izdaje spričevala.
17. člen
Imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik plavajočega
objekta mora imeti dovoljenje za stalni privez, sidranje ali
položitev plavajočega objekta na vodno dno.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda luška kapitanija, za
plavajoči objekt naveden v drugem odstavku 14. člena tega
zakona pa občinski organ, pristojen za promet, potem ko je
izdano soglasje občinskih upravnih organov, pristojnih za
varstvo okolja in urejanje prostora, komunalne in sanitarne
zadeve ter drugih organov, kadar je tako predpisano.
IV. PREVOZ NA MORJU IN NOTRANJIH VODAH
18. člen
Prevoz oseb in stvari z ladjo, čolnom in drugim plovnim
objektom se lahko opravlja kot javni prevoz ali kot prevoz za
lastne potrebe.
Javni prevoz je prevoz oseb ali stvari, ki je vsakemu dostopen pod enakimi pogoji in se opravlja na podlagi pogodbe
o prevozu.
Javni prevoz se opravlja lahko v linijski ali prosti plovbi.
19. člen
Javni prevoz v linijski plovbi se opravlja na določenih linijah
in po vnaprej določenem časovnem redu plovbe. Prevoznik je
dolžan redno in pravilno vzdrževati objavljeno linijo in red
plovbe za prevoz oseb objaviti na krajevno običajen način.
20. člen
Javni prevoz in prevoz za lastne potrebe se opravlja na
način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o varnosti plovbe
na morju in notranjih vodah, luškem redu ter v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prevoz oseb in stvari na morju in
notranjih vodah.
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Član posadke ladje, čolna in drugega plovnega objekta, ki
je v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali
drugih psihotropnih snovi, da je nesposoben za opravljanje
del v zvezi z varnostjo plovbe, ne sme upravljati z ladjo,
čolnom in drugim plovnim objektom, niti opravljati drugih del
v zvezi z varnostjo plovbe.
V. DVIGANJE POTOPLJENIH STVARI
1. Dviganje potoljenih stvari
izm0r a
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22. člen
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na dviganje potopljenih stvari iz morja, veljajo za dviganje ladij, čolnov, drugih
plovnih in plavajočih objektov, letal, njihovih delov in tovora
ter drugih stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljena stvar), ki
so se potopile v obalnem morju, kakor tudi za nasedle ladje,
čolne in druge plovne objekte.
23. člen
Potopljeno stvar sme dvigniti domača ali tuja oseba, ki ima
pravico z njo razpolagati (v nadaljnjem besedilu: upravičenec). Potopljeno stvar se lahko dvigne le z dovoljenjem luške
kapitanije.
V vlogi za pridobitev dovoljenja za dviganje potopljene
stvari je potrebno navesti sledeče: potopljeno stvar, kraj kjer
leži, način in sredstva potrebna za dviganje, dokazilo o pravici
razpolaganja s potopljeno stvarjo, predviden pričetek dvigapriloga poročevalca

nja in rok v katerem bo potopljena stvar dvignjena in odstranjena.
V dovoljenju za dviganje potopljene stvari luška kapitanija
določi pogoje za varnost plovbe in rok v katerem je treba
začeti in končati z dviganjem potopljene stvari.
Dovoljenje za dviganje potopljene stvari izda luška kapitanija v soglasju z drugimi upravnimi organi, kadar je s posebnim predpisom tako določeno.
24. člen
Šteje se, da znani upravičenec nima namena dvigniti potopljene stvari oziroma, da je opustil dviganje, če v roku 90 dni:
- od dneva, ko se je stvar potopila, luški kapitaniji ne poda
vloge za pridobitev dovoljenja za dviganje potopljene stvari:
- od dneva, ko je dobil dovoljenje za dviganje potopljene
stvari, ne začne z dviganjem oziroma ne nadaljuje dviganja
potopljene stvari, kadar je dviganje pred tem ustavil.
Smatra se, da neznani upravičenec nima namena dvigniti
potopljene stvari, če v roku 90 dni od dneva, ko se je stvar
potopila, luški kapitaniji ne poda vloge za pridobitev dovoljenja za dviganje potopljene stvari.
25. člen
, ,
,.
Če potopljena stvar leži na takem kraju, da ovira plovbo ali
pomeni nevarnost onesnaževanja, lahko luška kapitanija
upravičencu naloži, naj jo odstrani.
Če upravičenec ne ravna po odločbi, ki jo izda uška kapitanija po prejšnjem odstavku, sme luška kapitanija na njegove
stroške in njegovo nevarnost sama ali po usposobljeni organizaciji združenega dela odstraniti potopljeno stvar s kraja, kjer
leži
26. člen
če potopljena stvar leži na plovni poti in pomeni neposredno nevarnost ali oviro za plovbo, sme luška kapitanija
tudi brez naloga po prvem odstavku prejšnjega člena odločiti,
da bo na stroške in nevarnost upravičenca, sama ali po
usposobljeni organizaciji združenega dela odstranila ali dvignila stvar, če je treba pa tudi uničila.
Luška kapitanija mora ukrepati po prejšnjem odstavku,
kadar upravičenec ni znan, potopljena stvar pa predstavlja
neposredno nevarnost za plovbo.
Pritožba zoper odločbo, izdano po prvem ali drugem
odstavku teqa člena, ne zadrži njene izvršitve.
27. člen
O začetku, ustavitvi, nadaljevanju ali opustitvi dviganja ali
odstranjevanja potopljene stvari, mora upravičenec brez odlašanja obvestiti luško kapitanijo, ki je s svojo odločbo dovolila
dviganja oziroma odstranjevanje.
28. člen
Družbenopolitična skupnost, katere organ je luška kapitanija, ki je po 25. ali 26. členu tega zakona, izdala odločbo
o dvigu, odstranitvi ali uničenju potopljene stvari, izvajalcu
del plača stroške opravljenih del, od upravičenca pa izterja
povračilo teh stroškov in stroškov hrambe, kolikor so nastali.
29. člen
Imetnik pravice razpolaganja s potopljeno stvarjo v družbeni lastnini, ki ne dvigne potopljene stvari v desetih letih od
dneva, ko se je potopila, izgubi to pravico.
Če je stvar potopljena v odprtem morju, pridobi pravico
razpolaganja s potopljeno stvarjo občina, na območju katere
je sedež imetnika pravice razpolaganja s potopljeno stvarjo,
ali sedež civilne pravne osebe oziroma stalno prebivališče
občana, v katerega lasti je potopljena stvar.
2. Dviganje potopljenih stvari iz notranjih voda
30. člen
Določbe tega poglavja zakona, ki zadevajo dviganje potopljenih stvari iz morja, se smiselno uporabljajo tudi za dviganje
potopljenih stvari iz notranjih voda. Občinski organ, pristojen
za promet, izda dovoljenje za dviganje potopljene stvari iz
notranjih voda, ter določi pogoje za varnost plovbe, in rok
v katerem je treba začeti in končati z dviganjem potopljene
stvari.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
31. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
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zakona, predpisov izdanih na njegovi podlagi in drugih predpisov, ki urejajo vprašanja s področja varnosti plovbe, opravlja luška kapitanija, razen če ta zakon določa drugače.
Inšpekcijsko nadzorstvo obsega navtično, ladijski-strojno,
radijsko in vodogradbeno inšpekcijo.
Inšpekcijske naloge opravlja inšpektor za varnost plovbe.
Nadzorne naloge, ki zadevajo čoln na morju opravlja luški
nadzornik, v obsegu kot ga določa ta zakon, pa tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve.
32. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov
izdanih na njegovi podlagi in drugih predpisov, ki urejajo
vprašanja s področja varnosti notranje plovbe in zadevajo
čoln, brod, splav ali drug plovni objekt, razen ladje na notranjih vodah, opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzorstvo varnost: notranje plovbe.
NadzorstvB" iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko opravlja v obsegu kot ga določa ta zakon tudi organ za notranje
Inšepkcijsko nadzorstvo, ki ga po tem zakonu opravlja
luška kapitanija, obsega zlasti nadzor nad:
- ladjami in čolni - glede njihove sposobnosti za plovbo
in veljavnostjo dovoljenj za plovbo čolnov, brezhibnosti vseh
njihovih naprav, instrumentov, aparatov in opreme, namenjenih za varnost plovbe, varstvo človeškega življenja na morju in
notranjih vodah ter okolja;
- člani posadke ladje in čolna - glede njihove usposobljenosti in pooblastil za opravljanje določenih del v skladu
z dokumenti o vkrcanju ter njihovega psihofizičnega stanja,
vpliva alkohola ali drugih psihotropnih snovi (21. člen).
- vzdrževanjem operativnih obal v lukah oziroma pristaniščih za ladje - glede ugotavljanja njihove varnosti za privez
ladij, vstopanje in izstopanje potnikov, nakladanje, razkladanje in prekladanje tovora; nad stanjem valolomov in prezimovališč ter nad vzdrževanjem globin, ki so v lukah oziroma
pristaniščih za ladje, sidriščih in prezimovališčih potrebne za
varno plovbo;
- plovnimi potmi na morju - glede globine, širine in ovir
na poti;
- plovnimi potmi na notranjih vodah za ladje - glede
globine, širine, višine in ovir na poti;
- objekti za varnost plovbe na morju in notranjih vodah,
kjer se opravlja plovba z ladjami - glede njihovega pravilnega
postavljanja, vzdrževanja in delovanja;
- delom in vzdrževanjem obalnih radijskih postaj - glede
njihovih nalog v zvezi z varnostjo plovbe in varstvom človeškega življenja na morju in notranjih vodah;
- graditvijo objektov v morju in notranjih vodah, kjer se
opravlja plovba z ladjami ali na obalah - glede vpliva na
varnost plovbe;
- prevozom oseb in stvari v pomorski plovbi ter z ladjami
notranje plovbe - glede varstva človeškega življenja in premoženja ter varnosti plovbe;
- stanjem in vzdrževanjem sredstev družbene samozaščite
na plovnih objektih;
- izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na
varnost plovbe, varstvo človeškega življenja in okolja.
34. člen
Če inšpektor za varnost plovbe oz. luški nadzornik ugotovi,
da ladja oziroma čoln ne izpolnjujeta pogojev za varno plovbo
ali predpisov o varstvu človeškega življenja na morju in plovnih poteh na notranjih vodah za ladje, naloži poveljniku ladje
oziroma osebi, ki upravlja čoln, da se ugotovljene pomankljivosti odpravijo v določenem roku.
Če ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku niso
odpravljene ali, če so takšne narave, da ogrožajo varnost
okolja, se ladji oziroma čolnu prepove nadaljnja plovba,
dokler navedene pomanjkljivosti niso odpravljene ter se za ta
čas vzame listina o sposobnosti za plovbo.
35. člen
Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se v luki
oziroma pristanišču za ladje, kjer je prehod za mednarodni
promet, ne izvaja režim, ki je določen z mednarodnimi obveznostmi SFR Jugoslavije, inšpektor za varnost plovbe naložiti
organizaciji združenega dela, ki upravlja luko oziroma pristanišče za ladje, da mora v določenem roku odpraviti ugotovljene nepravilnosti.
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36. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da stanje operativne obale, valoloma, prezimovališča ali globine v luki, pristanišču za ladje oziroma prezimovališču pomeni nevarnost za
plovne objekte, naloži organizaciji združenega dela, ki upravlja luko, pristanišče za ladje oziroma prezimovališče, da mora
v določenem roku opraviti potrebna dela ali ukreniti, kar je
potrebno, da se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti. Če ta
dela oziroma ukrepi niso izvršeni v določenem roku, kot tudi,
če v določenem roku niso odpravljene nepravilnosti iz prejšnjega člena, sme inšpektor za varnost plovbe:
- prepovedati pristajanje ladij določene velikosti ob posameznem delu obale na katerem je ugotovljena pomanjkljivost,
dokler ni zagotovljeno varno, pristajanje takih ladij;
- prepovedati uporabo operativne obale ali druge obale ali
njenega dela kot tudi sidrišč, če neposredno ogrožajo varnost
ladij, ljudi in tovora pri vkrcavanju, izkrcavanju ali prekrcavanju;
- prepovedati plovbo v luki, pristanišču za ladje in sidrišču,
dokler je varnost ladij neposredno ogrožena zaradi nevzdrževanja luških oziroma pristaniških objektov in potrebnih
globin.
Če stanje operativne obale, valoloma, prezimovališča ali
globine v luki, pristanišču za ladje oziroma prezimovališču
pomeni neposredno nevarnost za ladje, sme inšpektor za
varnost plovbe odrediti ukrepe iz prejšnjega odstavka, tudi
brez predhodnega naloga za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
37. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da je stanje plovne
poti ali objekta za varnost plovbe na njej takšno, da ogroža
varnost plovbe, naloži organizaciji združenega dela, ki skrbi
za vzdrževanje plovne poti, da v določenem roku opravi
potrebna dela in ukrene, kar je potrebno, da se plovna pot
usposobi za varno plovbo.
Dokler plovna pot ni usposobljena za varno plovbo, sme
inšpektor za varnost plovbe prepovedati ali omejiti plovbo
vsem ladjam ali samo ladjam določene velikosti. Prepoved ali
omejitev plovbe lahko velja tudi le za nočno ali dnevno plovbo
ali plovbo v posebnih pogojih.
38. člen
Če inšpektor za varnost plovbe pri opravljanju nadzora nad
graditvijo objektov v obalnem morju in notranjih vodah, kjer
se opravlja plovba z ladjami ali na obalah ugotovi, da se ta
dela izvajajo brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju
s pogoji iz dovoljenja, ali pa na tak način, da je ogrožena
varnost plovbe, odredi začasno ustavitev nadaljnjih del.
Inšpektor za varnost plovbe mora o svoji odredbi, ki jo izda
po prejšnjem odstavku, obvestiti izvajalca del ter upravni
organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
39. člen
Če inšpektor za varnost plovbe oziroma nadzornik ugotovi,
da je na ladji, čolnu ali drugem plovnem objektu vkrcano več
oseb ali tovora kot je dovoljeno ali da tovor ni pravilno
razporejen, prepove ladji, čolnu ali drugemu plovnemu
objektu izplovitev iz luke oziroma pristanišča, dokler niso
odpravljene te nepravilnosti.
40. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da član posadke
ladje nima ustreznega pooblastila za opravljanje del ali
veljavne listine o vkrcanju, določi rok za odpravo teh pomanjkljivosti.
Če član posadke ladje v določenem roku iz prejšnjega
odstavka ne odpravi ugotovljene pomanjkljivosti, naloži
inšpektor za varnost plovbe poveljniku ladje, da izkrca tega
člana posadke.
Če oseba, ki upravlja čoln, nima potrdila o usposobljenosti,
se mu prepove nadaljnje upravljanje čolna.
41. člen
Če inšpektor za varnost plovbe oz. luški nadzornik ugotovi,
da je član posadke ladje, čolna in drugega plovnega objekta
v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali drugih
psihotropnih snovi, da je nesposoben za opravljanje del
v zvezi z varnostjo plovbe, ga odstrani z dela, po potrebi pa
tudi izkrca z ladje, čolna in drugega plovnega objekta.
V času plovbe in kadar se ladja nahaja izven obalnega
priloga poročevalca

morja aii notranjih voda SFR Jugoslavije, ima pooblastila za
ukrepanje iz prejšnjega odstavka tega člena poveljnik ladje.
42. člen
Inšpektor za varnost plovbe oz. luški nadzornik je pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva upravičen ukrepati tudi
skladno z drugimi predpisi, ki urejajo vprašanja s področja
varnosti plovbe.
43. člen
Nadzorne naloge, ki zadevajo čoln na morju opravljajo tudi
pobolaščene uradne osebe organa za notranje zadeve in sicer
nad:
- veljavnostjo dovoljenja za plovbo (2. odstavek 10. člena)
in posedovanjem potrdila o usposobljenosti osebe, ki opravlja
čoln (13. člen);
- sposobnostjo člana posadke čolna za opravljanje del
v zvezi z varnostjo plovbe - glede psihofizičnega stanja,
vpliva alkohola ali drugih psihotropnih snovi (21. člen);
- izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na
varstvo človeškega življenja in okolja na morju.
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve ima
pri izvrševanju nadzora nad izvajanjem določb tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov v okviru pristojnosti iz
prejšnjega odstavka enaka pooblastila, kot jih ima luški nadzornik.
44. člen
Občinski upravni organ, pristojen za nadzorstvo varnosti
notranje plovbe opravlja nadzor zlasti nad:
1. vsemi plovnimi objekti razen ladij-glede njihove sposobnosti za plovbo in brezhibnosti opreme za varnost plovbe,
varstvo človeškega življenja in okolja ter veljavnosti njihovih
dovoljenj za plovbo;
2. posedovanjem potrdila o usposobljenosti osebe, ki
upravlja čoln ter njeno sposobnostjo za opravljanje del v zvezi
z varnostjo plovbe-glede psihofizičnega stanja, vpliva alkohola ali drugih psihotropnih snovi (13. in 21. člen);
3. vzdrževanjem operativnih obal v pristaniščih za vse
plovne objekte razen ladij - glede ugotavljanja njihove varnosti za privez, za vstopanje in izstopanje potnikov, za nakladanje, razkladanje in prekladanje tovora; nad stanjem valolomov
in prezimovališč ter nad vzdrževanjem globin, ki so v pristaniščih, sidriščih in prezimovališčih potrebne za varno plovbo;
4. plovnimi potmi-glede globine, širine, višine in ovir na
poti;
5. objekti za varnost plovbe - glede njihovega pravilnega
postavljanja, vzdrževanja in delovanja;
6. graditvijo objektov na obalah-glede vpliva na varnost
plovbe vseh plovnih objektov razen ladij;
7. prevozom oseb in stvari s čolni, brodovi, splavi in drugimi
plovnimi objekti razen ladij —-glede varstva človeškega življenja in premoženja;
8. izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na
varnost plovbe, varstvo človškega življenja in okolja.
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve
opravlja nadzorstvo varnosti notranje plovbe iz 2. in 7. točke
prejšnjega odstavka, veljavnosti dovoljenja za plovbo vseh
plovnih objektov razen ladij, ter nad izvajanjem zakona in
drugih predpisov, ki se nanašajo na varstvo človeškega življenja in okolja, pri čemer ima enaka pooblastila glede ukrepanja
kot jih ima luški nadzornik.
Pooblaščeni delavec občinskega upravnega organa iz 32.
člena tega zakona ima pri izvrševanju nadzorstva nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, enaka pooblastila glede ukrepanja kot jih ima luški
nadzornik.
45. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo glede varnosti za uporabo plavajočega objekta opravlja luška kapitanija. Nadzorstvo glede varnosti za uporabo plavajočega objekta na notranjih vodah iz
drugega odstavka 14. člena tega zakona opravlja občinski
upravni organ, pristojen za nadzosrtvo varnosti notranje
plovbe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z denarno kaznijo najmanj 125.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. če dviga potopljeno stvar brez dovoljenja luške kapitanije (23. člen);
priloga poročevalca

2. če ne izvrši odstranitve potopljene stvari, ki jo je odredila
luška kapitanija (prvi odstavek 25. člena);
Z denarno kazijo najmanj 25.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
47. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela, druga pravna oseba
ali posameznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim opravljanjem
ladjarske dejavnosti:
1. če njen čoln ni vpisan v vpisnik ali če plove, ne da bi
izpolnjeval pogoje za plovbo (9. in 11. člen);
2. če plavajoči objekt ni bil predpisno pregledan ali če je bil
usidran, položen ali stalno privezan brez dovoljenja (15. in 17.
člen);
3. če ladja, čoln ali drugi plovni objekt v javnem prevozu
neupravičeno odkloni prevoz oseb ali stvari (18. člen);
4. če kot ladijski prevoznik neupravičeno ne vzdržuje
objavljene linije, ali ne objavi reda plovbe (19. člen);,
5. če o začektu, ustavitvi, nadaljevanju ali opustitvi dviganja ali odstranjevanja potopljene stvari ne obvesti luške kapitanije (27. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 12.500 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
48. člen
Z denarno kaznijo najmanj 7.500 dinarjev se kaznuje za
prekršek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča oziroma
oseba, ki upravlja čoln ali drugi plovni objekt:
1. če na ladji, čolnu ali drugem plovnem objektu v javnem
prevozu neupravičeno odkloni prevoz oseb ali stvari (18.
člen);
49. člen
Z denarno kaznijo 25.000 dinarjev se kaznuje takoj na
mestu za prekršek kdor:
1. plove s čolnom, ki ni vpisan v vpisnik čolnov ali ne
izpolnjuje pogojev za plovbo (9., 10. in 11. člen);
2. plove s čolnom v nasprotju s predpisi o varnosti plovbe
(12. člen);
3. upravlja čoln, čeprav za to ni usposobljen (13. člen);
4. upravlja z ladjo, čolnom ali drugim plovnim objektom
oziroma opravlja druga dela v zvezi z varnostjo plovbe, pa je
v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali drugih
psihotropnih snovi, da ni sposoben opravljati teh del (21.
člen).
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Predpisi izdani na podlagi zakona o varnosti pomorske
plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79 in 42/86) se uporabljajo do
izdaje ustreznih predpisov izdanih na podlagi tega zakona,
kolikor niso z njim v nasprotju, razen pravilnika o zapisniku, ki
ga sestavi jjoveljnik ladje o rojstvu ali smrti in o sprejetju
izjave poslednje volje na ladji trgovske mornarice (Uradni list
SRS, št. 17/80), ki se še naprej uporablja.
51. člen
Predpisi, določeni v drugem odstavku 7. člena, drugem
odstavku 13. člena in četrtem odstavku 15. člena tega zakona
morajo biti izdani v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve tega
zakona.
52. člen
Oseba, za katero je Luška kapitanija Koper ugotovila usposobljenost za upravljanje čolna na morju pred uveljavitvijo
tega zakona, lahko upravlja čoln tudi na notranjih vodah.
53. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o varnosti pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79 in 42/
86)
54. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta dne 20. maja 1987 na svojih sejah obravnavala in
sprejela predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske in
notranje plovbe, predlagatelju pa naložila, da prouči in
ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih
teles zborov in skupščine, pripombe in stališča skupin delegatov in pripombe iz razprave na seji zborov ter pripravi osnutek
zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (v nadaljnjem
besedilu: osnutek zakona).
II. NAČELA, S KATERIMI BODO UREJENA
RAZMERJA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI
ZZAKONOM
Osnutek zakona vsebuje rešitve za ureditev razmerij na
področju varnosti pomorske in notranje plovbe upoštevajoč
načela, ki so bila opredeljena ob predlogu za izdajo zakona in
tudi sicer potrjena v širši razpravi tako, da se s tem zakonom
poleg doslej že urejene varnosti pomorske plovbe uredi tudi
varnost notranje plovbe, kolikor bodo občine določile plovbni
režim na svojem območju ob upoštevanju ustavne opredelitve, da so vode kot dobrine splošnega pomena pod posebnim
varstvom.
Cilji, ki se želijo doseči z novo zakonsko ureditvijo so:
omogočiti delovnim ljudem in občanom, da v okviru občine
uredijo plovbo po notranjih vodah s tem, da zakon uredi le
tista vprašanja varnosti plovbe, za katera je nujno ali smotrno,
da so enotno urejena na vseh notranjih vodah v republiki,
hkrati pa se v delu zakona, ki zadeva varnost pomorske
plovbe upoštevajo spremembe in dopolnitve zveznega
zakona o pomorski in notranji plovbi.
III. POGLAVITNE REŠITVE
Osnutek zakona ureja tista vprašanja varnosti plovbe
v obalnem morju in notranjih vodah SFR Jugoslavije na
območju SR Slovenije, ki niso urejena z zveznim zakonom,
temelje varnosti pomorske in notranje plovbe pa ureja federacija in je pretežni del te materije urejen v zakonu o pomorski
in notranji plovbi.
Tako naj bi republika uredila vprašanja, ki zadevajo manjša
plovila, kamor sodijo predvsem čolni, plavajoči objekti, ki jih
zvezni zakon niti ne omenja ter nadzorstvo nad temi objekti.
Osnutek zakona določa tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
plovne poti z vidika zagotovitve njihove plovnosti, objekti za
varnost plovbe, mesta za pristajanje plovnih objektov, plovni
objekti in njihove posadke ter plavajoči objekti.
Z opredelitvijo, da občina uredi plovbo na notranjih vodah
ob upoštevanju ustavnih določil in drugih zakonov je delovnim ljudem in občanom dana možnost, da uredijo plovbo na
notranjih vodah tam, kjer za to obstajajo naravne danosti ter
gospodarski in drugi interesi. V ta namen mora občina določiti plovbni režim in ostale pogoje za zagotovitev varne
plovbe. Osnutek zakona ne določa, da morajo vse občine
urediti plovbo, določa pa osnovne kriterije in pogoje, ki jih
občina mora upoštevati, v primeru kadar se glede na naravne
danosti in želje delovnih ljudi in občanov odloči, da bo uredila
notranjo plovbo.
Z osnutkom zakona je v drugem odstavku 3. člena predvidena rešitev, s katero se glede pravil plovbe ladij, čolnov in
drugih plovnih objektov na plovnih poteh notranjih voda
praktično privzema pravilnik o plovbi po notranjih vodah
(Uradni list SFRJ, št. 52/81, 33/86), ki ureja pravila plovbe na
tistih plovnih poteh, na katerih velja mednarodni ali meddržavni plovbni režim, na plovnih poteh, ki tečejo skozi dve ali
več republik ali predstavljajo mejo med dvema ali več republikami. Glede na naravne značilnosti pretežnega dela vodotokov v SR Sloveniji, na katerih bi bila možna plovba in predstavljajo naravne povezave s sosednjo republiko, kot tudi
dejstvo, da so oziroma bodo udeleženci plovbe po jezerih
pogosto tudi tuji turisti, predlagatelj meni, da je nujno in
smotrno, da pravila plovbe, ki jih določa navedeni pravilnik
veljajo tudi za notranjo plovbo po drugih plovnih poteh. Iz
tega razloga in tudi razloga racionalizacije predpisov ter v izogib pripravljanja posebnega republiškega pravilnika, ki bi
nujno moral vsebovati enaka pravila plovbe kot jih določa
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navedeni zvezni pravilnik, seje predlagatelj odločil za predlagano rešitev. Poleg tega pa bi bila takšna rešitev smotrna tudi
iz razloga, da določbe navedenega zveznega pravilnika, ki
urejajo način označevanja plovnih poti, veljajo za vse notranje
vode na območju SFR Jugoslavije.
V zveznem zakonu so podani pomeni posameznih večkrat
uporabljenih izrekov, vendar so v osnutku zakona tudi drugi
izrazi, katerih pomen je potrebno pojasniti in opredeliti.
Osnutek zakona določa, da je Luška kapitanija Koper krajevno pristojna za vpis ladij v pomorski in notranji plovbi.
Vpisnik morskih ladij in vpisnik ladij notranje plovbe se vodi
pri luški kapitaniji, ki vpisuje ladjo na osnovi sklepa pristojnega rednega sodišča. Zaradi novele zakona o pomorski in
notranji plovbi je razširjena tudi stvarna pristojnost luške
kapitanije glede vpisa ladij.
Osnutek zakona določa, da se strokovni izpiti za pridobitev
naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici SFR Jugoslavije opravljajo pri luški kapitaniji, in v skladu s pogoji, ki jih
določa zvezni predpis tudi izdaja pooblastila članom ladijske
posadke, pogoje in riačin opravljanja strokovnih izpitov pa bo
določil republiški predpis.
Osnutek zakona določa, da se sposobnost čolnov za plovbo
ugotavlja po enotnih kriterijih v republiki. Tudi pogoji, ki jih
mora čoln izpolnjevati ob izplovitvi so enotni, tako za morske
čolne kot za čolne notranje plovbe na območju cele republike. Morski čolni se vpisujejo pri luški kapitaniji, čolni notranje plovbe pa po enakih kriterijih v vpisnik čolnov notranje
plovbe pri občinskem upravnem organu, pristojnem za promet na plovnih poteh notranjih voda. Pri tem občine lahko
določijo obveznost vpisa tudi za tiste čolne, katerih neposredno po zakonu sicer ne bi bilo potrebno vpisovati. Lastnik
oziroma imetnik pravice razpolaganja s čolnom bo imel pri
vpisu čolna možnost izbire za vpis čolna v vpisnik čolnov
notranje plovbe pri upravnem organu, pristojnem za promet
tiste občine, na območju katere ima stalno prebivališče oziroma sedež ali pa tiste občine na območju katere se čoln
pretežno nahaja in uporablja. Razumljivo je, da vse občine ne
bodo sprejele predpisov o ureditvi notranje plovbe, občani in
OZD ter druge organizacije na njihovem območju pa bodo
vseeno lastniki oziroma imetniki pravice razpolaganja s čolnom, s katerim se lahko plove le na notranjih vodah. Če pa se
bo lastnik oz. imetnik pravice razpolaganja odločil za vpis
čolna v vpisnik morskih čolnov, lahko s takim čolnom, ki mora
izpolnjevati pogoje za morske čolne, plove tako po morju kot
po notranjih vodah. Osnutek zakona se je tako izognil dvojnosti postopkov za pridobitev plovbnega dovoljenja, hkrati pa je
dana možnost, da občina v plovbnem režimu postavi pogoje,
ki ustrezajo posebnostim naravnega okolja in namenom širše
družbene skupnosti v obvarovanju naravnega bogastva in
varovanja okolja.
Z izvršilnimi predpisi bo poenoten postopek glede ugotavljanja sposobnosti čolnov za plovbo, vpisovanja čolnov v vpisnike, njihovih označbah in imenih ter glede ugotavljanja
usposobljenosti oseb za upravljanje čolna.
Plavajoči objekti na morju in plavajoči objekti na notranjih
vodah večjih dimenzij, morajo biti vpisani v ustrezen vpisnik
pri Luški kapitaniji, drugi plavajoči objekti na notranjih vodah
pa pri pristojnem občinskem upravnem organu.
Pregled s katerim se ugotovi sposobnost čolna za plovbo in
plavajočega objekta glede njegove varnosti za uporabo, je
obvezen, s tem da morske čolne pregleda luška kapitanija,
čolne notranje plovbe in plavajoče objekte pa organizacija
združenega dela oziroma druga organizacija, katero pooblasti predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega
za promet. Pregled čolnov notranje plovbe bodo lahko opravljale organizacije združenega dela, ki že sedaj opravljajo
takšne preglede oziroma športne organizacije. Preglede plavajočih objektov sedaj opravlja Jugoslovanski register ladij,
manjše plavajoče objekte na notranjih vodah pa bo lahko
pregledovala organizacija, ki bo hkrati pooblaščena tudi za
pregled čolnov.
Osnutek zakona tudi določa, da član posadke ladje, čolna
ali drugega plovnega objekta, ki ni sposoben za opravljanje
del v zvezi z varnostjo plovbe ne sme upravljati s plovnim
objektom niti opravljati druga taka dela, ki lahko vplivajo na
varnost plovbe. Posebej pa je še določeno, da mora oseba, ki
upravlja čoln, med plovbo ravnati skladno s predpisi in tehničpriloga poročevalca

nimi pravili o varnosti plovbe, varstvu človekovega življenja in
okolja, kar je za ladijsko posadko določeno že v zveznih
predpisih.
Poglavje o dviganju potopljenih stvari je razdeljeno na
podpoglavje, ki ureja dviganje potopljenih stvari iz morja in
podpoglavje o dviganju potopljenih stvari iz notranjih voda,
pri čemer slednje le povzema določbe, ki naj veljajo za dviganje potopljenih stvari iz morja ter določa, da se jih smiselno
uporablja.
Osnutek zakona je inšpekcijsko nadzorstvo smiselno razdelil na dva dela. Luška kapitanija opravlja nadzor nad morskimi
ladjami in ladjami notranje plovbe, plavajočimi objekti na
morju in večjimi plavajočimi objekti na notranjih vodah ter
ostalimi manjšimi plovnimi objekti na morju. Nadzor nad
ostalimi plovnimi in plavajočimi objekti na notranjih vodah
opravlja občinski upravni organ, pristojen za nadzorstvo varnosti notranje plovbe. Zaradi različnosti upprabljene tehnologije, potrebnega tehničnega', upravnega in drugega strokovnega znanja za kvalitetno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, je za zahtevnejša opravila (kamor nedvomno sodijo
nadzorne naloge v zvezi z ladjami in njihovo posadko, plovnimi potmi za ladje, mesti za pristajanje ladij, objekti za
varnost plovbe, gradnjo objektov na morju in notranjih vodah,
kjer se opravlja plovba z ladjami, obalnimi radijskimi postajami in sredstvi družbene samozaščite na plovnih objektih),
predvideno, da jih opravljajo inšpektorji za varnost plovbe
luške kapitanije, ki morajo imeti tudi najvišjo ustrezno strokovno izobrazbo. Čolne na morju nadzoruje luški nadzornik,
ostale manjše plovne in plavajoče objekte na notranjih vodah
pa nadzoruje pooblaščeni delavec občinskega upravnega
organa, pristojnega za nadzorstvo varnosti notranje plovbe, ki
sta v pooblastilih izenačena. Z njima je v pooblastilih izenačena tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje
zadeve, vendar le v obsegu kot to glede nadzora na morju
določa 43. člen, glede nadzora nad varnostjo notranje plovbe
pa 2. odstavek 44. člena tega osnutka zakona.
Za takšno razmejitev pristojnosti pri izvajanju nadzorstva
nad varnostjo plovbe na morju in notranjih vodah se je predlagatelj odločil glede na naravo inšpekcijkih del, ki zaradi zasledovanja učinkovitosti zahtevajo zlasti terensko delo, še posebej pri plovbi na notranjih vodah pa tudi sezonsko delo. Ob
upoštevanju teh značilnosti, bodo občine glede na naravne
danosti za ureditev notranje plovbe (vrsta plovnih objektov,
intenzivnost plovbe) lahko organizirale učinkovito nadzorstvo
ob racionalni organiziranosti občinske inšpekcije (npr. nadzorovanje tudi drugih vrst prometa in ne le notranje plovbe),
za kar govori tudi že obstoječa organiziranost tovrstnih nadzronih organov v tistih občinah, ki so že doslej urejale notranjo plovbo. Kolikor bi bila pristojnost za opravljanje nadzorstva varnosti notranje plovbe v celoti na ravni Luške kapitanije
Koper, bi bilo potrebno pristopiti k novi ureditvi pristojnosti in
organiziranosti upravnega organa, pristojnega za zadeve varnosti plovbe na morju in notranjih vodah v sestavi republiškega upravnega organa, pristojnega za promet in zveze,
z organiziranjem kapitanije pristanišča ali organizacijske
enote luške kapitanije (v Ljubljani ali drugje). Pri tem pa bi se
v praksi nedvomno pojavljali problemi učinkovitosti tega nadzora, zlasti pa racionalne organizacije dela v takšnem organu
oziroma organizacijski enoti. Iz istih razlogov je predlagatelj
sledil pobudi Uprave milice Republškega sekretariata za
notranje zadeve in predvidel tudi tiste naloge inšpekcijskega
nadzora, ki jih bodo lahko opravljali pooblaščeni delavci
organa za notranje zadeve.
S kazenskimi določbami je predviden tudi takojšen izrek
denarne kazni na mestu prekrška.
V prehodnih določbah je posebej določeno, da lahko
oseba, za katero je Luška kapitanija Koper ugotovila usposobljenost za upravljanje čolna na morju pred uveljavitvijo tega
zakona, upravlja čoln tudi na notranjih vodah, saj je vsak, za
katerega je bila ugotovljena takšna usposobljenost, dejansko
tudi usposobljen za plovbo na notranjih vodah.
V končnih določbah osnutek zakona določa, da se predpisi
izdani na podlagi zakona o varnosti pomorske plovbe uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov izdanih na podlagi tega
zakona oziroma kateri predpis se se nadalje uporablja.
IV. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, PRIPOMB IN
PREDLOGOV DANIH NA PREDLOG ZA IZDAJO
ZAKONA
Predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske in notranje

plovbe je bil v vseh razpravah v delovnih telesih zborov in
Skupščine SR Slovenije po vsebini sprejet in podprt. Nekatera
stališča in pripombe so bile načelne narave, bilo pa je tudi
nekaj konkretnih pripomb in predlogov.
Pri pripravi osnutka zakona /e predlagatelj upošteval poročilo zakonodajno pravne komisije Skupščine SR Slovenije,
v katerem je bilo kot prvo poudarjeno, da je treba v nadaljnji
pripravi zakona ponovno preveriti izhodišče, po katerem naj
občine s svojimi predpisi določijo plovni režim na notranjih
vodah (6. teza). Tako je predlagatelj upoštevaje, da so vode
kot dobrine splošnega pomena pod posebnim varstvom, vgradil v 4. člen določbe, da občina lahko uredi plovni režim in
drugo le ob upoštevanju splošnih družbenih interesov predvsem pa vodnogospodarske osnove in planov vodnega
gospodarstva skladno z vodnim režimom ter drugimi interesi,
ki jih zadeva plovni režim.
V zvezi s tem je bil v fazi priprave osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah podan tudi predlog,
da se ustrezno upošteva notranja plovba kot ena od možnih
oblik rabe vode.
Glede na pripombo Mestnega komiteja za promet in zveze
mesta Maribor naj bi zakon določil osnovne kriterije, na
podlagi katerih bi občine uredile plovni režim s svojim predpisom skladno s pooblastilom v 6. tezi, je predlagatelj v 4. členu
osnutka zakona določil elemente plovnega režima, in med
njimi območje, kjer bo dovoljena plovba posameznih vrst
plovnih objektov glede na namen, dimenzije, vrsto pogona,
dovoljeno moč pogonskega motorja oziroma hitrost ter
pogoje za varno plovbo, varstvo človeškega življenja in okolja.
V teh pogojih bi morale občine urediti predvsem: plovnost na
plovnih poteh z minimalno določenimi gabariti, označevanje
plovne poti, organizacijo, ki bo skrbela za vzdrževanje plovnih
poti, varstvo kopalcev in ribičev, varstvo vode, rib in drugih
vodnih živali ter obrežja, smučanje na vodi, vadbo tekmovalnih čolnov, organiziranje športnih in drugih prireditev na vodi
in drugo.
Dalje je predlagatelj upošteval pripombo zakonodajnopravne komisije glede potrebnosti sporazumne ureditve plovnega režima, kadar notranje vode povezujejo dve ali več
občin, kot tudi potrebnost sporazumne določitve pogojev za
varno plovbo kadar notranje vode povezujejo SR Slovenijo
s SR Hrvaško.
Pripombi komisije, da bi bilo potrebno v zakonu urediti tudi
tiste zadeve, ki se nanašajo na lastninsko-pravni režim zlasti
v zvezi z dviganjem potopljenih stvari (30. teza), predlagatelj
ni sledil, saj zvezni zakon o pomorski in notranji plovbi v členih 783. in 795. te zadeve že ureja. Osnutek zakona tako v 29.
členu samo uresničuje pooblastilo iz 3. odstavka 789. člena
zakona o pomorski in notranji plovbi.
Na predlog komisije naj se ponovno prouči ustreznost
naslova zakona, predlagatelj ob proučitvi tega vprašanja ugotavlja, da je predmet urejanja v pretežnem delu osnutka
zakona varnost plovbe in na ta način dopolnjuje določila
zakona o pomorski in notranji plovbi, kjer so urejeni temeljni
pogoji za varnost plovbe na obalnem morju in notranjih vodah
ter varnost plovbe na plovnih poteh, kjer velja mednarodni ali
meddržavni plovni režim. Ker so predmet urejanja v osnutku
zakona predvsem pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za varno
plovbo osebe, ki upravljajo s plovnimi objekti (7. in 13. člen),
čolni in plavajoči objekti, vse vrste prevoza na morju in notranjih vodah ter pogoji in postopek za dviganje potopljenih
stvari zaradi zagotovitve varnosti plovbe na plovnih poteh,
predlagatelj ocenjuje, da je predlagan naslov osnutka zakona
ustrezen in predlogu zakonodajno-pravne komisije ni mogel
slediti.
Glede na pripombo komisije na sistematiko osnutka zakona
je predlagatelj uvrstil 4. in 5. tezo, ki urejata krajevno pristojnost Luške kapitanije Koper za vpis ladij in pogoje za pridobitev naziva člana ladijske posadke v novo razširjeno drugo
poglavje o ladjah in čolnih. Tudi 18. teza, ki govori o nadzoru
nad sposobnostjo za varno uporabo plavajočega objekta je
uvrščena v poglavje o inšpekcijskem nadzoru (45. člen osnutka).
Predlagatelj je upošteval pripombo komisije, da je določba
3. teze, ki načelno opredeljuje pristojnost inšpekcijskih organov, glede na določbo 31. teze odveč, zato je to določbo
smiselno vgradil v 31. in 32. člen osnutka.
Poleg načelne pripombe k 6. tezi glede pristojnosti občin za
urejanje plovnega režima na notranjih vodah je predlagatelj
upošteval predlog komisije, naj se način in postopek dviganja
potopljenih stvari iz notranjih voda uredi v zakonu s smiselno
uporabo določb, ki se nanašajo na dviganje potopljenih stvari
iz morja. Tako je predlagatelj peto poglavje razdelil na dva

dela, v 3. členu osnutka zakona pa opustil pooblastilo občinam za določanje načina in postopka za dviganje potopljenih
stvari.
Poleg tega je predlagatelj v 3. členu osnutka tudi opustil
pooblastilo občinam, da določijo s svojimi predpiši način
vodenja vpisnika čolnov notranje plovbe in označbo čolnov
izdajanje dovoljenj za plovbo čolnov, način vodenja vpisnika
plavajočih objektov, ki niso daljši od 15 m ali širši od 3 m in
pogojev za njihovo postavitev in uporabo, saj so to vprašanja,
ki morajo biti enotno rešena za celotno območje republike in
so zato primerno upoštevana v 13. in 15. členu osnutka.
Prav tako je predlagatelj upošteval pripombo komisije k 3.
odstavku 8. teze, da je preveč možnih variant vpisa čolnov, kar
je potrebno oceniti z vidika željenih učinkov ter v 8. členu
osnutka zakona opustil varianto, da se čoln lahko vpiše v vpisnik čolnov notranje plovbe občine, ki je najbližja sedežu
imetnika pravice razpolaganja ali stalnem prebivališču lastnika čolna.
Pripomba komisije k 31. tezi, naj bi se inšpekcijski nadzor
izvajal tudi na podlagi zveznih predpisov, je predlagatelj upošteval in opredelil v 31. členu osnutka zakona izvajanje
inšpekcijskega nadzora tako, da ta obsega tako nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov kot tudi drugih predpisov, ki urejajo vprašanja
s področja varnosti plovbe. Predlagatelj je ob tem opustil
določbo v 2. odstavku 31. teze, po kateri naj bi bil inšpektor za
varnost plovbe za svoje delo neposredno odgovoren predstojniku luške kapitanije, glede na določbe, ki urejajo inšpekcijo
v predpisih o sistemu državne uprave.
Pripombo komisije k 39. tezi, da izvržbo po drugih osebah
že ureja zakon o splošnem upravnem postopku in jo zato
v tem zakonu ni potrebno posebej določati, je predlagatelj
upošteval in opustil določbo te teze.
Pripombo komisije k določbam 40. in 42. teze, naj se
določbe, ki urejajo vkrcanje na ladjo in upravljanje z ladjo,
razširijo tudi na čolne v notranji plovbi, je predlagatelj upošteval v 39. in 41. členu osnutka zakona z razširitvijo teh določb
tudi na čolne in druge plovne objekte.
Vprašanja skupine delegatov za delegiranje v ZZD Skupščine SR Slovenije, gospodarsko področje, 4. okoliš, glede
ureditve odnosov z italijanskimi ribiči, predlagatelj ni obravnaval, saj ne zadeva materije, ki je predmet osnutka tega
zakona.
Pripombe skupine delegatov Skupščine občine Piran, da
izraz »pripravniški dnevnik« ni najbolj primeren, je predlagatelj upošteval tako, da je v 7. členu osnutka zakona preoblikoval besedilo in predvidel, da pogoje in način opravljanja
strokovnih izpitov predpiše republiški upravni organ, pristojen za promet, ki bo ob tem primerno uredil tudi to vprašanje.
Pripombi iste skupine delegatov, naj bi bil v zakonu pojasnjen tudi pomen izraza »brod«, predlagatelj ni sledil, saj so
v 7. tezi oziroma 5. členu osnutka zakona definirani samo tisti
izrazi, ki se uporabljajo v tem zakonu, in hkrati niso navedeni
v zakonu o pomorski in notranji plovbi.
Pripombo navedene skupine delegatov glede nejasnosti pri
razlikovanju »pooblaščene« organizacije združenega dela in
organizacije združenega dela oziroma druge organizacije
v 15. oziroma 12. tezi je predlagatelj upošteval v 15. oziroma
10. členu osnutka. Preglede in izmeritve čolna notranje
plovbe ter plavajočega objekta lahko opravi pooblaščena
organizacija združenega dela (npr. Elan) oziroma druga pooblaščena organizacija (npr. športna organizacija).
Predlog iste skupine delegatov, naj se v 1. odstavku 26. teze
besedi »povzročale ovire« nadomesti s »predstavlja nevarnost«, je predlagatelj skladno z določbo 28. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o pomorski in notranji
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 30/85) upošteval v besedilu 25.
člena osnutka.
Pripombo te skupine delegatov k 50. tezi glede uporabe
neenotne terminologije za čoln, ki ima zunanji motor oziroma
neugrajeni motor, v zvezi s priznavanjem že pridobljene usposobljenosti za upravljanje čolna na morju tudi za upravljanje
čolna na notranjih vodah, je predlagatelj upošteval v 52. členu
osnutka zakona tako, da je vgradil enoten pojem »usposobljenost za upravljanje čolna« (13. člen) ne glede na vrsto čolna.
Pripombo skupine delegatov Skupščine občine Mesta Ljubljana k 3. tezi, da občine same določajo nadzorne organe, je
predlagatelj ocenil kot neutemeljeno, saj po določbi 6. teze
oziroma sedaj 3. člena osnutka zakona občina s svojimi pred16

pisi med drugimi vprašanji ureja tudi nadzorstvo, ob upoštevanju določb 32., 44. in 45. člena osnutka zakona.
Predlagatelj je dalje sledil predlogu Mestnega komiteja za
promet in zveze Mesta Maribor in skupine delegatov iz občine
Maribor-Rotovž, naj bi nadzorstvo nad izvajanjem režima
plovbe izvajale tudi pooblaščene osebe organov za notranje
zadeve, kakor tudi predlogu Uprave milice Republiškega
sekretariata za notranje zadeve, naj se da pristojnost za nadzor čolnov na morju ter nadzor plovil na notranjih vodah tudi
milici. Upoštevaje potrebno strokovno usposobljenost organov nadzora nad varnostjo plovbe ter potrebno opremljenost
je predlagatelj v 43. in 44. členu osnutka zakona določil
naloge nadzora, za katerih izvajanje so pristojne tudi uradne
osebe organa za notranje zadeve (n. pr. preverjanje predpisanih dokumentov manjše plovne objekte in člane njihove
posadke, njihove sposobnosti za opravljanje del v zvezi z varnostjo plovbe glede psihofizičnega stanja, vpliva alkohola ali
drugih psihotropnih snovi, ugotavljanje izvajanja predpisov
s področja varnosti človeškega življenja in okolja), poleg
luškega nadzornika oziroma pooblaščenega delavca občinskega upravnega organa, pristojnega za nadzorstvo varnosti
notranje plovbe.
Glede na opozorilo Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo ob obravnavi predloga za izdajo zakona, da je
potrebno kazenske določbe proučiti z vidika primernosti
višine denarnih kazni, je predlagatelj ob ponovni proučitvi teh
določb ugotovil, da so predvidene kazni glede na težo inkriminiranih ravnanj prenizke. Predlagatelj je zato v določbah 46.
do 49. člena osnutka revaloriziral višino denarnih kazni z uporabo faktorja 5 upoštevaje pri tem splošni mjnimum in maksimum, kot ga določa zakon o prekrških (Uradni lista SRS, št.
25/83 in 42/85).
Na opozorilo tega organa je predlagatelj v 47. členu
osnutka opustil 6. točko 1. odstavka 45. teze in 2. točko 46.
teze, saj je ugotovil, da so te določbe glede na določbe 277\
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki
sankcionirajo opustitve ravnanj, ki jih nalagajo odločbe
inšpekcijskih organov, nepotrebne.
V. IZVRŠILNI PREDPISI
Z izvršilnim predpisom iz 7. člena bodo podrobneje opredeljeni pogoji in način opravljanja strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici SFR
Jugoslavije, kakor tudi navodila o sestavi in delu izpitne
komisije.
Ugotavljanje sposobnosti čolna in čolna notranje plovbe za
varno plovbo in izdajo dovoljenj za plovbo, postopek vpisovanja čolnov v vpisnike, označbe in imena čolnov, ter pogoje,
način in program opravljanja izpita za voditelja čolna oziroma
ugotavljanje sposobnosti za upravljanje čolna na morju in
notranjih vodah, bo določal poseben izvršilni predpis iz 13.
člena.
Pogoje za postavitev in uporabo plavajočih objektov ter
njihov vpis bo urejal izvršilni predpis iz 4. odstavka 15. člena.
Glede na to, da je na podlagi zakona o pomorski in notranji
plovbi izdan pravilnik po notranjih plovnih poteh, ki ureja
pravila plovbe po plovnih poteh na notranjih vodah SFR
Jugoslavije, na katerih velja mednarodni ali meddržavni
plovbni režim, in po notranjih poteh, ki tečejo skozi dve ali več
republik ali predstavljajo mejo med dvema ali več republikami
ter način označevanja na notranjih plovnih poteh, je v 2.
odstavku 3. člena osnutka predvidena neposredna uporaba
teh pravil tudi za plovbo vseh plovnih objektov na preostalih
notranjih vodah.
VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z izvedbo predlaganega zakona bodo nastale predvidoma
manjše materialne posledice za občine predvsem pri nastavitvi in vodenju predvidenih vpisnikov čolnov notranje plovbe in
povečanem obsegu dela pri nadzorovanju nad izvajanjem
določb tega zakona, seveda pa le pri tistih, katere bodo
s svojim predpisom urejale plovbo na notranjih vodah svojega
območja.
Za imetnika pravice razpolaganja oziroma lastnika čolna
notranje plovbe pa bodo v zvezi z obveznostjo vpisa čolna, če
čoln uporablja na notranjih vodah, nastopili materialni stroški
kot posledica predpisanih postopkov.
priloga poročevalca

