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0. UVOD 

Vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju EU) in NATO je temeljna 
usmeritev naše države od osamosvojitve dalje. 

Formalni odnosi Slovenije z EU so bili vzpostavljeni leta 1993, ko je začel veljati 
Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo. 
Namera o poglobitvi sodelovanja je bila izražena že v preambuli tega sporazuma, saj je 
navajala, da sporazum o sodelovanju predstavlja prvo stopnjo ureditve odnosov med 
pogodbenicama in da ga bo ob pravem času nadomestil Evropski sporazum o pridružitvi. 

Še istega leta so se začeli pripravljalni pogovori za sklenitev sporazuma o pridružitvenem 
članstvu med Slovenijo in EU. 

Uradna pogajanja o sklenitvi tega sporazuma so se pričela maja 1995, leto kasneje pa je bil 
v Bruslju podpisan Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani 
in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije na drugi strani s sklepno listino ter protokol, s katerim se spreminja Evropski 
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (v 
nadaljevanju ESP). Istočasno s podpisom sporazuma je Republika Slovenija vložila tudi 
prošnjo za članstvo v EU. 

Državni zbor RS je ESP ratificiral julija 1997, v veljavo pa je stopil 1. februarja letos, s 
čimer je Slovenija tudi formalno postala pridružena država, ki se preko predpristopne 
strategije pripravlja na članstvo v EU. 

V tem času, ko je Slovenija krepila stopnjo formalnih odnosov z EU, se je le-ta že 
pripravljala na širitev. Tako je Evropski svet junija 1993 v Kopenhagnu sklenil, da bodo 
pridružene države Srednje in Vzhodne Evrope, ki si to želijo, postale članice Unije takrat, 
ko bodo sposobne prevzeti obveznosti članstva in ko bodo izpolnile gospodarske in 
politične kriterije. 

Prav tako je Evropski svet decembra 1995 v Madridu poudaril potrebo, da se v kontekstu 
predpristopne strategije ustvarijo možnosti za postopno, usklajeno vključevanje kandidatk 
tudi s prilagoditvijo njihove upravne strukture. 

Po predložitvi slovenske prošnje za članstvo seje Svet ministrov julija 1996 odločil, da bo 
sprožil postopek za izdajo mnenja Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU. Po 
preučitvi slovenske prošnje v luči Kopenhagenskih in Madridskega kriterija je Komisija 
junija 1997 Svetu priporočila, da se s Slovenijo začnejo pogajanja o pristopu. 

Evropski svet je decembra 1997 v Luksembourgu odločil, da se v prvi krog držav za 
pogajanja o članstvu v EU uvrsti tudi Slovenija. 

Pridružitveni proces se je uradno začel 30. marca 1998, ko je bil sprejet tudi dokument 
Partnerstvo za pristop, ki pomeni podporo državi kandidatki pri pripravah na članstvo. 
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•Le dan kasneje, 31. marca 1998, pa je bila v Bruslju otvoritev medvladne pogajalske 
konference, na podlagi katere se je v mesecu aprilu 1998 uradno začel analitični pregled 
usklajenosti zakonodaje. 

Ena izmed zahtev, ki izhajajo iz Partnerstva za pristop je, da Slovenija pripravi Državni 
program za prevzem pravnega reda EU, v katerem bo določen rokovnik za izpolnitev 
prioritet, postavljenih v Partnerstvu za pristop ter potrebe po kadrovski usposobljenosti ter 
sredstvih za izvedbo ukrepov. 

Pri izdelavi Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do 
konca leta 2002 (v nadaljevanju Državni program) je bilo upoštevano temeljno izhodišče, 
da bo Republika Slovenija notranje pripravljena na obveze, ki izhajajo iz članstva v EU, do 
konca leta 2002. 

0.1. IZHODIŠČA DRŽAVNEGA PROGRAMA 

V pripravah na članstvo v EU je Slovenija sprejela nekaj dokumentov, v katerih so bili 
analizirani različni vidiki vključevanja. Najobsežnejši projekt analize gospodarske situacije 
v Sloveniji z naslovom Strategija gospodarskega razvoja Slovenije je sprejel tudi Državni 
zbor RS leta 1996. Končno poročilo Strategije gospodarskega razvoja je sestavljeno iz 
naslednjih delov: Približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in razvoj; Utemeljitev, 
vrednote in cilji; Splošni pogoji za gospodarski razvoj; Faktoiji gospodarskega razvoja, 
prostor, okolje, socialna varnost; Infrastruktura, kmetijstvo, industrija, storitve; Scenarij 
gospodarskega razvoja do leta 2000. 

Slovenska vlada je kot temeljni dokument za vse nadaljnje dejavnosti v zvezi s pripravami 
na članstvo v EU januarja 1998 sprejela Strategijo Republike Slovenije za vključevanje v 
Unijo. Na tej podlagi in v skladu s Partnerstvom za pristop, je bil marca 1998 pripravljen 
državni program za prevzem pravnega reda EU oz. t.i. ureditve Skupnosti, ki je navajal 
prednostna področja prilagajanja slovenske zakonodaje, določal roke in nosilce ter načine 
financiranja. Program je bil kratkoročen, saj seje nanašal le na leto 1998, zato je Vlada RS 
v začetku letošnjega leta pripravila nov, srednjeročni program, ki vsebuje prednostne naloge 
za obdobje od leta 1999 do konca leta 2002. Ta program predstavlja celosten načrt dela, ki 
ga bo potrebno opraviti, da bo do predvidenega vstopa v EU Slovenija izpolnjevala vse 
Kopenhagenske kriterije in kriterij upravne usposobljenosti, ki izhaja iz madridskega 
evropskega sveta in da bodo vzpostavljeni mehanizmi za njegovo izvajanje. 

Državni program ima enako kot Strategija RS za vključevanje v EU dvojno vlogo: po eni 
strani opredeljuje slovenske razvojno-strateške usmeritve in cilje, po drugi strani pa 
politiko, reforme in ukrepe za njihovo uresničevanje v obdobju do predvidenega vstopa 
Republike Slovenije v EU oziroma do dne, ko bo Slovenija pripravljena za izpolnjevanje 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz članstva v EU. Podaja tudi scenarij in koledar uveljavljanja 
ureditve Evropske unije. Je dokument, katerega uveljavitev je za prihodnost Slovenije 
bistvenega pomena. Dokument vključuje tudi spoznanja, ki izhajajo iz dosedanjega 
analitičnega pregleda usklajenosti zakonodaje, vendar ga bo potrebno sproti dopolnjevati 
zaradi spreminjanja pravnega reda EU. 

Potrebno je poudariti, da se bo državni program v obsegu postopoma krčil v smislu nalog, 
ki bodo v vmesnem času izpolnjene, poleg tega pa že sedaj ne vsebuje vseh tistih nalog, ki 
jih je Slovenija že opravila. 
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Slovenija si od članstva v Uniji obeta pospešen gospodarski razvoj. Kljub različnim 
odzivom posameznih gospodarstev na razšiijeni trg in močnejšo konkurenco, ni dvoma o 
učinkovitosti integracijskih vzvodov. Izkušnje držav članic kažejo, da ekonomska 
integracija izboljša razvojne možnosti, da vključitev spodbudi gospodarski razvoj in da se z 
vključitvijo v večji gospodarski prostor, kakršna je Evropska unija, blaginja poveča. 

Državni program je dokument Vlade RS. Vlada RS gaje sprejela v mesecu januarju 1999 in 
ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS, kot tudi v pripombe Komisiji ES. 
Državni zbor je gradivo obravnaval v aprilu 1999 in o njem sprejel sklepe in stališča, kot 
napotilo Vladi RS pri njegovem izvajanju, dopolnjevanju in spreminjanju. Prav tako je 
Komisija ES posredovala svoje pripombe in sugestije za dopolnitev dokumenta. 

Na tej osnovi je nastal sedanji dokument, ki postaja v celotnem procesu vključevanja RS v 
EU osrednji dokument. Po eni strani podaja celovito sliko vseh nalog in omogoča nadzor 
nad njihovim izvajanjem, po drugi strani pa bo na tej podlagi Komisija pripravljala tudi 
redna letna poročila. Iz tega razloga je bilo potrebno strukturo državnega programa 
prilagoditi strukturi rednega poročila, ki zajema štiri glavna poglavja: politične kriterije, 
ekonomske kriterije, sposobnost prevzemanja pravnega reda EU in upravno usposobljenost. 
Poleg tega državni program zajema tudi poglavje, ki zajema finančne potrebe in 
proračunske vire. 

Komisija ES se bo v drugi polovici leta 1999 opredelila o Državnem programu ter o 
napredku pri njegovem uresničevanju in na tej podlagi pripravila dopolnitve oz. spremembe 
Partnerstva za pristop in predlagala Svetu EU nadaljnje postopke vključevanja Slovenije v 
EU. Zato sta Državni program in njegovo uresničevanje med ključnimi koraki na poti do 
članstva v EU. 

0.2. STRUKTURA DRŽAVNEGA PROGRAMA 

Pretežni del državnega programa zajema področja strukturnih reform, ukrepe makro- in 
mikroekonomske politike, razvoj pravosodnega sistema, reformo javne uprave in razvoj 
lokalne samouprave. Na tej podlagi je pripravljen pregled uskladitve pravnega reda, ki 
vsebuje urnik prevzemanja obveznosti članstva. Vključuje oceno kadrovskih potreb in 
potrebnih sredstev za financiranje zastavljenih reform. Zelo pomembno je, da ta dokument 
upošteva medresorske vplive in soodvisnost posameznih ukrepov in politik. 

Dokument, ki je pred vami, je nastal na podlagi predhodnih državnih programov in v celoti 
povzema njihovo vsebino, s tem, da obstoječo strukturo prilagaja strukturi rednega poročila. 
Sedanja struktura sledi Kopenhagenskim kriterijem, ki so zajeti v poglavjih, ki 
opredeljujejo politična merila, ekonomska merila in merila sposobnosti prevzemanja 
obveznosti članstva ter Madridskemu kriteriju, ki je opredeljen v poglavju o upravni 
usposobljenosti za izvajanje pravnega reda EU. Zadnje poglavje državnega programa je 
finančna ocena sredstev za izvedbo ukrepov. 

V osrednjem poglavju, ki se nanaša na sposobnost prevzemanja obveznosti članstva, je za 
vsako področje opisano trenutno stanje, opredeljene so kratkoročne in srednjeročne 
prioritete, v okviru katerih so navedeni zakoni in podzakonski akti, ki jih je potrebno 
sprejeti, opisane pa so tudi obstoječe politike in tiste, ki se bodo šele začele izvajati. Poleg 
tega so navedene tudi institucije in predvidene zaposlitve, kot tudi potrebna proračunska 
sredstva in sredstva tuje pomoči. 
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' Sestavni del državnega programa je tabelarni pregled. Tabele zajemajo pregled zakonov in 
podzakonskih aktov, pregled proračunskih sredstev, pregled sredstev tuje pomoči ter 
pregled institucij in na novo zaposlenih. 

V tabelarnem pregledu zakonov in podzakonskih aktov so navedeni roki za sprejem 
posameznega akta kot tudi končni datum za njegovo uveljavitev. Ker se kot rok uveljavitve 
predpisa navaja datum, ko bo v veljavi celoten predpis, ne glede na to, da se nekatere 
določbe že prej izvajajo, so roki med datumom sprejema in datumom uveljavitve relativno 
dolgi. 

Celotni zakonodajni del je povezan z referenčnimi pravnimi akti EU, vendar tega pregleda 
zaradi obsežnosti ne vključujemo v državni program. 

0.3. OPREDELITEV PREDNOSTNIH NALOG IN NJIHOV 

ČASOVNI OKVIR 

Prednostne naloge Državnega programa izhajajo iz Partnerstva za pristop, ki temelji na 
mnenju Komisije o pripravljenosti Slovenije za članstvo v EU. Hkrati vrstni red nalog 
upošteva tudi ohranjanje gospodarske stabilnosti oziroma utijevanja stabilne rasti. Tako 
npr. ni cilj takojšnje znižanje inflacije na najmanjšo možno stopnjo, pač pa trajno 
odpravljanje strukturnih dejavnikov, ki vplivajo na trdoživost inflacije 

Izvajanje reform in proces vključevanja bosta lažja ob višjih stopnjah rasti. Rast ustvarja 
večji manevrski prostor tako podjetjem kot javnemu sektorju, s čimer bo lažje obvladovati z 
reformami povezane probleme kot posledico različnih, pogosto tudi nasprotnih učinkov 
ekonomskih politik. 

Kot vsak sistem, bo tudi ta učinkovit le pod pogojem, če so vsi njegovi deli pravilni in 
pravočasni. Glavne reforme so tako pomembne, da dejansko predstavljajo ogrodje 
celotnega Državnega programa. Izpeljava reform je temelj uspeha. Vsakršno zavlačevanje 
bo odložilo tudi datum, ko bo Slovenija pripravljena na vključitev v Evropsko unijo in ko 
bo lahko v celoti deležna tudi prednosti vključitve. 

Časovni razpored izvedbe ključnih reform 1997 1998 • 1999 2000 2001 2002 
Reforma davčnega sistema 
Sprejem in priprave na uvedbo DDV in trošarin im 
Odobritev zakonodaje (DDV in trošarine) v 
parlamentu isi 

Uvedba DDV in trošarin S5J2E2 
Reforma pokojninskega sistema 
Prinrsva rpfnnnp rilpiavd iciuimc 
Priprava Bele knjige pokojninske reforme »t 
Obravnava Bele knjige 
Predložitev in sprejem zakonodaje v parlament 
Začetek izvajanja prve faze reforme mHNft 
Nadaljevanje izvajanja naslednjih faz reforme saHi&š s mm® 
Reforma zdravstvenega varstva 
Nacionalni program zdravstvenega varstva 
Sprememba zdravstvene zakonodaje 
Reforma finančnega sektorja 
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Odpiranje bančnega trga podružnicam tujih bank 
merah in tolarskih pologih za tuja posojila  
Privatizacija bank 
Privatizacija zavarovalnic 
Odpiranje zavarovalnega trga tujemu kapitalu 
Razširitev in poglobitev kapitalskega trga :r'.\ 
Uvedba novega plačilnega sistema 
Reforma javnih gospodarskih služb 
Liberalizacija cen 
Liberalizacija in konkurenca, vključno s 
privatizacijo  

Jpj&As* *•#! 

Liberalizacija cen 
Predložitev in sprejem zakonodaje 
Izvajanje liberalizacije cen mmm 
Reforma podjetniškega sektorja 
Sanacija in privatizacija preko Slovenske 
razvojne družbe  

m 
m 

Nadomestitev sedanjih oblik državnih pomoči z 
oblikami, usklajenimi z EU - 
Razvoj horizontalnih mehanizmov za 
pospeševanje konkurenčnosti  B 

Razvoj institucionalnega in zakonodajnega 
okvira (prevzemi itd.)  

&§i' -JKS&in 

Pospeševanje TNI in kapitalsko prestrukturiranje 
privatiziranega sektorja  P s,JpR» 

Reforma javne uprave 
Državna uprava 

Mš:— Lokalna samouprava sfc. 

Javne službe 
Sistem varstva pravic posameznikov v razmerju 
do uprave  
Sistem javnih uslužbencev, izobraževanja in 
usposabljanja v upravi  
Javne finance 
Reforma kmetijstva 
Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vzpostavitev ustreznih baz podatkov 
Vzpostavitev ustreznega veterinarskega in 
fitosanitarnega nadzora 
Vzpostavitev struktur za spremljanje in 
uravnavanje kmetijskih trgov 
Vzpostavitev struktur in priprava programov za 
izvajanje strukturne politike v kmetijstvu 
Reforma sistema zaposlovanja in upravljanja 
trga dela  
Analiza trga dela in zaposlovanja 
Dolgoročna strategija zaposlovanja 
Nacionalni akcijski program zaposlovanja 
Vzpostavitev struktur ESF (Evropski socialni 
sklad) in izvajanje 
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0.4. SPREMLJANJE IZVAJANJA DRŽAVNEGA PROGRAMA IN 

NJEGOVO DOPOLNJEVANJE 

Spremljanje izvajanja Državnega programa bo potekalo v okviru slovenskih institucij in 
institucij EU, prav tako pa tudi preko skupnih organov obeh strani, ustanovljenih na podlagi 
ESP. 

Izvajanje Državnega programa v Sloveniji spremlja Vlada RS preko rednih mesečnih 
poročil, ki jih pripravlja SVEZ v sodelovanju Službe Vlade RS za zakonodajo in Centrom 
Vlade RS za informatiko. Vlada RS s poročili seznanja tudi Državni zbor RS. Poročila se 
pripravljajo na podlagi podatkov, ki jih pristojna ministrstva in vladne službe ob vsaki 
spremembi predpisa, do katere je prišlo v zakonodajnem postopku, posredujejo v osrednje 
zbirke registra predpisov RS, harmonograma in Državnega programa. Poročila so tipska, 
njihova priprava pa potekal v okviru programa Informacijsko dokumentacijskega centra 
(IDC). V ta namen so bile med seboj povezane zbirke podatkov registra predpisov RS, 
harmonograma ter Državnega programa. 

Spremljanje izvajanja Državnega programa preko organov, ustanovljenih na podlagi ESP se 
vrši v okviru rednih zasedanj pridružitvenih pododborov, saj je izvajanje Državnega 
programa redna točka dnevnega reda vseh pododborov. Prav tako izvajanje Državnega 
programa obravnavata tudi Pridružitveni odbor in Pridružitveni svet, ki se sestajata enkrat 
letno. 

Izvajanju Državnega programa za prevzem pravnega reda EU bo posvečeno tudi redno 
letno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije. V ta namen bo morala Slovenija 
enkrat letno Evropski komisiji posredovati posebno poročilo o izvajanju Državnega 
programa. 

Državni program ni dokončni dokument, saj se bo dopolnjeval in spreminjal vse do vstopa 
Slovenije v EU iz več razlogov, ki izhajajo predvsem iz: 

• rezultatov opravljenega analitičnega pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s 
pravnim redom EU, saj podroben pregled stopnje usklajenosti in potrebnih postopkov za 
njeno doseganje lahko privede do spoznaj, ki zahtevajo spremembo prvotno predvidenih 
ukrepov, načrtovanih pred pregledom usklajenosti; 

• spreminjanja pravnega reda EU, ki poteka in bo potekalo v vmesnem obdobju do 
vključitve Slovenije v EU; 

• notranjih reform EU, povezanih z Agendo 2000; 

• obsega sredstev, ki jih bo EU namenjala Sloveniji kot pomoč za hitrejše prilagajanje in 
izpolnjevanje meril za članstvo, 

• novih spoznanj na podlagi analiz, saj vse naloge oz. ukrepi še niso v celoti opredeljeni, 

• usklajevanja zahtev, ki izhajajo iz Državnega programa z dejanskimi proračunskimi 
možnostmi. 

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti gradiva bodo dopolnitve in spremembe državnega 
programa na Vladi formalizirane na letni ravni. Vendar se bo glede na dejstvo, da je živ 
dokument, tekoče dopolnjeval in spreminjal, tako da bodo sproti vneseni večji dosežki ali 
spremembe prioritet na posameznim področju. Praviloma ga bo Vlada RS sprejela in z njim 
seznanila Državni zbor RS v zadnjih mesecih leta. hkrati z dopolnjenim predlogom 
državnega proračuna za posamezno leto. To bo omogočilo usklajenost obeh dokumentov, 
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hkrati pa tudi vključitev sprememb, ki bi bile posledica rednega letnega poročila Evropske 
komisije. ' , 

Tako kot za spremljanje izvajanja Državnega programa tudi za njegovo dopolnjevanje 
velja, da bo potekalo s pomočjo programa Informacijsko - dokumentacijskega centra (IDC). 

\ 
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1. POGLAVJE: POLITIČNA MERILA 

1.1. DEMOKRACIJA IN PRAVNA DRŽAVA 

Evropska komisija v svojem Mnenju o prošnji Slovenije za članstvo v Evropski uniji 
ocenjuje, da je Slovenija demokracija s stabilnimi ustanovami, ki zagotavljajo delovanje 
pravne države, varstvo človekovih pravic in spoštovanje ter varstvo manjšin. V Rednem 
poročilu o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo v letu 1998 Komisija to 
oceno ponavlja. 

Ustava Republike Slovenije, ki velja od 23.12.1991, v tem trenutku ne omogoča neposredne 
uporabe tujega prava v Republiki Sloveniji. Vse mednarodne pogodbe je potrebno 
predhodno pred njihovo uveljavitvijo ratificirati v Državnem zboru in objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe morajo biti v skladu z ustavo in država 
svojih suverenih pravic tako na zakonodajnem kot na drugih področjih ne more odstopiti, 
oziroma prenesti na kakršenkoli tuj subjekt, tudi z mednarodno pogodbo ne. Pravo 
evropskih skupnosti je za nas še vedno tuje pravo, ki bi ga morali po veljavni ureditvi v 
slovenski pravni red vpeljati s postopkom ratifikacije, kar pa bi bilo v nasprotju s temeljno 
značilnostjo prava skupnosti, to je njegovo neposredno uporabo. Za včlanitev v Evropsko 
unijo in uporabo tega prava bo zato v Ustavi RS potrebno zagotoviti posebno pravno 
podlago. 

Postopek sprememb in dopolnitev ustave je glede vseh temeljnih vprašanj urejen 
neposredno v sami ustavi (IX. poglavje, členi 168 do 171), podrobneje in proceduralno pa 
so ta vprašanja urejena tudi v Poslovniku Državnega zbora Republike Slovenije. Ustava 
določa tri različne možne predlagatelje za začetek postopka, to so lahko 20 poslancev 
državnega zbora, vlada ali pa najmanj 30.000 volilcev. Ne glede na to, kdo od navedenih je 
predlagatelj v konkretnem primeru, o predlogu odloči državni zbor z dvotretjinsko večino 
glasov navzočih poslancev. Državni zbor s tem odloči, ali naj se na podlagi vloženega 
predloga postopek začne ali pa se predlog ne sprejme, s čemer je postopek končan. O 
sprejemu predloga za spremembo oziroma dopolnitev ustave pa bo državni zbor ustanovil 
posebno komisijo za spremembo ustave, ki bo pripravila konkretne spremembe in 
dopolnitve. Državni zbor sprejme akt o spremembi ustave z dvotretjinsko večino vseh 
glasov vseh poslancev, na zahtevo najmanj 30 poslancev pa mora predlagano spremembo 
ustave predložiti v sprejem volilcem na referendumu. Sprememba ustave začne veljati z 
razglasitvijo v državnem zboru. 

Priprava strokovnih podlag za predvidene ustavne spremembe se je že začela v okviru 
vladnih služb, v parlamentarnem postopku pa je že tudi predlog za spremembo ustave glede 
ureditve regionalizma. 

1.1.1. Parlament 

Po vseh dosedanjih ocenah, od Mnenja Komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU, do 
Rednega poročila Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, je 
delovanje Državnega zbora ocenjeno zadovoljivo. Tudi nadalje velja, da se pristojnosti 
Državnega zbora spoštujejo. Med drugim, v praksi funkcionirajo instituti ustavne obtožbe, 
interpelacije, delujejo preiskovalne komisije, spoštovanje parlamentarne demokracije pa se 
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odraža v vlogi opozicije, ki opravlja svojo kontrolno vlogo tudi z vodenjem delovnih teles 
Državnega zbora (npr. Komisije za evropske zadeve). 

Državni zbor namenja vključevanju Slovenije v EU posebno prioriteto in ima v tem procesu 
tudi pomembno vlogo. Obravnava ključne dokumente, kot so Strategija RS za vključitev v 
Evropsko unijo in Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 in 
pogajalska izhodišča. Med delovnimi telesi je ustanovljena Komisija za evropske zadeve, ki 
redno in sprotno obravnava aktualna vprašanja v zvezi z vključevanjem RS v EU. Ta 
vprašanja obravnava tudi Odbor za mednarodne odnose, po potrebi pa so tudi predmet 
rednih ali izrednih sej Državnega zbora. Pomembna odločitev DZ v zvezi z vključevanjem 
v EU je bila sprememba 68. člena Ustave, ratifikacija Evropskega sporazuma o pridružitvi 
ter sprejem Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, kar je pravočasno omogočilo izvrševanje 
Priloge XIII ESP. 

Zakonodajni postopek je bil v Rednem poročilu deležen kritike, da poteka počasi. 
Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije omogoča, poleg rednega trifaznega 
postopka, tudi sprejem zakonov po hitrem ali skrajšanem postopku, kar pomeni, da se vse 
tri faze opravijo druga za drugo na isti seji. 

Zunaj rednih zasedanj Državnega zbora in v času rednih zasedanj, kadar ni pogojev za 
redno sejo, se lahko skliče izredna seja, na kateri se obravnavajo nujne zadeve. 

Ugotovljeno je bilo, da obstoječi zakonodajni postopek omogoča tekočo obravnavo 
predloženih zakonskih predlogov in nudi dovolj možnosti za pravočasen, tudi hitrejši 
sprejem posameznih zakonov. 

V pripravi je nov poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije, ki bo drugače uredil 
zakonodajni postopek. V okviru obstoječega poslovnika pa so bili sprejeti še nekateri 
ukrepi, predvsem organizacijske narave, ki dajejo prioriteto in omogočajo hitrejše 
sprejemanje zakonodaje, s katero se slovenski predpisi usklajuje s pravnim redom 
Evropskih skupnosti: 

• pri programiranju dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles se prednostno 
upošteva program dela vlade; 

• pri pripravi predloga dnevnega reda seje se posebno pozornost namenja predlogom 
zakonov, povezanih z usklajevanjem zakonodaje s pravnim redom EU ; 

• v času zasedanja DZ so trije dnevi namenjeni izključno obravnavi predlogov zakonov, 
povezanih z usklajevanjem zakonodaje. 

V letu 1999 je ta dogovor Državnega zbora in Vlade RS omogočil hitro sprejemanje 
zakonov v skladu s terminskim planom iz Državnega programa za prevzem pravnega reda 
EU. 

Za izvajanje nalog, povezanih z vključevanjem Slovenije v EU, so bili v letu 1998 za eno 
leto štiije strokovni sodelavci zaposleni v raziskovalnem sektorju, trije pa v Komisiji za 
evropske zadeve. Po preteku enoletnega roka bodo nadaljevali delo v Državnem zboru. 
Zaposlitve v delovnih telesih in službah DZ se načrtujejo glede na potrebe in pričakovani 
obseg dela. 
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• Od leta 1998 je DZ na spletnih straneh omogočil prost (javni in brezplačni) dostop do baze 
slovenske zakonodaje, prek računalniške mreže Državnega zbora pa tudi do raznih drugih 
pravnih podatkovnih baz (Celex - neposredno in prek CD-ROM, Uradnega lista RS, 
Evropskih komentarjev itd.). V letu 1998 sta se pričela izvajati projekta prevajanja tezavra 
EUROVOC in večjega nakupa publikacij v zvezi z EU, ki bosta končana v letu 1999. V letu 

, 1997 se je pričel projekt dobave in vključitve osrednjega omrežnega CD-ROM sistema za 
računalniško upodabljanje in arhiviranje dokumentov; namestitev in vključitev v sistem je 
načrtovana do konca leta 1999. 
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1.1.2. Izvršilna oblast 

Ocena Evropske komisije je, da izvršilna oblast deluje brez zapletov. Izvršilna veja oblasti 
se tako zaradi potreb države kot še posebej v povezavi s procesom vključevanja v EU 
reformira in modernizira. 

Proces reforme javne uprave poteka že od leta 1997 in z reformnimi ukrepi se razvija 
mehanizme neposredne in posredne demokracije, reorganizira se centralna državna uprava z 
dograjevanjem razmerij v upravnem sistemu, posodabljanjem funkcij državne uprave, ki se 
pospešeno informatizira, na področju lokalne samouprave se dograjuje obstoječe občinske 
strukture s pokrajinami kot drugo ravnijo lokalne samouprave, na področju javnih služb in 
t.i. paradržavnih organizacij pa se zlasti ureja položaj oseb javnega prava in razmejuje 
upravne naloge od neupravnih. Posodablja se varstvo pravic državljanov v razmerju do 
državnih organov in sprejema sodobna procesna zakonodaja. Sistem javnih uslužbencev se 
ureja z novim sistemskim zakonom, ki bo v celoti uredil vsa uslužbenska razmerja v 
javnem sektorju. Vzpostavljen je tudi sistem permanentnega usposabljanja kadrov v javni 
upravi in načrtovan posebni večletni program usposabljanja kadrov, ki opravljajo naloge 
povezane z Evropsko unijo. 

Vladni del zakonodajnega postopka je bil konec leta 1998 s spremembami Poslovnika 
Vlade RS izrecno izpopolnjen v zvezi z vprašanji usklajevanja oziroma usklajenosti vseh 
pravnih aktov s pravnim redom evropskih skupnosti. Vsak slovenski pravni predpis, ki se 
spreminja ali pripravlja na novo, mora vsebovati izjavo o skladnosti s predpisi Evropskih 
skupnosti. Obrazložena izjava o skladnosti je formalni sestavni del gradiva za obravnavo 
predloga in se brez tega ne more obravnavati v zakonodajnem postopku. Za nadzor tega 
vidika zakonodajnega postopka je zadolžena Služba Vlade RS za zakonodajo. 

V okviru širšega projekta informatizacije državne uprave intenzivno potekajo projekti 
Informacijskoo dokumentacijskega centra. Informatiziran bo celotni zakonodajni postopek, 
saj je parlamentarni del že popolnoma opremljen in so podatkovne baze zakonodaje v 
elektronski obliki na razpolago tudi splošni javnosti, informatizacija vladnega dela 
zakonodajnega postopka pa je kratkoročni cilj. 

1.1.3. Pravosodni sistem 

Reforma pravosodnega sistema je v zakonodajnem pogledu opravljena, saj je bila s 
sprejemom sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika in pred tem Zakona o kazenskem 
postopku novelirana kazenska zakonodaja, z Zakonom o pravdnem postopku moderniziran 
civilni pravdni postopek, pred tem pa so bili v preteklih letih spremenjeni oziroma 
dopolnjeni Sodni red, Zakon o sodniški službi, sprejet nov Zakon o izvršbi in zavarovanju, 
Zakon o upravnem sporu, ki uvaja novo Upravno sodišče, noveliran Zakon o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji, Zakon o zemljiški knjigi in opravljene ustrezne 
organizacijske spremembe. Slovenija je tako po osamosvojitvi ustvarila sodobno 
pravosodje in sodno oblast, ki tudi vse bolje funkcionira. Med drugim tudi zaradi omenjene 
reforme nastali problemi, predvsem dolgotrajni sodni postopki in zaostanki na sodiščih, se 
po izvedenih ukrepih ustrezno rešujejo. 

Ukrepe za izboljšanje delovanja sodne oblasti je mogoče razdeliti na zakonodajne in 
organizacijsko-kadrovske. V okviru prvih in v skladu s kratkoročnimi prioritetami 
Partnerstva za pristop, so bile sprejete in uveljavljene spremembe Kazenskega zakonika. 
Zakona o kazenskem postopku in Zakona o pravdnem postopku, v postopku pa sta Zakon o 

16. junij 1999 17 poročevalec, št. 44 



• odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in Zakon o izbrisu iz sodnega registra. 
Skupen imenovalec vseh teh zakonodajnih ukrepov je zmanjšanje števila sodnih postopkov 
ter njihova poenostavitev in skrajšanje. 

Med kadrovskimi in organizacijskimi ukrepi je potrebno omeniti pripravo sprememb 
Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi, ki naj bi poenostavile upravljanje sodišč. 

' Financiranje zasedbe sistemiziranih, vendar nezasedenih sodniških mest bo zagotovljeno iz 
proračunske rezerve. Že kot kratkoročni rezultat se pričakuje polno zasedenost sodniških 
mest na vseh sodiščih. K razbremenitvi sodišč bo prispeval tudi načrtovan prenos nekaterih 
sodnih pristojnosti na notarje. Dosedanji ukrepi že kažejo ustrezne rezultate, saj je bilo v 
prvi polovici letošnjega leta rešenih 20.000 zadev več, kot v primerljivem lanskem obdobju, 
sodišča tudi poročajo o opaznem zmanjšanju zaostankov. Posebej očitno se je stanje 
izboljšalo na področju gospodarskih sporov, kjer je poslovanje nekaterih sodišč praktično 
tekoče. Predsedniki sodišč v tem pogledu pripisujejo poseben pomen povečanju števila 
strokovnih sodelavcev, ki s svojim delom povečujejo učinkovitost sodnikov, k izboljšavam 
pa so pripomogla tudi sprejeta merila pričakovanega obsega sodnikovega dela, ki jih je 
uvedel Sodni svet. 

Posebno mesto med nerešenimi zadevami imajo izvršilne in zemljiško-knjižne zadeve, ki 
tudi po številu predstavljajo njihov največji del. Te zadeve namreč večinoma ne 
predstavljajo nerešenih sporov, temveč gre za administrativno-tehnična opravila, ki jih 
lahko opravlja sodno osebje pod nadzorom sodnika. Njihovo statistično spremljanje skupaj 
z drugimi nerešenimi zadevami zato daje popačeno sliko o številu dejansko nerešenih 
sporov pred sodiščem. Ukrepi za odpravo zaostankov na teh področjih so iz navedenih 
razlogov bistveno različni od ostalih. Poslovanje sodišč v izvršilnih zadevah je že v celoti 
računalniško podprto, kar je v zadnjem času pripeljalo do opaznega zmanjšanja zaostankov. 
Nadaljnje izboljšave je pričakovati z uvedbo sodnih izvršiteljev, torej s prenosom izvršilnih 
dejanj izven sodne pristojnosti. Spremenjena metodologija obravnavanja sodnih 
zaostankov, ki bo usklajena s primerljivimi sistemi v drugih državah, pa bo nudila povsem 
drugačno podobo te problematike, saj je število tako razpolovljeno. 

Projekt popolne računalniške podpore vodenja zemljiške knjige je tik pred zaključkom, 
pripravljene so tudi ustrezne spremembe Zakona o zemljiški knjigi. To naj bi, skupaj z 
zaposlitvami dodatnih sodnih referentov za določen čas, v doglednem času povsem 
odpravilo zaostanke na tem področju. Projekt vodi Vrhovno sodišče v popolni koordinaciji 
z zainteresiranimi ministrstvi, zagotovljeno pa je bilo tudi sofinanciranje v okviru programa 
PHARE in Svetovne banke. 

Ustanovljen je bil tudi Center za izobraževanje v pravosodju, v okviru katerega je bil 
pripravljen natančen program izobraževanja v pravosodnih organih, ki se - tudi zaradi 
zagotovljene kontinuitete nekaterih programov - že uspešno izvršuje. Posebna pozornost je 
namenjena tudi izobraževanju iz prava Evropskih skupnosti, saj je cilj, da bi vsi delavci v 
pravosodju in še posebej sodniki v treh letih spoznali to pravo in bili usposobljeni za 
njegovo uporabo. 

1.1.4. Protikorupcijski ukrepi 

Odprtost evropskega prostora in izjemno močni integracijski procesi prinašajo ob vseh 
socialnih in ekonomskih spremembah tudi bolj temne plati. Širi se kriminalna dejavnost, ki 
prestopa regionalne ali nacionalne okvire, nastajajo transnacionalne kriminalne 
organizacije, ki obvladujejo trgovanje z mamili, ljudmi, jedrskimi in radioaktivnimi snovmi 
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in drugim. Tako kot postaja vse bolj realnost rast in siljenje vedno hujših oblik kriminalnih 
dejanj, predvsem organizirane kriminalitete,"se v vedno večji meri pojavljajo tudi stališča in 
ocene o razširjanju korupcije. Statistični pokazatelji (policijski) o razširjenosti in pojavnih 
oblikah kriminalitete v Sloveniji za zadnje desetletje namreč kažejo, daje bilo med vsemi 
odkritimi kaznivimi dejanji odkritih le okrog 0,01% kaznivih dejanj korupcije. Seveda pa to 
ne zadošča za oceno o njeni dejanski razširjenosti, saj so to kazniva dejanja z najnižjo 
stopnjo vidnosti. Nadaljnji problem predstavlja tudi dejstvo, da se korupcija le redko 
pojavlja v čistih oblikah (kot podkupovanje). Več korupcije je namreč skritih v drugih 
kaznivih dejanjih (na primer zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic), pri katerih je 
bolj ali manj očitno, daje storilčev motiv koristoljubje, ki ga pa ni mogoče dokazati. Njena 
nevarnost je toliko večja, kolikor bolj se povezuje z gospodarsko, organizirano in 
strukturalno deviantnostjo. Zato so tudi statistični podatki (policijski, tožilski ali sodni) o 
korupciji lahko pomanjkljivi, odkriti primeri pa slučajnost in predstavljajo le vrh ledene 
gore. 

Upoštevaje kazensko pravni vidik, je slovenski Kazenski zakonik (sprejet 1995. leta) 
prinesel relativno veliko sprememb v splošnem in posebnem delu, nekatere tudi pri 
korupcijskih deliktih. Opredeljuje šest klasičnih korupcijskih deliktov podkupovanja: 
sprejemanje podkupnine pri volitvah; neupravičeno sprejemanje daril; neupravičeno dajanje 
daril; jemanje podkupnine, dajanje podkupnine in nezakonito posredovanje. Seveda pa je to 
le en vidik njenemu zoperstavljanju. V organizacijskem pogledu je bila v okviru 
Generalnega državnega tožilstva ustanovljena skupina državnih tožilcev za posebne naloge, 
ki se ukvarja z odkrivanjem in obravnavanjem vseh večjih deliktov, povezanih s korupcijo 
in organiziranim kriminalom. Sočasno je bil oblikovan tudi sektor za organizirani kriminal 
v okviru Ministrstva za notranje zadeve, kot tudi specializirane enote v vseh regionalnih 
upravah. Samo celovit sistem ukrepov (preventivnih in represivnih) bo omogočil učinkovit 
pregon korupcijeoziroma jo bo skušal zajeziti. 

Vendar spekter ukrepov sprejetih v preteklosti ni zadošČalza uresničevanje celovite 
strategije. Kljub oceni, da se je »Slovenija zelo resno lotila vprašanja organiziranega 
kriminala in korupcije« in » da so rezultati, kar zadeva prilagoditev svoje,organizacijske in 
zakonodajne strukture potrebam, ki jih narekuje širitev organiziranega kriminala in 
korupcije pozitivni« ter »da ima sodoben pravni okvir, ki je v skladu s standardi unije«, 
zapisani v sklepnih pripombah v priporočilih in smernicah za ukrepanje, ki sta ga v okviru 
skupnega projekta pripravila Evropska Komisija in Svet Evrope1, pa je potrebnih še vrsta 
ukrepov za vzpostavitev učinkovitejšega sistema. Po mnenju ekspertov so to predvsem: 

• potrebne dopolnitve ali spremembe kazenskega zakonika, prvenstveno z razširitvijo 
določb o zaplembi premoženja, z vključitvijo bolj zapletenih oblik korupcije, razširitvijo 
definicije pranja denarja, vzpostavitev odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja in 
drugi; 

• pospešitev in poenostavitev kazenskega postopka in postopkov sodišč, uvedba 
programov za varstvo prič, spremembe v izvajanju načela kontradiktornosti, več 
diskrecijske pravice tožilca, itd; 

1 - Komisija Evropske unije in Svet Evrope sta v okviru skupnega projekta »Korupcija in organizirani kriminal 
v državah v prehodu« (Octopus) posredovali Vladi Republike Slovenije »Končna priporočila in smernice za 
ukrepanje« (Strasbourg, 5. marca 1998). Poročilo je nastalo na podlagi odgovora Vlade Republike Slovenije 
na vprašalnik, strokovne misije v Ljubljani in razgovorov na konferencah v Sofiji in Strasbourgu. 
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"• posodobitev preiskovalnih metod in sredstev na način, ki je v skladu z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in drugimi sorodnimi 
listinami; 

• sprejem ustreznih mednarodnih konvencij, mednarodno sodelovanje npr. na področju 
izmenjave finančnih informacij, vzpostavitev mehanizmov za mednarodno delitev 
zaseženega premoženja in drugi; 

• 
• pristopi v ocenjevanju korupcije in organiziranega kriminala; v tem kontekstu je 

potrebno predvsem razviti splošen sistem statistike kaznivih dejanj in izboljšati kakovost 
analitičnih ocen (statistike) o organiziranem kriminalu in korupciji, izboljšati 
ozaveščenost o nevarnosti korupcije itd. 

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi priporočil sprejela sklep2, s katerim je 
operacionalizirala nadaljnje naloge za preprečevanje in zatiranje organiziranega kriminala 
ter korupcije v skladu s pripombami ter predlogi iz poročila. Med drugim je opredelila 
potrebe po pripravi metodologije za statistično spremljanje korupcije in organiziranega 
kriminala, po upoštevanju načel poklicne etike za javne uslužbence, po pripravi izhodišč za 
podpis in ratifikacijo konvencij in sporazumov s področja pravne pomoči, o preprečevanju 
terorizma, sodelovanju med carinskimi službami, nedovoljeni trgovini po moiju in druge 
naloge. 

V letošnjem letu sprejete oziroma uveljavljene spremembe in dopolnitve Zakona o 
kazenskem postopku in Kazenskega zakonika, dosledno uveljavljajo navedene usmeritve in 
naloge, zato je slovenska kazenska zakonodaja na področju korupcije v celoti usklajena s 
pravnim redom Evropske unije. Sočasno je Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora 
sprejel tudi sklep, da Republika Slovenija postane podpisnica Sporazuma skupine držav v 
boju proti korupciji (Greco) in da ratificira Konvencijo o boju proti korupciji (Svet Evrope). 

2 - Vlada Republike Slovenije je sklep sprejela na 81. seji dne 22. oktobra 1998, ob obravnavi »priporočil in 
smemic za ukrepanje na področju korupcije in organiziranega kriminala«. 
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1.2. ČLOVEKOVE PRAVICE IN ZAŠČITA MANJŠIN 

1.2.1. Civilne in politične pravice 

l.Varuh človekovih pravic 

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je z ustanovitvijo varuha človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin prinesla pomembno novost na področju zagotavljanja ustavnosti in 
zakonitosti ter spoštovanja načel pravne države. Skladno s 159. členom ustave je bil varuh 
človekovih pravic (ombudsman) s posebnim Zakonom o varuhu človekovih pravic (Uradni 
list RS 71/93) leta 1993 ustanovljen za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
v razmeiju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev državnih 
pooblastil. Čeprav ustava dopušča ustanovitev posebnih varuhov človekovih pravic za 
posamezna področja, je bil doslej ustanovljen samo en varuh s širokim področjem 
delovanja. 

Varuh človekovih pravic je samostojen, neodvisen in nepristranski organ, ki ga za dobo 
šestih let na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor. Pri svojem delu se ravna po 
določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah, pri intervencijah pa se lahko sklicuje tudi na načelo pravičnosti in dobrega 
upravljanja. Pobudo za začetek postopka pred varuhom lahko da vsak, ki meni, da so mu z 
aktom organa' kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, varuh pa lahko prične 
postopek tudi na lastno pobudo. Poleg obravnavanja konkretnih primerov obravnava tudi 
širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
pravno varnost državljanov Republike Slovenije. Zakon določa obveznost državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, da varuhu zagotovijo vse 
podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti ter omogočijo 
izvedbo preiskave. Varuh človekovih pravic po izvedenem postopku pripravi poročilo, v 
katerem poda oceno dejstev in okoliščin ter ugotovitev, ali je v obravnavanem primeru 
prišlo do kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, na kakšen način so le-te bile 
kršene ter predlaga odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Pomembna je pristojnost varuha, da 
v soglasju s prizadetim na ustavno sodišče sam vloži ustavno pritožbo zaradi kršitev 
človekovih pravic. Postopek pred varuhom človekovih pravic je zaupen, neformalen in 
brezplačen. 

Iz rednih letnih poročil, s katerimi varuh človekovih pravic obvešča Državni zbor, izhaja, 
da se število prejetih pobud iz leta v leto povečuje. Med njimi prevladujejo pobude s 
področja sodnih in policijskih postopkov, upravnih zadev in socialne varnosti. Navedena 
področja so obenem tista, na katerih varuh človekovih pravic ugotavlja, da je stanje 
človekovih pravic še posebej pereče. Zato bo za izboljšanje stanja v prihodnje potrebno 
posebno pozornost nameniti predvsem odpravi nerazumno dolgotrajnega odločanja v 
številnih sodnih in upravnih postopkih, različnih oblik socialnih problemov ter socialne 
izključenosti zaradi dolgotrajne brezposelnosti in revščine, ter pospešitvi aktivnosti na 
zakonodajnem področju. Varuh človekovih pravic namreč ugotavlja, da imajo številni 
konkretni problemi korenine v nepopolni in zastareli, marsikdaj še jugoslovanski 
zakonodaji, ki ni prilagojena veljavnim pravnim temeljem in dejanskemu stanju v družbi. 
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■ Število vloženih in obravnavanih pobud kaže na to, da so državljani Republike Slovenije 
varuha človekovih pravic kot način demokratičnega uveljavljanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v razmerju do državnih organov dobro sprejeli. Obenem dobra 
odzivnost organov, ki sodijo v pristojnost varuha, na poizvedbe in druge zahtevke potrjuje 
potrebo po njegovi umeščenosti v institucionalni okvir varovanja človekovih pravic in 

, temeljnih svoboščin v Sloveniji. 

2. Ureditev statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji 

Republika Slovenija je z Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
1/91-1), sprejetim v okviru tako imenovane osamosvojitvene zakonodaje, omogočila 
državljanom drugih republik nekdanje SFRJ, da ob pogojih, določenih v 40. členu, 
pridobijo slovensko državljanstvo. Ti državljani so to ugodnost v velikem številu izkoristili, 
saj je na ta način pridobilo državljanstvo Republike Slovenije več kot 171.000 oseb. 

♦ 

Vendar pa določeno število državljanov drugih republik bivše SFRJ te možnosti iz različnih 
razlogov ni želelo ali pa ni moglo uveljaviti. Nekateri so zamudili z zakonom določen rok, 
v katerem bi lahko zaprosili za slovensko državljanstvo, drugi niso izpolnjevali vseh 
predpisanih pogojev in jim je bila izdana negativna odločba, tretji enostavno niso želeli 
postati državljani Slovenije. 

• 
S sprejemom in uveljavitvijo Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1) so vse te osebe, ne 
glede na čas njihovega bivanja v Sloveniji, po 81. členu tega zakona v določenem roku 
postali tujci. Po Zakonu o tujcih lahko tujci prebivajo v Sloveniji, če imajo dovoljenje za 
začasno ali stalno prebivanje oziroma delovni ali poslovni vizum, ki veljata kot dovoljenje 
za začasno prebivanje. Zakon o tujcih tudi natančno določa pogoje, ki so potrebni za 
pridobitev dovoljenja ali vizuma. Tako je bilo ob uveljavitvi navedenega zakona za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje potrebno, ob izpopolnjevanju še drugih v zakonu določenih 
pogojev, triletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 44/97) pa je ta rok podaljšal na osem let. 

Že po prejšnjih predpisih so tujci iz drugih držav za prebivanje v Sloveniji oziroma v SFRJ 
potrebovali ustrezna dovoljenja po Zakonu o gibanju in prebivanju tujcev in jim je 
dovoljenje za stalno prebivanje ostalo v veljavi (tretji odstavek, 82. člen Zakona o tujcih). 
Državljani drugih republik nekdanje SFRJ pred osamosvojitvijo niso potrebovali nobenega 
dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. Zato ob uveljavitvi Zakona o tujcih niso mogli v celoti 
izpolniti pogoja za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih 
(predhodno dovoljenje za začasno prebivanje). Zaradi tega je Vlada Republike Slovenije 
dne 3.9.1992 sprejela sklep, po katerem je Ministrstvo za notranje zadeve pri obravnavanju 
vlog za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje upoštevalo, da je izpolnjen omenjeni pogoj 
tudi v primeru, koje imel tujec v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče najmanj tri leta in 
je v Sloveniji tudi dejansko živel, preden so začele veljati določbe Zakona o tujcih. 

Kljub temu pa mnogo tujcev ni uredilo oziroma ni moglo urediti svojega statusa in pridobiti 
ustreznega dovoljenja. Razlogi za to so različni: vojne razmere na Hrvaškem in v Bosni in 
Hercegovini, marsikdo ni mogel pridobiti ustrezne potne listine oziroma drugih 
dokumentovali je bil razlog bojazen pred vpoklicem v vojaške enote, neobveščenost, 
nepoznavanje predpisov, ipd. 
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Ustavno sodišče je dne 04.02.1999 med drugim odločilo, daje Zakon o tujcih v neskladju z 
ustavo, ker ne določa pogojev za pridobitev "dovoljenja za stalno prebivanje oseb iz drugega 
odstavka 81. člena po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo 
Republike Slovenije, če tega niso storile ali po dnevu, ko je postala odločba o zavrnjenem 
sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije dokončna. Ugotovljeno neskladnost je 
zakonodajalec dolžan odpraviti v roku šest mesecev od dneva objave te odločbe v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Poleg tega je v Sloveniji določeno število tujcev - državljanov drugih republik bivše SFRJ, 
ki nimajo urejenega stalnega prebivališča. Nekateri so zamudili rok za pridobitev 
slovenskega državljanstva, dokler so bili pogoji še ugodni. Drugi ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva niti za pridobitev dovoljenja 
za prebivanje. Ocene o številu takšnih oseb so zelo različne; nekatere nevladne organizacije 
brez kakršne koli podlage navajajo celo skrajno pretirane ocene. Po oceni Ministrstva za 
notranje zadeve je v Republiki Sloveniji približno 3000 oseb, ki si svojega statusa po 
osamosvojitvi niso uredile, dejansko pa v Sloveniji neprekinjeno tudi živijo. Po oceni iz 
Agende 2000 je v Republiki Sloveniji 6000 takih oseb, Redno poročilo Evropske komisije 
o napredku Slovenije pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo pa navaja število med 5 
in 10 tisoč. 

Ne glede na dejansko število takšnih oseb, je potrebno njihov status pravno urediti, saj je 
tem osebam v veliki meri onemogočeno ali pa vsaj zelo otežkočeno uveljavljanje temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin Na to okoliščino in na nujnost ureditve teh vprašanj 
opozarjajo Varuh človekovih pravic, eksperti Evropske unije, Visoki komisariat Združenih 
narodov za begunce in nekatere nevladne organizacije. 

V okviru celotnega področja migracij je to vprašanje opredeljeno kot ena prioritetnih nalog. 
K temu zavezuje tudi sklep Vlade Republike Slovenije, kije navedeni problem obravnavala 
ter zadolžila Ministrstvo za notranje zadeve, da pripravi predlog zakona za ureditev 
položaja tujcev brez pravnega statusa v Republiki Sloveniji. V sodelovanju z UNHCR, 
Uradom za priseljevanje in begunce in nevladnimi organizacijami (GEA) je ministrstvo 
pripravilo predlog zakona, ki je že v razpravi v Državnem zboru. V skladu z državnim 
programom za sprejem pravnega reda Evropske unije načrtujemo, da bo sprejet v drugem 
trimesečju tega leta. 

Na podlagi navedenega so glavni razlogi za sprejem predlaganega zakona naslednji: 
odprava ugotovljene neskladnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o tujcih z Ustavo, kot 
to izhaja iz navedene odločbe Ustavnega sodišča; odprava neurejenega pravnega položaja 
določenega števila tistih tujcev, ki lahko z izpolnitvijo določenih pogojev nedvomno 
izkažejo učinkovito in pristno vez z Republiko Slovenijo, kar je tudi v okviru Evropske 
unije priznan in uveljavljen kriterij za priznanje pravice do bivanja ali naselitve v 
posamezni državi; dosledno spoštovanje sprejetih mednarodnih aktov, zlasti Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; uveljavitev splošnih načel 
mednarodnega prava in običajev kakor tudi prakse večine članic držav Evropske unije. 

3. Pravica državljanov držav članic EU do nakupa nepremičnin 

Za izvajanje priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi je 14.2.1999 pričel veljati 
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti. Ministrstvo za pravosodje in v njem na novo ustanovljen 
Sektor za spremljanje sodne prakse domačih in tujih sodišč in za pripravo primerjalnih 
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• pravnih analiz ter za ugotavljanje vzajemnosti, sprejema, obravnava in rešuje vloge tujcev 
za nakup nepremičnin v skladu z zakonsko določenimi roki. Skupaj z Navodilom o načinu 
ugotavljanja stalnega bivališča državljanov članic EU na sedanjem ozemlju Republike 
Slovenije (Uradni list RS št. 4/99 z dne 22.1.1999) ministra za notranje zadeve upravnim 
enotam, so zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje obveznosti Republike Slovenije iz 2. točke 
Priloge XIII, oziroma ustvarjene možnosti za nakup nepremičnin v Sloveniji za državljane 
EU, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slovenije. 

4. Vračanje premoženja 

Vračanje podržavljenega premoženja upravičencem pomeni za slovensko družbo in državo 
enega temeljnih procesov in pogojev demokratizacije. Hkrati je to izredno zahteven proces, 
saj se premoženje vrača v naravi ali v obliki odškodnine v celotni višini odvzetega 
premoženja, brez omejitev. Po uradnih podatkih 13. poročila o uresničevanju zakona o 
denacionalizaciji je bilo do 30.6.1998 vloženih 37.388 vseh zahtevkov, od katerih je bilo 
16.953 popolnih vlog, sposobnih za obravnavanje. Izdanih je bilo 14.868 odločb, s katerimi 
je bilo zahtevkom ugodeno. Ocenjena vrednost celotnega zahtevanega premoženja znaša 
5.970.880.000 (ca 6 milijard) DEM, odločeno je o premoženju v vrednosti 1.814.854.000 
DEM ali o 30% vrednosti celotnega zahtevanega premoženja, od tega ugodeno v vrednosti 
1.529.429 ali 25% in negativno odločeno o 285.424 ali 5% celotne vrednosti zahtevanega 
premoženja. 

Sprejetje sprememb in dopolnitev Zakona o denacionalizaciji septembra 1998 in odločba 
Ustavnega sodišča iz oktobra 1998 omogoča hkrati večjo zaščito širšega javnega interesa in 
upravičencev. Upravni organi morajo zlasti preverjati ali je upravičenec dobil ali imel 
možnost dobiti odškodnino od tuje države. Uvedena je revizija kot izredno pravno sredstvo 
v primerih posebej izkazanega javnega interesa za odpravo nepravilnosti in nezakonitosti v 
denacionalizacijskih postopkih. Dopolnitve zakona razširjajo krog strank v 
denacionalizacijskem postopku tako, da so vključeni kot stranke vanje vsi tisti, ki so vlagali 
v nepremičnine. 

Vlada RS je za pospešitev denacionalizacijskih postopkov sprejela ustrezne sklepe, med 
katerimi je najpomembnejši o poenotenju cenilske metodologije. V pripravi so strokovna 
izhodišča za spremembo te metodologije kot podzakonski akt Zakona o denacionalizaciji. 
Vlada RS je ustanovila poseben vladni urad za denacionalizacijo kot koordinacijsko telo za 
spremljanje stanja in pospešitev izvajanja denacionalizacijskih postopkov, uskladitev 
evidenc zemljiškega katastra in zemljiške knjige ter za pripravo pregleda vrst in višine 
stroškov, ki nastanejo v denacionalizacijskih postopkih. Že v letu 1998 so se pričeli posveti 
z upravnimi enotami, ki rešujejo denacionalizacijske zadeve na prvi stopnji, dodatno 
izobraževanje se nadaljuje v letošnjem letu. 
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1.2.2. Ekonomske, socialne in kulturne pravice 

1. Socialne pravice 

Uvodne določbe Ustave Republike Slovenije določajo, da je "Republika Slovenija pravna 
in socialna država". Ta določba normira temeljna izhodišča za delovanje države, ki mora 
skrbeti za socialne interese države in za uresničevanje človekovih socialnih pravic, že v 
sami ustavi podrobneje določenih v Il.poglavju o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah ter v III. poglavju o gospodarskih in socialnih razmerjih. 

Človekove pravice s področja socialne varnosti so po ustavi pravica državljanov do socialne 
varnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon (50.člen), pravica vsakogar do zdravstvenega 
varstva pod pogoji, ki jih določa zakon (51.člen), ter pravica do posebnega varstva vojnih 
veteranov in žrtev vojnega nasilja (3.odstavek 50.člena), invalidov in otrok z motnjami v 
telesnem in duševenem razvoju (52.člen), družine, materinstva, očetovstva, otrok in 
mladine (53.člen) in otrok (56.člen). Sociale pravice se na temelju ustavnih določb lahko 
urejajo samo z zakonom. Ustava tudi določa,da mora biti zakonska ureditev socialnih 
pravic v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Slovenijo pri 
zakonskem urejanju socialnih pravic so zlasti Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, konvencije Mednarodne organizacije dela, med njimi predvsem 
Konvencija št. 102 in Evropska socialna listina. 

Ustava zagotavlja varstvo dela (66.člen) z določbo, da država ustvarja možnosti za 
zaposlovanje in delo ter zagotavlja nujno zakonsko varstvo; zagotavlja pravico do 
soodločanja (75.člen) z določbo, da delavci sodelujejo pri upravljanju v gospodarskih 
organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa zakon ter določa pravico do 
sindikalne svobode (76.člen) in pravico do stavke (77.člen). 

Z Ustavo določene pravice s področja socialne varnosti Republika Slovenija izvaja na 
podlagi ustrezne zakonodaje, ki je v Sloveniji v veljavi že vrsto let. Vse predvidene 
spremembe in dopolnitve zakonodaje s tega področja so razvidne v poglavju "socialna 
politika in zaposlovanje" v nadaljevanju tega programa . 

Po osamosvojitvi Republika Slovenija izvaja številne reforme na področju socialne 
varnosti; med katerimi so izredno pomembne reforma zdravstvenega varstva, spremembe 
na področju politike zaposlovanja in socialnega varstva ter pokojninska reforma. 

1.2.3. Manjšinske pravice in zaščita manjšin 

Republika Slovenija se je ob osamosvojitvi s temeljno ustavno listino o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1-4/91) zavezala, da zagotavlja 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike 
Slovenije na glade na njihovo pripadnost brez sleherne diskriminacije, v skladu z ustavo RS 
in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. 
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Na tej osnovi 61. člen ustave Republike Slovenije jamči vsem prebivalcem Slovenije 
pravico, da svobodno izražajo pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da gojijo in 
izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik in pisavo. 

Italijanski in madžarski narodni skupnosti, ki živita v Republiki Sloveniji, je ustava poleg 
splošnih človekovih pravic zajamčila na ozemlju, na katerem avtohtono živita, še posebne 
pravice. Tako je obema narodnima skupnostima poleg splošnih človekovih pravic 
zagotovljena pravica do rabe narodnih simbolov, pravica do vzgoje in izobraževanja v 
svojem jeziku, pravica do razvijanja lastne gospodarske, kulturne in raziskovalne 
dejavnosti, dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva in pravica do stikov z 
matičnim narodom. Ustava zavezuje državo, da materialno in moralno podpira 
uresničevanje teh pravic. Ustava obema narodnima skupnostima nadalje zagotavlja pravico 
do neposrednega sodelovanja pri soodločanju o javnih zadevah na lokalni in državni ravni z 
neposredno izvoljenimi predstavniki v organih lokalnih skupnosti in državnem zboru. Za 
uresničevanje svojih pravic in izražanje svojih interesov pripadniki narodnih skupnosti 
ustanovijo samoupravne narodne skupnosti, ki kot osebe javnega prava predstavljajo 
njihovo politično predstavništvo in sogovornika države in lokalnih skupnosti. 

Uresničevanje z ustavo zajamčenih pravic narodnih skupnosti je zagotovljeno z zakoni. 
Posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti so zagotovljene na narodnostno 
mešanih območjih, zato jih ustava jamči ne glede na število pripadnikov narodnih 
skupnosti, ki na teh območjih živijo. Da bi zajamčila varstvo pravic narodnih skupnosti, 
ustava predvideva, da so zakoni in drugi predpisi, ki se nanašajo samo na uresničevanje z 
ustavo zajamčenih pravic narodnih skupnosti lahko sprejeti le ob soglasju predstavnikov 
narodnih skupnosti. 

65. člen ustave določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, 
ureja zakon. Na tej osnovi so bile uzakonjene posebne določbe o šolanju romskih otrok in o 
sodelovanju predstavnikov Romov v organih lokalne samouprave, vlada pa je sprejela 
program ukrepov za pomoč Romom. 
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2. POGLAVJE: GOSPODARSKA MERILA 

2.1. UVOD 

Slovensko gospodarstvo že nekaj let beleži razmeroma stabilno gospodarsko rast. BDP na 
prebivalca po kupni moči v Sloveniji je po zadnjih podatkih dosegel 68 odstotkov 
povprečja EU. Povprečna letna inflacija se znižuje. Decembra 1998 sta bila sprejeta Zakon 
o davku na dodano vrednost in Zakon o trošarinah. Strukturni problemi brezposelnosti so 
prisotni še naprej. Dogovor o parametrih plačne politike je prispeval k uspehu dohodkovne 
politike. Javnofinančni primanjkljaj se zmanjšuje. Nadaljevanje gospodarske rasti ter 
krepitev makroekonomske stabilnosti (uvedba davka na dodano vrednost, uveljavitev 
sprememb pokojninskega sistema, dokončno oblikovanje bančne in finančne zakonodaje, 
konsolidacija in privatizacija bank in zavarovalnic, dokončanje liberalizacije ter regulacija 
in privatizacija sektorja javnih gospodarskih služb) ostajata glavna izziva za Slovenijo v 
dokončanju tranzicije in vzpostavitvi delujočega tržnega gospodarstva. 

2.2. GOSPODARSKA GIBANJA PO OBJAVI MNENJA EVROPSKE 

KOMISIJE 

2.2.1. Makroekonomska gibanja 

Realno letno povečanje slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP) dosega skoraj 4 
odstotke. Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) tudi v letošnjem letu 
napoveduje gospodarsko rast med 3,5 in 4 odstotki. Rast industrijske proizvodnje je v letu 
1998 dosegla 3,7 odstotka. Delež industrije v BDP upada že od konca 80-tih let kot 
posledica prestrukturiranja gospodarstva. Izvoz blaga je glavni dejavnik gospodarske rasti. 
V zadnjih nekaj letih se delež izvoza blaga in storitev giblje okrog 55 odstotkov BDP, 
skoraj dve tretjini izvoza pa je usmerjeno na trge EU. Problemi na trgu delovne sile so 
podobni tistim v EU - dolgotrajna brezposelnost in visok delež brezposelnih brez izobrazbe. 
V letu 1999 je po mednarodno primerljivi metodologiji (ILO - International Labor 
Organisation) brezposelnost ocenjena na 7,9-odstotka. V obdobju od decembra 1997 do 
decembra 1998 so se cene življenjskih potrebščin povišale za 6,5 odstotka, v prvih mesecih 
leta 1999 pa je rast cen nižja. Z dogovorom med socialnimi partneiji so določene smernice 
dohodkovne politike za obdobje 1999-2001. Realna rast povprečne bruto plače na 
zaposlenega je leta 1998 dosegla 1,6 odstotka, rast plač pa seje umirila tako v javnem kot v 
zasebnem sektorju. Produktivnost dela se je povečala za 3,8 odstotka. Javnofinančni 
primanjkljaj je znašal 0,6 odstotka BDP, kar pomeni izboljšanje v primerjavi z letom 1997, 
koje dosegel 1,1 odstotka BDP. Proračunski odhodki v letu 1999 bodo predvidoma znašali 
43,9 odstotka BDP, prihodki pa 42,9 odstotka BDP, tako da bo primanjkljaj konec leta 
dosegel 1 odstotek BDP. Dohodkovni pogoji menjave so se lani izboljšali, saj se je kupna 
moč izvoza v primerjavi z letom 1997 povečala za 11,8%. Na tekočem računu plačilne 
bilance je bil konec leta 1998 zabeležen skromen primanjkljaj v višini 6 milijonov USD. 
Neto odliv kapitala na kapitalskem in finančnem računu je lani dosegel 166,9 milijona 
USD, precej več kot leta 1997, koje znašal le 8 milijonov USD. 
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Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja Slovenije 

(realne stopnje rasti v odstotkih) 

Stopnja gospodarske rasti v % 

1II51S Pfflf 

3,8 f. 4,0 

jfflnEHggg 

3,5-4,0 4,1 3,3 ■ 
BDP v mio USD 18.744 18.858 18.202 19.626 21.451 
BDP na prebivalca v USD 9.431 9.471 9.161 9.899 10.832 
BDP na preB. kupna moč v USD 12.600 13.200 14.000 

SšMIiliSS®l 
Izvoz proizvodov in storitev v mio USD1' 10.373 

fnn 
10.497 

a&tasafet: 
10.450 11.135 

■' >!«* 
11.400 

delež v BDP v % 55,3 55,7 57,4 56,6 53,1 
Uvoz proizvodov in storitev v mio USD1' 10.696 10.675 10.632 11.398 11.760 

delež v BDP v % 57,1 56,6 58,4 57,9 54,8 
Devizne rezerve v mio USD 3.426 4.130 4.357 4.767 

delež v BDP v % 18,3 21,9 23,9 24,2 
Zunanji dolg v mio USD 2.970 4.010 4.176 4.935 

1 delež v BDP v % ' 15,8 21,3 22,9 ~yp~fzr!3Zjrr 25,1 • 
inarjc T' 

Št. registriranih brezposelnih 
(povprečje leta., v tisoč) 121,5 119,8 125,2 125,7 123,4 
Stopnja brezposel. po ILO v % 7,4 

118.5 

■ 7,3 

135.4 

7,4 

159.7 

7,7 7,9 

Tečaj SIT:USD (povprečje leta) 166.1 168.8 
Inflacija (povprečje leta)2) 12.6 9.7 9.1 7.9 6.8 
I) Plačilno bilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B.); z izračunom realnih stopenj je izločen 
vpliv medvalutnih sprememb in sprememb cen na tujih trgih. 

2) Do leta 1998 merilo inflacije cene na drobno, od leta 1998 naprej indeks cen življenjskih 
potrebščin 

Viri podatkov: SURS, Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, ocene UMAR 

2.2.2. Strukturne reforme 

Lastninjenje: Lastniška struktura v manjših in srednje velikih privatiziranih podjetjih s 
področja trgovine in industrije je razpršena, znaten delež delnic je v rokah uprave in 
zaposlenih, v kapitalsko intenzivnih podjetjih pa prevladujejo institucionalni lastniki. Okoli 
20 odstotkov prvotnih delničarjev je svoje delnice že prodalo. Kapitalski trg se vztrajno 
razvija. V začetku leta 1999 je na ljubljanski borzi kotiralo 95 delnic podjetij, 30 delnic 
pooblaščenih investicijskih družb, 6 državnih obveznic in 44 drugih obveznic. Pozornost 
vlade se preusmeija na privatizacijo finančnih institucij in storitvenega sektorja. Sanacija 
bank je bila zaključena sredi leta 1997, od tedaj banke poslujejo po pravilih privatnega 
sektorja. Privatizacija zavarovalnic se še ni pričela. Pred privatizacijo javnega sektoija je 
treba izvesti reorganizacijo podjetij, ki poslujejo v tem sektorju. Zakon o privatizaciji 
državnega premoženja, ki pomeni zakonsko osnovo za privatizacijo javnega sektorja, je v 
parlamentarni proceduri. Zakon o zaključku lastninjenja se nanaša tudi na t.i. 
privatizacijsko vrzel, ki se bo zapolnila z deleži in delnicami RS v podjetjih javnega in do 
sedaj še neprivatiziranega sektorja. 

Prestrukturiranje podjetij: Po končani privatizaciji se pojavljajo naslednje kategorije 
podjetij: nova privatna podjetja, privatizirana podjetja, neprivatizirana podjetja, državna 
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podjetja. Glede na strukturo lastništva je med večjimi podjetji največ notranjih, po 
zaposlenosti prevladujejo notranja in zunanja, po sredstvih pa zunanja in državna podjetja. 
Pomen državnih in neprivatiziranih podjetij je velik (45 odstotkov kapitala in 23 odstotkov 
zaposlenih). Najuspešnejša podjetja so nova in tuja podjetja, najslabše pa poslujejo 
neprivatizirana podjetja. Oživljanje investicijske dejavnosti v podjetjih se je pričelo leta 
1997 in se nadaljuje. 

Sanacija Slovenskih železarn: Leta 1998 je bil sprejet Zakon o privatizaciji Slovenskih 
železarn (SŽ) in prenovljeni sanacijski program za obdobje 1997-2000. Omenjeni zakon 
vključuje dokapitalizacijo SŽ s strani države v letu 1998-99. Zadnje zakonske obveze RS se 
iztečejo v letu 2002. Do konca leta 1999 bo izdelan program prestrukturiranja železarstva v 
Sloveniji, ki bo opredelil potrebne ukrepe in aktivnosti za dolgoročno konkurenčno 
poslovanje Slovenskih železarn pod pogoji enotnega trga EU in upoštevanju pravil 
konkurence. Učinki državnih pomoči bodo nadzirani v pogledu doseganja sanacijskih 
ciljev. Vlada je na osnovi konsolidiranega izkaza uspeha za leto 1998 februarja letos 
ocenila, da so rezultati sanacije pozitivni. 

Reforme finančnega sektorja: Medbančni sporazum o najvišjih pasivnih obrestnih merah 
je bil odpravljen 1. 3. 1999. Konsolidacija bančnega sektorja ter privatizacija dveh največjih 
državnih bank, kjer je bil postopek sanacije končan leta 1997, bo trajala nekaj let, saj 
primarni trg kapitala in institucije oz. strateški investitorji še niso ustrezno razviti. Nov 
Zakon o bančništvu, ki velja od 20.2.1999, je izenačil pogoje za pridobitev dovoljenja za 
ustanovitev hčerinskih podjetij tujih bank z domačimi osebami ter dopušča ustanovitev 
podružnic tujih bank. Omenjeni zakon je usklajen z določbami o upravljanju rizika, 
sodelovanjem z nadzornimi institucijami in Evropsko skupnostjo, konsolidiranim 
nadzorom, varstvom zaupnih podatkov, poslovnih knjig in poročil ter notranjo in zunanjo 
revizijo. Uveljavitev zakona in podzakonskih predpisov bo omogočila izpolnjevanje 
Temeljnih načel učinkovitega bančnega nadzora, ki jih je leta 1997 sprejel Baselski odbor 
za bančni nadzor. Predlog novega Zakona o trgu vrednostih papirjev, ki uvaja načelo 
nacionalne obravnave ter dopušča ustanovitev podružnic tujih borznoposredniških družb, je 
v parlamentarnem postopku. S sprejemom tega zakona bodo omogočene neposredne tuje 
investicije, krediti ter osebni prenosi premoženja. Dolgoročno je eden najučinkovitejših 
ukrepov za povečanje konkurenčnosti slovenskega finančnega sektorja odpiranje 
finančnega trga tujim ponudnikom finančnih storitev na nediskriminatomi osnovi. 

Davčne reforme: Prilagoditev zakonodaje na davčnem področju, kamor sodita uvedba 
zakona o davku na dodano vrednost in zakona o trošarinah 1.7.1999, bo prispevala k 
enakopravnemu sodelovanju Slovenije v svetovnih in evropskih gospodarskih tokovih. Z 
zakonom o davku na dodano vrednost bo vzpostavljen sistema obdavčevanja, ki ne ustvarja 
distorzij med gospodarskimi dejavnostmi in ne škoduje konkurenčnosti gospodarstva ter 
spodbuja učinkovito uporabo virov in zagotavlja preglednost in primerljivost z davčnim 
sistemom glavnih trgovinskih partneijev. Prednosti samega sistema davka na dodano 
vrednost so tudi v prihodkovni izdatnosti, zagotavljanju večje davčne nevtralnosti in v 
manjši možnosti davčnih utaj. S trošarinami pa bo vzpostavljen enotni sistem plačevanja 
trošarin od tobačnih izdelkov, alkohola in alkoholnih pijač in mineralnih olj ter ravnanje z 
njimi, dokler niso sproščeni v porabo oziroma so pod režimom odloga plačila trošarine. 

Da se učinek uvedbe davka na dodano vrednost in trošarin ne bi v celoti prevalil v inflacijo, 
je pomembna usklajena gospodarska in denarna politika. Gospodarska politika mora 
zagotoviti ukrepe, s katerimi bo preprečila indeksacijo faktorskih cen, denarna politika pa 
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' mora spremljati obseg finančnih transakcij. Negativne učinke davka na dodano vrednost in 
trošarin naj bi zmanjšali oziroma v celoti odpravili preko mehanizmov usklajevanja plač z 
rastjo cen, ki bo posledica uvedbe davka na dodano vrednost in trošarin, ter preko sistema 
socialnih in družinskih dajatev. 

, Pokojninska reforma: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo predvidoma 
sprejet do konca leta 1999. Po sprejetju zakona bo potrebno spremeniti še Zakon o 
prispevkih za socialno varnosti, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zakon o poračunavanju obveznosti RS do 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Glavni cilji reforme 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so postopno izenačevanje pogojev upokojevanja 
za ženske in moške, postopno dviganje dejanske upokojitvene starosti, prilagoditev 
invalidskega zavarovanja in zavarovanja za primer smrti zavarovanca standardom v EU in 
postopen prehod na dolgoročno samofinanciranje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Uvedeno bo tudi prostovoljno in obvezno dopolnilno pokojninsko zavarovanje 
po naložbenem principu financiranja. 

Reforma zdravstvenega varstva: Temeljni cilji reforme sistema zdravstvenega varstva sta 
uravnoteženje socialnega in ekonomskega razvoja Slovenije in zagotavljanje socialne 
pravičnosti. Delež javne porabe za zdravstvo v BDP se bo stabiliziral na ravni najmanj 6,5 
do 7% do leta 2001, ob ohranitvi najvišje možne stopnje solidarnosti v sistemu 
zdravstvenega varstva. Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije bo 
sprejet v letu 1999, spremembe zdravstvene zakonodaje pa v prvem trimesečju leta 2002. 
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2.3. OCENA GLEDE NA KOBENHAVENSKA MERILA 

2.3.1. Obstoj delujočega tržnega gospodarstva 

Okvir za dobro delujoče tržno gospodarstvo je v Sloveniji v veliki meri že ustvaijen. V letu 
1998 in prvih mesecih leta 1999 je Slovenija naredila pomembne korake v smeri 
dokončnega ustvarjanja dobro delujočega tržnega gospodarstva. Dograjuje se pravni sistem 
tržnega gospodarstva, pri čemer približevanje EU in pogajalski proces predstavljata 
pomemben pospeševalni dejavnik. Najpomembnejši dosežki na tem področju so (i) sprejem 
Zakona o davku na dodano vrednost (davek bo uveden 1. julija 1999); (ii) sprejem Zakona 
o bančništvu in z njim povezane sekundarne zakonodaje; (iii) socialni partnerji so se v 
aprilu 1999 sporazumeli o ključnih spremembah obstoječega pokojninskega sistema, kar je 
odločilen korak za njihovo uveljavitev; (iv) z uveljavitvijo Evropskega sporazuma je 
Slovenija napravila nadaljnje korake na področju liberalizacije finančnih storitev; (v) 
ukinjen je bil medbančni sporazum o najvišjih pasivnih obrestnih merah. Obstaja notranje 
soglasje o prioritetah srednjeročne ekonomske politike, ki je v obliki dokumenta Skupna 
ocena prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije usklajeno tudi z 
Evropsko komisijo. Že pred časom sta bila končana procesa privatizacije podjetniškega 
sektorja in sanacije bank. Proces prestrukturiranja podjetniškega sektorja je že šel skozi 
najnižjo točko in prešel iz faze pretežno defenzivnega (ukinjanje podjetij, dezinvestiranje, 
odpuščanje) v fazo pretežno ofenzivnega prestrukturiranja (uvajanje novih programov, 
investiranje, zaposlovanje itd.). V letu 1998 je podjetniški sektor kot celota po dolgem času 
spet realiziral neto dobiček. 

Kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja se je v letu 1998 nadaljevala gospodarska rast. 
Ohranil in nadalje okrepil se je tudi proces stabilizacije gospodarstva: znižala se je stopnja 
inflacije, zmanjšal se je delež javno finančnega deficita v BDP, deficit na tekočem računu 
plačilne bilance je bil zanemarljiv. 

2.3.2. Sposobnost kosanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami EU 

Delujoče tržno gospodarstvo, vzdržna rast in stabilno makroekonomsko okolje z vsemi 
nastavki za dokončno dograditev institucij tržnega gospodarstva predstavljajo relativno 
zanesljivo podlago za kosanje slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na 
notranjem trgu EU. 

Ključna determinanta sposobnosti kosanja slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi 
pritiski notranjega trga EU je intenzivnost procesa prestrukturiranja slovenskega 
podjetniškega sektorja. Prestrukturiranje slovenskega podjetniškega sektorja je hitrejše v 
privatiziranih, zunanjih in notranjih podjetjih ter v tujih podjetjih, počasno pa v 
neprivatiziranih in državnih podjetjih. Kaže se v prvi vrsti v stečajih najbolj izgubarskih 
podjetij, v povečevanju neto dobička iz poslovanja in v rasti dodane vrednosti na 
zaposlenega. Za nova privatna podjetja in tuja podjetja je značilen aktiven razvoj, z 
dodatnim zaposlovanjem in še hitrejšim naraščanjem dodane vrednosti, ki bistveno presega 
rast stroškov dela na zaposlenega. Sestavni del takega pozitivnega razvoja je tudi intenzivna 
investicijska dejavnost, saj so se osnovna sredstva po letu 1994 v novih privatnih podjetjih 
pomembno povečala. Na drugi strani pa napredek neprivatiziranih in notranjih podjetij 
temelji predvsem na zmanjševanju zaposlenosti in ohranjanju oziroma skromnem 
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• povečanju dodane vrednosti. Defenzivno prestrukturiranje z zmanjševanjem zaposlenosti 
pogosto spremlja tudi odprodaja osnovnih sredstev in negativne neto investicije, kar je še 
posebej značilno za neprivatizirana podjetja v celotnem razdobju. Notranja podjetja, ki jih 
nadzorujejo zaposleni, se prestrukturirajo. predvsem z odpuščanjem, podobno kot 
neprivatizirana podjetja. Zunanja podjetja se že približujejo prestopu v ofenzivno fazo 
prestrukturiranja, saj se nivo zaposlenosti in osnovnih sredstev ne zmanjšuje več, dodana 
vrednost pa se že zvišuje. 

Konsolidacija bančnega sektorja je eden od pomembnih dejavnikov konkurenčne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva. Od 28 bank konec leta 1997 sedaj dejansko 
samostojno nastopa na trgu le še 18 bank, kar pomeni, da se je konsolidacija sektorja že 
začela. 

V letu 1998 se je v primerjavi s povprečjem EU cenovna in stroškovna konkurenčnost 
slovenskih predelovalnih dejavnosti in celotnega slovenskega gospodarstva poslabšala. To 
je bilo v prvi vrsti posledica apreciacije tolarja, ki seje do valut EU v povprečju okrepil za 
dobre 4 odstotke. Močan tolar je bil v letu 1998 tudi odločilni dejavnik poslabšanja 
slovenske stroškovne konkurenčnosti v primeijavi z EU. Na poslabšanje konkurenčnosti je 
vplivala tudi hitrejša realna rast sredstev za zaposlene v slovenskem gospodarstvu v 
primerjavi z EU (Slovenija 2,1 odstotka, EU 0,4 odstotka), vendar je to v dobršni meri 
kompenzirala hitrejša rast produktivnosti (realna rast BDP na zaposlenega) v slovenskem 
gospodarstvu kot v EU (Slovenija 3,5 odstotka, EU 2,1 odstotka). Kljub temu se je 
slovenski tržni delež v EU v letu 1998 povečal. 

Neposredne tuje investicije (NTI) v Sloveniji so po ocenah doslej dosegle 2,4 milijarde 
USD. Leta 1997 je prišlo do največjega povečanja stanja lastniškega kapitala doslej in 
obenem prvič do znižanja neto obveznosti do tujih matičnih podjetij. To zadnje govori v 
prid izboljšanih možnosti kreditiranja v Sloveniji. Obseg NTI v slovensko gospodarstvo je 
bil leta 1997 (320,8 milijonov USD) za 72,5 odstotka višji kot leto prej« leta 1998 pa seje 
priliv NTI v Slovenijo v primeijavi z letom 1997 prepolovil (na 165 milijonov USD). 
Pomen NTI za slovensko gospodarstvo narašča. Podjetja s tujim kapitalom (PTK) v 
Sloveniji so konec leta 1997 predstavljala 4,4 odstotka vseh slovenskih podjetij, imela 10,7 
odstotka kapitala, 11,8 odstotka sredstev in 8,1 odstotka zaposlenih slovenskega 
podjetniškega sektoija. S tem kapitalom, sredstvi in zaposlenimi so PTK ustvarila 14,8 
odstotka vseh čistih prihodkov iz prodaje, 18,6 odstotka vsega dobička iz poslovanja in 10 
odstotkov vse izgube iz poslovanja. Najbolj pa PTK izstopajo pri izvozu, kjer so realizirala 
nič manj kot 24,1 odstotka vsega izvoza slovenskega podjetniškega sektorja. Zdi se torej, da 
PTK že danes predstavljajo relativno pomembno kategorijo slovenskega gospodarstva, še 
posebej kar se tiče izvoza, pa tudi dobička in prodaje. 

Da bi pospešili NTI v Slovenijo, je Vlada RS leta 1998 ustanovila Medresorsko delovno 
skupino za spodbujanje novih tujih investicij, ki so usmerjene predvsem v industrije, v 
katerih ima Slovenija primerjalne prednosti. Urad RS za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije v letu 1999 izvajati naslednje aktivnosti: (i) povečanje dostopnosti industrijskih 
zemljišč; (ii) uvedba spodbud za zaposlovanje, ki bodo dostopne tudi tujim investitorjem; 
(iii) povečan obseg brezplačnih storitev za tuje investitorje s strani Urada in (iv) 
sistematično izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za NTI. K izboljšanju razmer za NTI 
bosta prispevala tudi februarski ukrep Banke Slovenije, ki je zožal definicijo portfolio tuje 
investicije, za katero se zahteva uporaba skrbniškega računa ter uveljavitev Evropskega 
sporazuma o pridružitvi, ki vsebuje celo vrsto liberalizirajočih določil v zvezi z NTI. 
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2.4. SPLOŠNA OCENA 

Slovenija je v letu 1998 in prvih mesecih leta 1999 vzdrževala solidno stopnjo gospodarske 
rasti, krepila stabilnost gospodarstva in pospešila graditev pravnega okvira dobro 
delujočega tržnega gospodarstva ter večine strukturnih in institucionalnih reform. Poteka 
tudi cela vrsta tistih realnih strukturnih procesov (prestrukturiranje podjetniškega in 
bančnega sektorja, neposredno tuje investiranje, zunanjetrgovinsko vključevanje v notranji 
trg EU itd.), ki na praktični ravni zagotavljajo kosanje slovenskega gospodarstva s 
konkurenčnimi pritiski notranjega trga EU. Slovensko gospodarstvo nedvomno povečuje 
svojo sposobnost uspešnega vključevanja v notranji trg EU in zagotavljanja vzdržne 
gospodarske rasti. Za pospešitev teh procesov se bo slovenska vlada v prihodnje 
osredotočala na: (i) vzdrževanje in krepitev makroekonomske stabilnosti; (ii) pospešeno 
prestrukturiranje podjetniškega sektorja (olajševanje novih vstopov, konsolidacija lastništva 
in lastniško obvladovanje podjetij, hitra sanacija ali ukinjanje izgubarskih podjetij); (iii) 
ustvarjanje pogojev za povečevanje investiranja podjetij in pospeševanje NTI; (iv) uvedbo 
davka na dodano vrednost; (v) uveljavitev sprememb pokojninskega sistema; (vi) dokončno 
oblikovanje bančne in finančne zakonodaje; (vii) konsolidacijo in privatizacijo bank in 
zavarovalnic; (viii) dokončanje liberalizacije, regulacije in privatizacije sektorja javnih 
gospodarskih služb. 

i 
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3. POGLAVJE: SPOSOBNOST PREVZEMA OBVEZNOSTI 

ČLANSTVA EU 

3.1. NOTRANJI TRG 

3.1.1. Splošni okvir 

V tem sklopu 30 predstavljena naslednja področja: javna naročila, intelektualna in 
industrijska lastnina, avdiovizualno področje, računovodstvo, varstvo osebnih podatkov 
ter pravo družb. 

a/Trenutno stanje 

V Republiki Sloveniji je od 1.7.1997 v veljavi Zakon o javnih naročilih, ki ureja področje 
javnih naročil, naročnika, postopke oddaje, temeljna načela javnega naročanja, postopek 
objav v uradnem glasilu, roke za oddajo ponudb, vodenje postopka za odpiranje ponudb in 
ocenjevanje ponudb, navedbo obveznih izključitvenih pogojev, postopek za sklenitev 
pogodbe brez objave javnega razpisa in reševanje sporov v postopkih oddaje javnega 
naročila. Revizijska koihisija je posebni neodvisni organ za reševanje sporo. Sprejeta sta 
bila Navodilo o vsebini objav za javna naročila ter Odredba o obvezni vsebini razpisne in 
ponudbene dokumentacije. Zakon je v fazi usklajevanja z direktivami EU. 

Varstvo pravic intelektualne lastnine (Zakon o industrijski lastnini-ZIL, Zakon o avtorski 
in sorodnih pravicah-ZASP ter Zakon o varstvu topografije polprevodniških verzij), je 
usklajeno z določbami Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine - 
TRIPs. ZIL je potrebno terminološko uskladiti z veljavno terminologijo, sprejeto s TRIPs 
sporazumom, z v lanskem letu sprejetima direktivama o biotehnoloških izumih in modelih 
oziroma vzorcih ter uvesti dodatni varstveni certifikat. Tudi ZASP je potrebno dopolniti: 
začetek trajanja veljavnosti avtorske pravice na avdiovizualnih delih ter uskladitev z 
direktivo o bazah podatkov, sprejeto po uveljavitvi zakona. Z zakonom o ukrepih carinskih 
organov na meji zoper piratsko blago in ponarejene blagovne znamke3 bodo po vzoru EU 
poenoteni postopki za zaplembo piratskega blaga in ponarejenih blagovnih znam, Slovenija 
bo pristopila še k nekaterim mednarodnim konvencijam (Evropska patentna konvencija, 
Pogodba o pravu znamk, itd). 

Zakon o javnih glasilih in Zakon o Radioteleviziji Slovenija urejata delovanje javnih 
glasil, vključno z delovanjem televizijskih programov. Področji bosta v prihodnosti urejeni 
z novim Zakonom o medijih ter novim Zakonom o Radioteleviziji Slovenija. 

Republika Slovenija je marca 1999 sprejela nov Zakon o računovodstvu, ki bo uveljavljen 
1.1.2000. Zakon ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in 
proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega 
prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o 
gospodarskih javnih službah in Zakona o društvih. Zakon ureja tudi revidiranje letnih 
računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javen službe. 

3 Zakon bo pripravljen na osnovi študije, ki jo je izdela! Max Planck Institut iz Muenchna. 
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Republika Slovenija je ena od redkih držav, ki ima varstvo osebnih podatkov zagotovljeno 
tudi v ustavi (38. člen). Varstvo informacijske zasebnosti posameznika v Sloveniji ureja 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, nov zakon, ki bo sprejet v prvi polovici 1999, bo 
usklajen s Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov ter z direktivo EU 95146 (OJ L 281 z dne 23.1 1.1995). 

V Zakonu o gospodarskih družbah so odpravljene diskriminatorne določbe proti tujim 
direktorjem in tujim podjetjem. V fazi usklajevanja z zahtevami EU so določbe o uporabi 
jezika, s katerimi poslovodstvo gospodarske družbe zagotavlja medsebojno sporazumevanje 
znotraj družbe v slovenščini. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

• Napredek pri sprejetju zakonodaje o javnih naročilih: ' 

Republika Slovenija bo do konca leta 1999 sprejela novi Zakon o javnih naročilih ter 
posebni Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja s podzakonskimi predpisi, ki bodo 
zagotovili popolno uskladitev s pravnim redom EU. 

• Vzpostavitev organa za izvajanje postopkov naročanja: 

Zaradi poenotenja postopkov in izogibanja napak pri oddajah javnih naročil bo ustanovljen 
Organ za izvedbo postopkov javnih naročil, ki bo v imenu in za račun naročnikov delno ali 
v celoti izvajal postopke oddaje naročil. Pripravljal bo standardno razpisno dokumentacijo 
za ponavljajoča se javna naročila in skrbel za informiranje naročnikov in ponudnikov. 
Potrebno bo zaposliti 30 ljudi, z možnostjo povečanja števila zaposlenih glede na obseg in 
zahtevnost dela. 

• Nov zakon o industrijski lastnini bo sprejet do konca leta 2000: 

Pri zakonu o industrijski lastnini je potrebna terminološka uskladitev z veljavno 
terminologijo, sprejeto s TRIPs sporazumom, uskladitev z v lanskem letu sprejetima 
direktivama EU o biotehnoloških izumih in modelih ter vzorcih in uvedba dodatnega 
varstvenega certifikata 

• Napredek pri sprejemu medijske zakonodaje: 

Republika Slovenija bo do konca julija 1999 sprejela Zakon o ratifikaciji Evropske 
konvencije o čezmejni televiziji. Do 30. decembra 1999 bo sprejet novi Zakon o medijih, ki 
bo nadomestil Zakon o javnih glasilih ter uskladil z Evropsko TV direktivo tiste določbe 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki urejajo delovanje programov javne televizije. 
Podzakonski akti bodo predpisani v roku šestih mesecev od uveljavitve Zakona o medijih. 

• Na področju prava družb so v fazi usklajevanja z zahtevami EU določbe o uporabi 
jezika, s katerim poslovodstvo gospodarske družbe zagotavlja medsebojno 
sporazumevanje znotraj družbe ter področja prava intelektualne lastnine, ki se nanašajo 
na Supplementary Protection Certificate, na ukrepe za zagotavljanje učinkovitega 
nadzora nad kršitvami pravic intelektualne lastnine na meji in marketing authorisations 
za zdravila. 
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• c/Srednjcročne prioritete Partnerstva za pristop 

Varstvo osebnih podatkov: 

Okrepljeno izvajanje zakonodaje: sprememba zakona o varstvu osebnih podatkov bo sprejet 
sredi leta 1999. Omogočila bo uveljavitev in implementacijo evropskih smernic s tega 
področja. Prav tako bo zakon omogočil uskladitev nadzora izvrševanja določb zakona o 
varstvu osebnih podatkov z zahtevami EU. Organizacijska struktura bo dokončna po 
sprejetju novega zakona o varstvu osebnih podatkov. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Javna naročila: 

V primeru velikega števila storitev za naročnike se bo Organ za izvajanje postopkov 
javnega naročanja kadrovsko okrepil. Strukturo in število bo mogoče opredeliti v 
prihodnosti. 

Področje javnih naročil ureja Ministrstvo za finance - Sektor za javna naročila. Zaradi 
dodatnih nalog bo potrebno zaposliti še dva strokovna delavca za področji analize javnih 
naročil ter priprave statističnih podatkov o postopkih javnih naročil. Revizija postopkov 
javnega naročanja: Leta 1997 je bila ustanovljena Revizijska komisija, neodvisno 
strokovno telo, pristojno, da v primeru zahteve za revizijo postopka, ki jo vloži 
zainteresirani ponudnik, razveljavi postopek ali spremeni sklep o izbiri. Komisija deluje 
skladno z zakonom in Poslovnikom o delu komisije, člane komisije imenuje Državni zbor, 
sredstva za njeno delovanje pa so določena v proračunu države. Komisija je za svoje delo 
odgovorna Državnemu zboru ter mu poroča v skladu z zahtevami, ki jih določajo direktive. 

V skladu z Ustavo RS nudijo redno sodno varstvo ponudnikom še redna sodišča. Ponudnik 
sme terjati odškodnino v primeru, da je do nje upravičen zaradi nepravilnega delovanja 
naročnika, v civilnem sodnem postopku, skladno z načeli obligacijskega prava. 

Republika Slovenija bo s prostorskimi, finančnimi in kadrovskimi potenciali ter s 
strokovnim usposabljanjem delavcev zagotovila pogoje za delo Sektorja za medije pri 
Ministrstvu za kulturo. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za finance 
Nove - . niso potrebne • '»-V • 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance 
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Naziv institucije: Urad za javna naročila 
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Intelektualna lastnina: 

Za področje intelektualne lastnine je poleg sprejetih omenjenih zakonov je za izvajanje 
pravnega reda. potrebno usposobiti pristojne organe in pravosodje. Za izvajanje zakonodaje 
je pristojen Urad RS za intelektualno lastnino. Proučena bo možnost za izločitev iz državne 
uprave. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Urad RS za intelektualno lastnino 
Nove ni potrebno 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad RS za intelektualno lastnino 
Številondvihzanoslitev 

SSRS5 12001 

4? . 
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Avdiovizualno področje: 

Področje medijev v Sloveniji še nima določenega pristojnega organa, po odločitvi Vlade RS 
pa bo za to z dnem uveljavitve Zakona o medijih postalo pristojno Ministrstvo za kulturo, 
kamor sodi avdiovizualna politika in ki že izvaja nekatere.naloge s tega področja. Na 
področju medijev ustanavljanje novih institucij ne bo. V okviru Ministrstva za kulturo bo 
vzpostavljen Sektor za medije, ki bo odgovoren za spremljanje in izvajanje medijskih 
predpisov. 

Računovodstvo: 

Področje računovodstva sistemsko spremlja Ministrstvo za finance. Nove institucije niso 
potrebne. Dodatnega zaposlovanja v Sektorju za javno računovodstvo ne bo, potrebno pa bo 
izboljšati kvalifikacijsko strukturo delavcev, kar zahteva dodatna finančna sredstva. 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za finance - Sektor za javno 
računovodstvo 

Nove niso predvidene 

Varstvo osebnih podatkov: 

Na področju pravic ustanavljanja bo ustanovljena institucija, pristojna za obveščanje 
Komisije ali članic o zahtevah države. Drugi akti zahtevajo institucijo za izmenjavo 
informacij v zvezi s kvalifikacijami. Vse posle bo v RS opravljala ena institucija, ki bo tudi 
prevzela delo informacijskega centra. V Sloveniji bo leta 2000 bo ustanovljen Sektor za 
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varstvo osebnih podatkov v okviru Ministrstva za pravosodje. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za pravosodje 
Nove v - niso potrebne 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za pravosodje 
Nove '' niso potrebne 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Javna naročila: 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 1611 Ministrstvo za finance 
BBIM3 LvlO - ;-r,;^;^^i>^i#^X:~:'i^esek<v-tekočib^cenah)i""""^r/.;'^r,::v 

MBHI 
,. ' ■ 5.280 ' 

11111 ' 7 920 ' ':'"r 
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2 - Viri EU: 

Republika Slovenija koristi program PHARE, namenjen izvajanju pravnega reda EU na 
področjih javnih naročil in za izobraževanje ter usposabljanje delavcev v državni upravi 
pridruženih držav članic (collective traineeship) ter specializirane programe OECD - 
SIGMA za področje javnih naročil. 

V teku je projekt PHARE: po pogodbi ga izvajata švedska svetovalna družba SIPU, skupaj 
z zunanjimi strokovnjaki za javna naročila. 

Uporabnik: Ministrstvo za finance (1611)   
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Intelektualna lastnina: 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
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Računovodstvo: 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 1611-Ministrstvo za finance 
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3.1.2. Štiri svoboščine 

3.1.2.1.Prost pretok blaga 

, a/Trenutno stanje 

Zakonodaja Republike Slovenije v okviru poglavja prostega pretoka blaga je delno 
usklajena s pravnim redom EU. V pripravi je t.i. "horizontalna zakonodaja, s katero bodo 
zagotovljeni pogoji za prost pretok blaga. S sprejemom Zakona o splošni varnosti 
proizvodov so bila v slovenski pravni red uvedena določila direktive o splošni varnosti 
proizvodov (92/59/EGS), ostali temeljni zakoni ( navedeni pod točko c) pa bodo sprejeti do 
septembra 1999. 

V Sloveniji že deluje večina institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU na področju 
prostega pretoka blaga. Načrtovane nove institucije (na področjih kmetijskih in gozdnih 
traktorjev, kemikalij, eksplozivnih snovi za civilno uporabo in gradbenih proizvodov) ter 
kadrovske okrepite v obstoječih so navedene pod točko d). Posebna pozornost je namenjena 
zagotovitvi neodvisnosti dejavnosti, ki vplivajo na izvajanje tehničnih predpisov. 
Ugotavljanje skladnosti, ki se nanaša na sistemsko urejanje področja, je bilo iz Urada za 
standardizacijo in meroslovje (USM), ki deluje v okviru Ministrstva za znanost in 
tehnologijo, preneseno v Oddelek za ugotavljanje skladnosti proizvodov v okviru 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, področje notranjega trga. 

Motorna vozila 

Na področju cestnih vozil ima Republika Slovenija sistem homologacije vozil, povzet po 
sistemu EU. Na tehničnem področju je usklajenost sedanjega sistema že skoraj 70 %. 
Institucije za delovanje sistema so večinoma že ustanovljene. Področje kmetijskih in 
gozdarskih traktorjev v RS nima nacionalne tehnične zakonodaje. Pristojnost za vse te 
dejavnosti je trenutno v USM, po reorganizaciji USM pa bo prenešena v drug državni 
organ. 

Živila 

Slovenska zakonodaja na področju živil je delno usklajena s pravnim redom EU. Veljavni 
zakoni so: Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe in Zakon o 
zdravstvenem nadzoru nad živili, ki sta pravna podlaga za izdajo tehničnih predpisov o 
živilih ter omogočata nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil; Zakon o standardizaciji in 
Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem 
prometu, ki sta pravna podlaga za izdajo tehničnih predpisov o živilih ter omogočata nadzor 
kakovosti živil ter Zakon o veterinarstvu - pravna podlaga za izdajo tehničnih predpisov s 
področja posebnih zahtev za živila živalskega izvora ter omogoča nadzor nad živili 
živalskega izvora. Zakonodaja za nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil ter zaščito 
potrošnikov je usklajena s pravnim redom EU, razen na področju pooblaščenih preskusnih 
laboratorijev ter usposobljenosti organov za uradni nadzor nad proizvodnjo in prometom z 
živili. Izvajanje predpisov je v pristojnosti Ministrstva za zdravstvo, Zdravstvenega 
inšpektorata RS, Instituta za varovanje zdravja RS in Veterinarske uprave RS v okviru 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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Kemikalije 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju nevarnih snovi je s sprejetjem Zakona o 
kemikalijah usklajena s pravnim redom EU (direktiva 67/548/EGS, 76/769/EGS in 
79/117/EGS), s sprejetjem podzakonskih aktov do konca leta 1999 pa bo polno 
uveljavljena. Veljavna slovenska zakonodaja (Zakon o prometu s strupi iz leta 1991, 
Odločba Ministrstva za zdravstvo o prepovedi oz. omejeni rabi nekaterih pesticidov iz leta 
1996 in Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin iz leta 1994) ima strožje zahteve glede 
omejitev uporabe nekaterih kemikalij in pesticidov (atrazin, klorpikrin, metilbromid, 
parakvat, 2,3,5-T, tetrakloroogljik), zato želi Republika Slovenija ohraniti strožje standarde 
na tem področju. Ministrstvo za zdravstvo je pristojni organ za izvajanje zakonodaje, 
Zdravstveni inšpektorat RS pa pristojni organ za njen nadzor. 

. Zakonodaja Republike Slovenije na področju nevarnih pripravkov, detergentov in dobre 
laboratorijske prakse je delno usklajena s pravnim redom EU. Sistem razvrščanja, pakiranja 
in označevanja nevarnih pripravkov je delno usklajen s predpisi EU. Po obstoječi 
zakonodaji RS nevarne pripravke razvrščamo na tri skupine strupenosti glede na akutno 
toksičnost, v EU predpisih pa je petnajst skupin nevarnosti. Na področju nevarnih 
pripravkov (direktiva 88/379/EGS in 78/631/EGS), detergentov (direktivi 73/405/EGS in 
73/404/EGS) in dobre laboratorijske prakse (direktiva 87/18/EGS in 88/320/EGS) je bil 
sprejet Zakon o kemikalijah. Ministrstvo za zdravstvo kot pristojni organ za izvajanje 
zakonodaje in Zdravstveni inšpektorat RS kot pristojni organ za njen nadzor nista v celoti 
usposobljena za izvajanje bodoče zakonodaje, ki je v pripravi. Področje dobre 
laboratorijske prakse v RS še ni urejeno s predpisi, ne glede na to pa se določene naloge v 
zvezi z vzpostavljanjem sistema nadzora že opravljajo. 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju gnojil je delno usklajena s pravnim redom 
EU. RS razume določbe direktive 76/116/EEC tako, da lahko tudi po vstopu v EU v 
Sloveniji - tako kot velja tudi v ostalih državah članicah EU - ostanejo v prometu nekatera 
gnojila, izdelana v RS, ki ne ustrezajo normativom za promet z oznako "EEC fertilizers", 
ustrezajo pa minimalnim zahtevam, ki jih bo za promet predpisala RS. Gre za specialna 
mineralna gnojila, namenjena vrtičkarskim programom. RS bo kadrovsko in tehnično 
okrepila in usposobila pooblaščeni preskusni laboratorij (zaradi izpolnjevanja pogojev 
akreditacije po EN 45001, zaradi uvedbe novih preskusnih metod, predpisanih v direktivi 
77/535/EGS). 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju predhodnih sestavin za droge je delno 
usklajena s pravnim redom EU. Veljavna Uredba o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in 
uvoza, ki določa, da se snovi, ki so v tabelah I. in II. Konvencije ZN proti nezakonitemu 
prometu drog in psihotropnih snovi lahko izvažajo in uvažajo na podlagi dovoljenja, ki ga 
izda Ministrstvo za zdravstvo. V navodilu za izvajanje uredbe je za izvoz snovi iz I. tabele 
potrebno priložiti uvozno dovoljenje države uvoznice, za snovi iz II. tabele pa se izdajajo 
odprta dovoljenja za večkratni izvoz ali uvoz. Področje proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami je urejeno z Zakonom o proizvodnji in prometu z drogami, ki je 
stopil v veljave še v nekdanji Jugoslaviji in bo usklajeno s pravnim redom EU z novim 
zakonom, ki je v pripravi. 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju eksplozivov za civilno uporabo ni usklajena s 
pravnim redom EU. V Sloveniji veljata sistem dovoljenj in list ter sistem nadzora, ki nista 
primerljiva z določili direktive EU (93/15/EGS). Dovoljenja za promet izdaja Ministrstvo 
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za notranje zadeve, preskuse novih eksplozivnih snovi opravlja posebna komisija v 
pooblaščenem laboratoriju, ki ni akreditiran, sistem standardov pa ni definiran. 

Zdravila 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju zdravil za humano uporabo je delno usklajena 
s pravnim redom EU. Krovni zakon je Zakon o zdravilih. S sprejetjem novega Zakona o 
zdravilih in medicinskih pripomočkih (konec leta 1999) bo zakonodaja usklajena, za 
uveljavitev posameznih določil pravnega reda EU s področja pridobivanja dovoljenja za 
promet z zdravili za humano uporabo pa je Slovenija v pogajalskih izhodiščih zahtevala 
prehodno obdobje (pet let po vstopu v EU). Na področju zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini slovenska zakonodaja ni usklajena s pravnim redom EU. Pristojni organ je 
Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano - Veterinarsko upravo RS. 

Medicinski pripomočki 

Določila podzakonskih aktov na osnovi veljavnega Zakona o zdravilih, ki urejajo področje 
medicinskih pripomočkov za uporabo v humani medicini in veterinarski medicini, še niso 
usklajena s pravnim redom EU. Pristojni organ je Ministrstvo za zdravstvo v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Veterinarsko upravo RS. 

Kozmetika 

Področje kozmetike je v Republiki Sloveniji zakonsko urejeno z Zakonom o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe inje delno usklajeno s pravnim redom EU. V 
omenjenem zakonu niso vključena določila direktiv EU, ki se nanašajo na sezname 
dovoljenih, pogojno dovoljenih in prepovedanih substanc v kozmetičnih proizvodih ter na 
metode analiz za preverjanje sestave v smislu neškodljivosti za zdravje v pooblaščenih 
laboratorijih. Pristojni organ je Ministrstvo za zdravstvo. 

Zakonsko meroslovje in predpakiranje proizvodov 

Področje ureja Zakon o meroslovju, ki je delno usklajen s pravnim redom EU. Na področju 
meroslovja ima Republika Slovenija uveden sistem zakonskega meroslovja (Legal 
metrology), ki je primerljiv s sistemom starega pristopa posameznih direktiv. Nadzor 
količin in označevanje predpakiranih proizvodov v Sloveniji še ni vzpostavljen. Pristojni 
organ na obravnavanem področju je USM. 

Električna oprema 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju nizkonapetostne direktive ni usklajena s 
pravnim redom EU. Na področju elektromagnetne združljivosti, ki je urejeno z 28.členom 
Zakona o telekomunikacijah in Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti, pa je 
slovenska zakonodaja usklajena z direktivo 89/336/EGS, razen pri označevanju električnih 
naprav. Pri opremi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX), je 
usklajenost zakonodaje delna. Pristojni organ je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. 
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Igrače 

Področje igrač je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravstveni neoporečnosti 
živil in predmetov splošne rabe in je delno usklajeno s pravnim redom EU. Nadzor je 
usmerjen v preverjanje zdravstvene neoporečnosti, na način, ki ureja tudi nadzor živil - 
predvsem kemičnih, mehaničnih in higienskih lastnosti igrač in ne zajema kompleksnega 
preverjanja vseh lastnosti varnosti po zahtevah, ki veljajo v EU. Princip, ki velja za 
direktive novega pristopa - lastno certificiranje ali tipski pregled in izdaja certifikata s strani 
priglašenega organa - v obstoječi zakonodaji še ni upoštevan. Pristojni organ je Ministrstvo 
za zdravstvo. 

Gradbeni proizvodi 

Področje ureja Zakon o graditvi objektov, ki je delno usklajen s pravnim redom EU. Zakon 
' vključuje dva podsistema tehničnih predpisov, eden ureja področje gradbenih proizvodov, 

drugi pa področje gradbenih objektov. Poleg tega gradbene proizvode urejajo tudi nekateri 
tehnični predpisi (odredbe, pravilniki), ki se uporabljajo na podlagi veljavnega Zakona o 
standardizaciji. Pristojni organ je Ministrstvo za okolje in prostor. 

Plovila za rekreacijo 

Zakonodaja Republike Slovenije je bila usklajena s pravnim redom EU na osnovi sklepa 
Vlade RS o določitvi organizacije za opravljanje strokovnotehničnih del za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo, ki je bil izdan v začetku leta 1999 na 
podlagi Zakona o pomorski in notranji plovbi (ki ga bo do konca leta 1999 zamenjal 
Pomorski zakonik). Pristojni organ je Ministrstvo za promet in zveze. 

Les 

Zakonodaja Republike Slovenije je delno usklajena s pravnim redom EU s Pravilnikom za 
kontrolo instrumentov, ki zajema tudi instrumente za merjenje lesa. Veljavni slovenski 
predpisi ne zahtevajo, da bi bil les, ki se uvaža v Slovenijo, klasificiran po posebnih 
pravilih, medtem ko v EU velja neobvezna klasifikacija. Poleg tega Slovenija nima 
predpisa, ki bi urejal način merjenja lesa skladno z direktivo 68/89/EGS. Pristojni organ je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Horizontalni in proceduralni ukrepi 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju splošnih načel novega in globalnega pristopa 
ne vsebuje vseh elementov, ki jih veljavni predpisi EU določajo. Zakonska ureditev na 
področju standardizacije, določena z Zakonom o standardizaciji v delu, ki govori o 
sprejemanju in izdajanju standardov, je delno usklajena s pravnim redom EU. Na področju 
notifikacijskega postopka (obveščanja glede standardov in tehničnih predpisov) je 
vzpostavljen primerljiv sistem z Uredbo o postopkih notifikacije po Sporazumu o tehničnih 
ovirah v trgovini in Sporazumu o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Za izvajanje 
uredbe sta bili ustanovljeni dve poizvedbeni točki, v okviru USM in MKGP. Pristojni organ 
je USM. Na področju izmenjave podatkov med javnimi upravami (IDA - Interexchange of 
Data between Administrations) je Republika Slovenija leta 1996 sprejela Strategijo na 
področju informatizacije državne in javne uprave. Center Vlade za informatiko je s sklepom 
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" Vlade RS določen za koordinacijo in izgradnjo informacijske infrastrukture državnih 
organov in s tem povezanimi informacijskimi storitvami. 

Neusklajena področja 

Na osnovi veljavnega Zakona o standardizaciji izdani podzakonski akti, s katerimi so 
urejena področja strojev in dvigal, osebne varovalne opreme, plinskih naprav, tlačnih 
posod, stekla, tekstila in obutve, so v veliki meri še neusklajeni s pravnim redom EU. 

Členi 30-36 rimske pogodbe; odločba 3052/95 (nacionalni ukrepi, ki omejujejo prost pretok 
blaga in način medsebojnega informiranja o le-teh); zaščitni ukrepi (safeguard measures) in 
proces širitve: veljavna zakonodaja v RS na področju prostega pretoka blaga še ni v celoti 
usklajena s pravnim redom EU, čeprav ima RS relativno liberaliziran trgovinski režim in 
zato ne pričakuje večjih težav pri prevzemu pravnega reda EU. V trgovinskem delu je 
Republika Slovenija od 1.1.1997 do 31.1.1999 izvajala Začasni sporazum, od 1.2.1999 pa 
izvaja Evropski sporazum in ne uporablja omejitev pri uvozu in izvozu, razen količinskih 
kontingentov za del tekstila pri uvozu ter uvoznih in izvoznih dovoljenj za specifično blago 
(Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga). Izvaja tudi Odločbo 
3052/95, ki določa je obvezno informiranje o sprejetih ukrepih, ki bi lahko povzročili 
motnje pri prostem pretoku blaga. Pristojni organ je Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj. 

Uredba 339/93 - proizvodi, uvoženi iz tretjih držav: zakonodaja Republike Slovenije ni 
usklajena s pravnim redom EU, vendar te uredbe ni treba vnašati v slovenski pravni red, ker 
bo začela veljati neposredno s pristopom RS k EU. Pristojni organ je Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj. 

Vračanje predmetov kulturne dediščine: zakonodaja Republike Slovenije je delno usklajena 
z direktivo 93/7/EGS in direktivo 96/100/EGS, ki spreminja Prilogo k direktivi 93/7/EGS. 
V začetku leta 1999 je bil sprejet in uveljavljen nov Zakon o varstvu kulturne dediščine, ki 
določa mehanizme za vračanje predmetov kulturne dediščine, nezakonito prinesenih v 
Slovenijo ali odnesenih iz nje (določitev osrednjega organa, ki koordinira vračanje, roki 
zastaranja, postopki, kompenzacija posestniku). Kot nacionalno bogastvo (national 
treasures) so definirani predmeti, opredeljeni v pravilniku o postopku za izdajo izvoznih 
dovoljenj. Kategorije predmetov so širše od kategorij, določenih v Prilogi k direktivi 
93/7/EGS. Pristojni organ je Ministrstvo za kulturo. 

b/Kratkoročne prioritete iz Partnerstva za pristop 

Sprejem tehnične zakonodaje 

Na področju tehnične zakonodaje bodo do septembra 1999 sprejeti Zakon o standardizaciji, 
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti ter Zakon o 
akreditaciji, s čimer bo dosežen bistven napredek v procesu zagotavljanja pogojev za 
prilagajanje zakonodaje pravnemu redu EU. S sprejetjem omenjenih zakonov bo 
zagotovljena pravna podlaga za uveljavitev splošnih načel prostega pretoka blaga, ki veljajo 
na notranjem trgu EU. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti 
bo omogočil pripravo tehničnih predpisov za izvajanja direktiv EU starega in novega 
pristopa. 
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Med področnimi zakoni bosta do konca leta 1999 sprejeta tudi Zakon o zdravstveni 
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in Zakon o zdravstveni 
inšpekciji, njegova polna uveljavitev pa je zaradi priprav na izvajanje zahtevnih strokovnih 
nalog predvidena v začetku leta 2002. Zakonodaja na področju prepovedanih drog bo 
sprejeta do sredine leta 1999. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge bo 
uveljavljen do konca leta 1999 in bo uredil vsa vprašanja v zvezi z nadzorom nad uvozom, 
izvozom in domačim prometom predhodnih sestavin za droge ter dopolnjevanje in 
spreminjanje spiska predhodnih sestavin za droge v skladu s spremembami, ki bodo 
sprejete s strani EU ali Komisije za droge OZN. Določeni bodo tudi pogoji za pravne osebe, 
ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali prometom s predhodnimi sestavinami za droge, uredil bo 
način izdajanja licenc predhodnih sestavinah za droge oziroma dovoljenj za opravljanje 
dejavnosti prometa in proizvodnje. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami bo uredil nadzor nad prometom in proizvodnjo drog za legalne namene. Usklajen 
bo s konvencijama ZN o mamilih iz leta 1961 in o psihotropnih snoveh iz leta 1972, v 
celoti pa bo uveljavljen do konca leta 2002. Glavno nalogo bo opravljalo Ministrstvo za 
zdravstvo, ki bo izdajalo dovoljenja za opravljanje dejavnosti in dovoljenja za uvoz in 
izvoz, zbiralo podatke za letna in trimesečna poročila mednarodnim organizacijam, 
opravljalo inšpekcijski nadzor, določene dejavnosti bodo tudi v pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve (evidenca o primerih nedovoljene proizvodnje in prometa, ravnanje z 
zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami) in carinskih organov (izvoz, uvoz, 
tranzit). Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog, s katerim bodo določeni ukrepi za preprečevanje uporabe prepovedanih 
drog, zdravljenje ter socialno rehabilitacijo in reintegracijo uživalcev drog, bo upošteval vsa 
določila direktiv EU, ki se nanašajo na sprejem programa preprečevanja zasvojenosti v 
okviru javnega zdravstva od leta 1996 do 2000, priporočila deklaracije o otrokovih pravicah 
Generalne skupščine OZN in Program ZN za droge. 

c/Srcdnjeročne prioritete iz Partnerstva za pristop 

Razvoj struktur za standardizacijo in oceno skladnosti 

S ciljem zagotavljanja neodvisnosti in učinkovitosti posameznih dejavnosti bo do 30.6.1999 
določena in postopoma do 30.6.2002 izvršena institucionalna reorganizacija Urada za 
standardizacijo in meroslovje (USM). Iz sedanje dejavnosti USM bodo izločena področja 
standardizacije, ki bo organizirana v okviru novega Slovenskega instituta za 
standardizacijo, akreditacije, za katero bo ustanovljen nov organ z nazivom Slovenska 
akreditacija in homologacije vozil, ki bo ostalo v okviru državne uprave. Področje 
meroslovja in plemenitih kovin bo ostalo v pristojnosti U.SM, ki se bo preimenoval v Urad 
za meroslovje. Na ta način bodo skupaj z že ustanovljenim Oddelkom za ugotavljanje 
skladnosti vzpostavljene ustrezne organizacijske strukture. 

Za uskladitev s pravnim redom EU na področju obveščanja glede standardov in tehničnih 
predpisov (direktiva 83/189/EGS) bo RS sprejela ustrezen predpis do 30.6.2000. 
Uveljavitev zahtev direktive 83/189/EGS o postopkih obveščanja na področju standardov in 
tehničnih predpisov bo možna in smiselna šele s trenutkom, ko se bo EU odločila, da 
pridružene članice lahko vstopijo v njen sistem obveščanja na tem področju. RS se želi 
vključiti v sistem obveščanja EU še pred pristopom k EU in pričakuje, da se slovenskim 
strokovnjakom omogoči prisotnost pri delu Stalnega odbora za izvajanje direktive. 
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■ Vzpostavitev sistema nadzora nad trgom in prilagajanje horizontalne tehnične zakonodaje 
o industrijskih izdelkih 

Nadzor nad blagom v fazi proizvodnje in pred prodajo blaga bo zamenjan s poostreno 
odgovornostjo samih proizvajalcev za lastne proizvode ter z nadzorom različnih pristojnih 
organov nad blagom na trgu. Drugi del nadzora nad blagom zajema nadzor na trgu oziroma 

' t.i. market surveillance. Predpisi EU, ki se nanašajo na varnostne in druge zahteve za blago, 
ne opredeljujejo podrobnejše organizacije organov nadzora blaga na trgu, marveč jo 
prepuščajo državam članicam. Edina zahteva EU do držav članic je, da je nadzor nad 
blagom učinkovit in zadosten. Zato bo vloga tržne ter kmetijske in veterinarske inšpekcije 
zahtevnejša in obsežnejša. Pri nadzoru blaga na trgu bo Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije opravljal največji del nadzora. Zato bo potrebno Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije ter kmetijsko in veterinarsko inšpekcijo kadrovsko in tehnično okrepiti ter ju 
strokovno usposobiti za nadzor zakona o splošni varnosti in direktiv novega pristopa. Za 
nadzor blaga na trgu bo potrebno Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije poleg sredstev 
za funkcioniranje inšpektorata zagotoviti tudi dodatna sredstva, potrebna za vzorčenje in 
ugotavljanje skladnosti blaga z varnostnimi zahtevami, kijih predpisujejo: zakon o splošni 
varnosti proizvodov in zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti itd. Pri nadzoru trga poleg tržne inšpekcije sodelujejo tudi resorna ministrstva in 
drugi pristojni organi. V skladu z načrtovanim programom dela bo treba kadrovsko okrepiti 
in dodatno usposobiti Zdravstveni inšpektorat RS, ki bo izvajal zdravstveni nadzor živil, 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, kozmetike, igrač, predhodnih sestavin za 
droge, zdravil, medicinskih pripomočkov, kemikalij, ki so že na trgu. Prav tako je treba 
usposobiti in okrepiti laboratorije za testiranje zgoraj navedenih proizvodov, da bi 
ugotovili, ali proizvodi ustrezajo zakonskim zahtevam. Pristojni zdravstveni inšpektorji 
bodo morali pokriti tudi obmejne uvozne točke, kjer prihaja blago v EU ter sodelovati s 
carinskimi organi pri uvozu blaga v EU. 

Usklajevanje slovenske zakonodaje z direktivami EU starega in novega pristopa bodo 
izvršila pristojna ministrstva. S predpisi bodo poleg tehničnih zahtev določeni tudi postopki 
za zagotavljanje, ugotavljanje in potrjevanje skladnosti s temi zahtevami. , Izvajanje 
predpisov bo zahtevalo izpolnjevanje meril za zagotavljanje tehnične usposobljenosti tako 
proizvajalcev kot preizkusnih laboratorijev, certifikacijskih organov in kontrolnih organov 
ter za izvajanje dobre laboratorijske prakse. 

RS bo najpozneje do 30.6.2000 sprejela in do 30.6.2002 uveljavila zakonodajo, s katero bo 
prevzela splošna načela novega in globalnega pristopa. Pri tem bo upoštevala lastne potrebe 
in prakso drugih držav članic v uvedbi teh principov v svoj pravni red na tehničnem 
področju. Nov Zakon o meroslovju sprejet do 30.6.2001 in v celoti uveljavljen do 
31.12.2001, nekatera njegova določila pa bo mogoče izvajati šele po vključitvi RS v EU. Za 
uskladitev s pravnim redom starega pristopa bodo sprejeti dodatni oziroma dopolnjeni 
podzakonski akti do 30.6.2001. Za uskladitev s pravnim redom novega pristopa bodo do 
30.6.2001 sprejeti in do 31.12.2001 v celoti uveljavljeni dodatni in dopolnjeni tudi 
horizontalni podzakonski akti. 

Do 30.06.2000 bo sprejet krovni Zakon o kmetijstvu, ki bo pravna podlaga za izdajo 
tehničnih predpisov zaradi varovanja potrošnikov ter prostega pretoka blaga. Podzakonski 
predpisi za živila bodo sprejeti in uveljavljeni do 31.12.2002. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bo v obdobju do včlanitve Republike Slovenije v Evropsko unijo 
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sprejelo in uveljavilo zakonodajo za posebne kmetijsko-živilske proizvode, ki bo 
primerljiva s tovrstno zakonodajo v EU. 

Civilna uporaba eksplozivov bo urejena z Zakonom o prevozu nevarnega blaga, ki bo 
sprejet do 31.12.1999 ter Zakonom o prometu eksplozivnih snovi in Zakonom o 
eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh, ki bosta 
sprejeta do 30.06.2002. Zakonodaja bo v celoti uveljavljena do 31.12.2002. 

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki bo nadomestil Zakon o zdravilih, bo 
sprejet do 31.12.1999 in v celoti uveljavljen do 31.12.2002. Ključne spremembe so: 
harmonizacija vseh določil z zakonodajo EU, ločitev zdravil od medicinskih pripomočkov, 
združevanje zakonodaje, ki se nanaša na zdravila in medicinske pripomočke za humano in 
veterinarsko uporabo in sprejem ustreznih podzakonskih aktov. Tudi zakonska ureditev RS 
na področju medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini bo s pravnim 
redom EU usklajena z Zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Zakon o preskrbi 
s krvjo bo sprejet do 30.6.2001, polna uveljavitev vseh podzakonskih aktov pa je 
predvidena do sredine leta 2002. 

S spremembami Zakona o graditvi objektov, ki bodo sprejete do 31.12.1999 in uveljavljene 
do 31.3.2000, bo zakon usklajen z določili novega Zakona o urejanju prostora glede 
dovoljevanja graditve objektov in drugih posegov v prostor, poglavje o gradbenih 
proizvodih pa bo preneseno v novi Zakon o gradbenih proizvodih, ki bo sprejet in 
uveljavljen do konca leta 2000. 

Zakon o orožju bo sprejet do 31.12.2000 in v celoti uveljavljen do 30.6.2002. V njem bodo 
upoštevana določila direktive 91/477/EGS s ciljem poenotenja orožnega prava in 
zagotovitve enotnih kriterijev pridobitve orožja, kakor tudi preprečitve njegove zlorabe. 
Reforma institucionalnega sistema na področju nadzora orožja ni potrebna. 

Na podlagi vseh navedenih novih zakonov bo z ustreznimi podzakonskimi akti (uredbami, 
pravilniki in odredbami) slovenska zakonodaja z različno dinamiko najkasneje do 
septembra leta 2002 usklajena s pravnim redom EU, uveljavitev zakonodaje po področjih 
pa je predvidena do konca leta 2002 (seznam vseh podzakonskih aktov z nazivi in roki je v 
prilogi). Na ta način bo uskladitev urejena na področjih elektromagnetne združljivosti, 
kulturne dediščine, plovil za rekreacijo, živil, tekstila, plinskih naprav, strojev, 
nizkonapetostne direktive, obutve, medicinskih pripomočkov, osebne varovalne opreme, 
opreme za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, predpakiranja proizvodov, 
zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini, nevarnih snovi, dobre laboratorijske 
prakse, nevarnih pripravkov, nevarnih snovi, lesa, notifikacijskega postopka, zaščitnih 
ukrepov, zakonskega meroslovja, motornih vozil, stekla, tlačnih posod, kozmetike, igrač, 
orožja, detergentov, medicinskih pripomočkov, dvigal, gnojil in gradbenih proizvodov. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Ugotavljanje skladnosti 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Nove ni potrebno 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Oddelek za ugotavljanje skladnosti 

- !-- • 2000 'T: ^ < 
ootimšg 

■ 2002- ''. '' 

 '.ca, '.«,3,. 
rffeR -v 

2 "• •■ • ■■ ■ v 
■•••• 1 - 75v''' 

i 
i 

skupaj rr-, . • 7 

Tržni nadzor 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Tržni 
inšpektorat RS 

Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 
RS 

Nove Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) 

^tev^frirovlh^posUteV 
Naziv institucije: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Tržni inšpektorat RS 

•:2tl()I 

2002 ' 
SKUPAJ 

-.jtoilgiioviltzaposlitcv 
Naziv institucije: Zdravstveni inšpektorat RS 

•i '.'rijSftt 1999 
• •••■ 2000 

Standardizacija 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za 
standardizacijo in meroslovje 

Nove Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Slovenski inštitut za standardizacijo 

V I 2000 •" ' ' V -V SftS3» . 
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Akreditacija 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

. Obstoječe , . Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za 
standardizacijo in meroslovje 

Nove Slovenska akreditacija (SA) 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Slovenska akreditacija 

ft 19291 
2000: ' :" v' 
oor 

-2002?, 

Notifikacija , 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za standardizacijo in meroslovje - Poizvedbena 
točka WTO/TBT 

2 
i .-i,..- 's 
0 " 

si« skupaj"®®®#* 3 

Zakonsko meroslovje in predpakirani proizvodi 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za 
standardizacijo in meroslovje 

Nove Urad za meroslov je 

Naziv institucije: Urad za meroslovje 
feSi* - 

HBI 

3 ., •, 
■ 0 - ;t*A ' •• • '  * 
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0 sf" > 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za 
standardizacijo in meroslovje 

Nove Urad za meroslovje 
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Naziv institucije: Urad za meroslovje 

v-riSUttrTfcV K1999 JtitfS6-? 
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Motorna vozila in traktorji 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za znanost in tehnologijo - Urad za 
standardizacijo in meroslovje, Homologacijski 

organ 
Nove niso potrebne 

Kmetijski in gozdarski traktorji 

Institucije še ne obstajajo, sistem je v pripravi. Vzpostavljena bo mreža potrebnih institucij: 
homologacijski organ (do 30.9.2000), tehnični servis in preskusni laboratoriji (do 
30.6.2002); organi bodo delovali do 31.12.2002. 

Živila 

RS bo okrepila in usposobila nadzorne organe za izvajanje zakonodaje, strokovno, 
kadrovsko in tehnično okrepila ter usposobila pooblaščene preskusne laboratorije za 
izpolnjevanje pogojev akreditacije po EN 45001 ter institucije za strokovno podporo 
izvajalcem uradnega nadzora pri reševanju zdravstvene problematike živil in zaščite 
potrošnikov pred potvorbami. 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe 
•' ■' :.-t ' ' ■' '■ '' ' " ";"7- " ' 

■' • Vf/ •' 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 

RS 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

i-M 

.. . • ' i.: 'S .■ /?, ' • ■ 
: . • 0 

• y*y 0. ; 
§ ■ . o- ■ :;■ ■■• 

i 

Naziv institucije: Ministrstvo za zdravstvo* 

-1 
-2 
-2 
-1 

;iT SKUPAJ-..V -6 
* podatki za Ministrstvo zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat RS so navedeni v zbirni tabeli. 
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Kemikalije 

Novi Zakon o kemikalijah (sprejet 28.4.1999) predvideva ustanovitev Urada za kemikalije 
RS v sestavi Ministrstva za zdravstvo in okrepitev ostalih strokovnih institucij. Pri 
izvajanju nalog sodelujejo Zdravstveni inšpektorat RS, Inštitut za varovanje zdravja RS, 
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor ter območni zdravstveni zavodi, Center za 
zastrupitve, Inštitut za farmakologijo MF, Inštitut za sodno medicino MF in pooblaščeni 
laboratoriji. Urad za kemikalije je pristojen za izvajanje zakona o kemičnem orožju. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 
RS 

Nove Ministrstvo za zdravstvo - Urad za kemikalije 

Št^itonovilrzapošlitev 
Naziv institucije: Ministrstvo za zdravstvo - Urad za kemikalije 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 
RS 

Nove niso potrebne 

SStevfltfnovllii^^nsIftCT' 
Naziv institucije: Ministrstvo za zdravstvo 

■s. t&rpž—i S K U t'Av •X": *' 

Zdravila za uporabo v humani medicini in medicinski pripomočki 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo 
Nove niso potrebne 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo - Urad RS za zdravila 
Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 

RS 
Nove niso potrebne 
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Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Veterinarska uprava RS 
Nove niso potrebne 

^ V 2001V 

SKUPAJ. 

Naziv institucije: Veterinarska uprava RS 

■  2 '■ ■ ■ - \ 

Predhodne sestavine za prepovedane droge 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv Ministrstvo za zdravstvo - Urad RS za zdravila 

;^Žtev«liy ii'o v'i ii^ ^ 

#2P0]|f 

1111 
SKUPAJ 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Ministrstvo za zdravstvo, Služba za predhodne sestavine 

Gradbeni proizvodi 

Za potrebe uveljavitve pravnega reda EU na področju gradbenih proizvodov bo RS 
ustanovila nacionalno organizacijo za tehnična soglasja po analogiji z EOTA (Ministrstvo, 
pristojno za CPD, je že član, opazovalec v EOTA). Tako je za izpolnitev zahtev iz gradbene 
direktive CPD potrebno oblikovati dve novi instituciji za izvajanje pravnega reda: (a) 
slovenska organizacija za tehnična soglasja in (b) združenje slovenskih priglašenih organov 
za potijevanje skladnosti po CPD. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe > Ministrstvo za okolje in prostor - Služba za 
gradbene proizvode 

Nove niso potrebne 
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Naziv institucije: Ministrstvo za okolje in prostor - Služba za gradbene proizvode 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za okolje, Slovenska organizacija za 
tehnična soglasja 

Nove (a)in (b) 

Naziv institucije: še ni določen 
-.Število novih zaposlitev "(a)^' v^-'Šti^ilonOTihzaposUtev'Oi^Jf" 
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e/Ocena finančnih sredstev potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Usklajevanje na področju notranjega trga - MEOR 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2211 

.^dsrsssSEt ??$■%%& 12000< - 
- - , 2001 - ' 

..- - * -*' 2002' "' ' ■ ■ v * 

3.400 ■ " •?!'' 
3.700 
3.900 
4.200 

SKUPAJ -• V/ - SK&r^-| 15.200 

Tržni nadzor 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2217 

f®®BMrai^ei999rvVfr. • -s*** 

/r «-/.>„ r 2001 _ • v/T.. 
?rr^l®Sro^fev^iOaoo2 

l^'^ar^a^MekiCtekdgecA^'OOOSn^^"#^-^-^ 

2.324.960 
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' Meroslovje in predpakirani proizvodi 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 3412 
•*'v - |!j£?5S^SBS!jS> 

53.700 
83.900 ' :V: 
60.400 
45.900 

243.900 

2 - Viri EU: 

Uporabnik 2511 
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Akreditacija 

Proračunska sredstva: 

■"Znesek (v 000 EUR) 

-.!- 'A,:V,- ■■ -,-:20Q2: % - y 
..-•.-v;'gv|SKUPAJ ■ ; ;;■ .■•.■'.•.•s 

Standardizacija 

1 - Proračunska sredstva: 

2 - Viri EU: 

Uporabnik 2511 
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Horizontalna zakonodaja 

Proračunska sredstva: 

Naziv institucije: Urad za standardizacijo in meroslovje, uporabnik 3412 

T*rWSŠ$fe 2002- •- ~ 

61.200 
124.400 
100.250 
88.450 

svjSi^g^^^Šiii^i^^Sku p a r'T & s® 'V--i ffiiattgtif&jfcsi} 374.300 

Zdravila za humano rabo in kemikalije 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2714 
ž'? v:^ r Znesek (v tekočih cenalt.v 000 SIT) -T»; >š;'- 
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5.600 
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5.600 
5.600 
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Uporabnik: 2714 
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Uporabnik 2711 

;V . 7.840 • ... . 
19.864 
16.103 
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^^;^.«SKUPAJ v *- r «^k. 51.171 

Uporabnik 2713 

* * -'V,",;'SKUI'AJ7:;:,-< -•* 735.099 

2 - Viri EU: 

Uporabnik 2713 
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Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

Proračunska sredstva: 

1,661.783 

Živila 

Proračunska sredstva: 

83.627 
750.000 
750.000 

2Zričscl( (tekoče cene v 000 SIT). Lcto^. 
Uporabnik: 2312 

^^^•»£2001S'/# 
»»2002:^.-: 

26.040 

Kozmetika 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik 2711 
i Znešeli (Vtckočih cenah v 00QiSIT) ":t;: V;V*'J 

• vmMk MŠfeoo #is?|l 
0 
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0 
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Igrače 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2711 
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3.000 

Gradbeni proizvodi 

1 - Proračunska sredstva: 

Predvidena proračunska sredstva za obdobje 1999-2002 so zajeta v poglavju 3.5.3 Prostor. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik 2511 
.Znesek (v OOO EUR) 

gg 

'aBKSsm 

61 
93 

;R : 113 
vmmm 385 - - '• 

SL99.03.01-Horizontalna zakonodaja in institucionalna infrastruktura 

2 - Viri EU: 

Za sprejem evropskega pravnega reda in izvajanje zakonodaje na področju prostega pretoka 
blaga pričakuje RS ustrezno tehnično pomoč v okviru TAIEX in programov PHARE. 

Pri usklajevanju zakonodaje s pravnim redom EU Slovenija vzporedno zasleduje 
horizontalni in vertikalni vidik usklajevanja zakonodaje, saj le tak pristop omogoča 
ustrezno harmonizacijo in pripravo na implementacijo ter uveljavitev do ciljnega datuma. 

Trenutno Republika Slovenija kandidira za sredstva v okviru PHARE - Finančni 
memorandum za leto 1999 (Financial Memorandum '99) - Nadaljnja integracija v notranji 
trg (Further Integration in the Internal Market), in sicer: 

• SL99.03.01-Horizontalna zakonodaja in institucionalna infrastruktura (Horizontal 
Framevvork Legislation and Institutional Infrastructure) ter 

• SL99.03.02-Sektorska zakonodaja (Sector Specific Legislation). 

Vsebinski del programa PHARE za leto 1999 je torej razdeljen v dva sklopa: 

• Horizontalna zakonodaja in institucionalna infrastruktura (vključuje transpozicijo 
direktiv novega pristopa /steklo, tekstil, obutev, dvigala, ATEX, LVD, tlačne posode, 
plinske naprave in gradbeni proizvodi/, akreditacijo, meroslovje in predpakiranje 
proizvodov, standardizacijo ter tržni nadzor)in 

• Sektorska zakonodaja (vključuje živila, zdravila, medicinski pripomočki, kemično 
varnost, energetski regulator in telekom regulator). 
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'Predvideno je tesno povezovanje (tvvinning). med ustanovami, ki naj bi vključevalo 
dolgoročno svetovanje (sodelovanje enega eksperta) - zasledovanje horizontalnega pristopa 
- in kratkoročno svetovanje (sodelovanje več ekspertov) - zasledovanje sektorskega 
pristopa. Na osnovi Phare FM'99 je predvidena pomoč v obliki »twinninga«, razen v 
primeru energetskega regulatorja, kjer gre za tehnično pomoč; izobraževanje in investicije 
niso predvidene. 

v 000 EUR 
•^^^Podpora/institucij (Tristitutional Building)'?^'«?;*' 

dolgoročni svetovalec - 2 leti (PAA Internal 
Market) 

400 . 

transpozicija direktiv novega pristopa 
(Transposition of New Approach Directives) 

500 

akreditacija (Accreditation) 70 
meroslovje (Metrology ) 80 

standardizacija (Standardisation) 20 
tržni nadzor (Market Surveillance) 100 

SKUPNO 1.170 
SL99.03.02-SEKTORSKA ZAKONODAJA 

v 000 EUR 
t - g|«g*. PROJEKTI vT •' •. 7&M ̂ '^'i?ođpbTiffišBtući7:CIhš^&<SwTOCBtiH«linšyi^^'sV 

l.telekom regulator (Telecommunications 
Regulatory Authority) 

300 ' 

2. energetski regulator (Energy Regulatory 
Authority) 

200 

3. kemična varnost (Chemical Safetv) 500 
4. zdravila (Pharmaceuticals) 200 

5. medicinski pripomočki (Medical Devices) 200 
6. živila - kmetijstvo (Transposition of foodstuff in 

Agriculture) 
250 

7. živila - zdravstvo (Transposition of foodstuff in 
Health) 

130 ; . : : •• 

SKUPNAJ 1.780 

3.1.2.2.Prost pretok kapitala 

a/Trenutno stanje 

Pravno podlago za zagotovitev pravice svobode pretoka kapitala v Republiki Sloveniji 
predstavlja zakonodaja s področja deviznega sistema ter plačilnega prometa s tujino, 
zakonodaja, ki ureja pravico do pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremičninah, 
ter zakonodaja, ki ureja preprečevanje pranja denarja. Zaradi povezave med pravico do 
ustanavljanja ter prostim pretokom kapitala so relevantne tudi določbe glede ustanavljanja 
in pridobivanja lastniških deležev v posameznih področnih zakonih, ki so sicer podrobneje 
obravnavane v okviru drugih delov državnega programa. 

Področje prostega pretoka kapitala ureja Zakon o deviznem poslovanju (Ur.l. RS, št. 23/99), 
kije z uveljavitvijo 23. aprila 1999 nadomestil vrsto do tedaj veljavnih zakonov s področja 
deviznega, kreditnega ter zunanjetrgovinskega poslovanja. 

Novi Zakon o deviznem poslovanju je v terminološko definicijskem smislu ter v smislu 
klasifikacije kapitalskih tokov usklajen s pravnim redom v EU, t.j. direktivo 88/361/EEC. V 

poročevalec, št. 44 58 16. junij 1999 



smislu zagotavljanja popolne svobode pretoka kapitala pa sedanja zakonska ureditev v 
Republiki Sloveniji še ni v celoti skladna z ureditvijo v Evropski Uniji. 

Nova devizna zakonodaja sicer pomeni precejšen korak naprej v procesu liberaliziranja 
kapitalskih tokov, vendar še vedno zadržuje omejitve, zlasti pri kratkoročnih in nekaterih 
oblikah srednjeročnih kapitalskih tokov, sprošča pa vse oblike dolgoročnih kapitalskih 
tokov, kot so neposredne naložbe, kreditne posle s tujino, osebne kapitalske prenose ter 
nekatere posle z vrednostnimi papirji med rezidenti in nerezidenti. 

V začetku 1. 1999 so bili skladno z Evropskim sporazumom o pridružitvi odpravljeni oz. 
spremenjeni naslednji ukrepi s področja devizne politike: 

• odpravljena je bila omejitev kratkoročnega zadolževanja v tujini s strani bank; 

• odpravljena je bila omejitev glede neto tuje zadolžitve s strani bank; 

• si. 2.99 so bili odpravljeni brezobrestni tolarski depoziti za tuja finančna posojila; 
Skladno z novim predpisom lahko Banka Slovenije diskrecijsko uvede brezobrestni 
depozit za finančna posojila najeta v tujini, v višini od 0 % do 30 % za dobo dveh let, ki 
se vplača na račun pri Banki Slovenije. Depozita pri najemu posojil v tujini niso dolžna 
vplačati Slovenska izvozna družba, Republika Slovenija ter poslovne banke. Trenutno je 
zahteva 0 %. Navedeni ukrep je skladen z Evropskim sporazumom o pridružitvi, kot 
zaščitni mehanizem ga Banka Slovenije lahko uporabi v primeru negativnih učinkov 
kapitalskih tokov na vodenje monetarne in devizne politike; 

• s 1.2.99 je bil spremenjen tudi režim skrbniških računov, ki so bili uvedeni kot ukrep 
uravnavanja portfolio naložb; novi predpisi vzpostavljajo razmejitev med tujimi 
neposrednimi naložbami ter portfolio naložbami skladno z mednarodno prakso; tuje 
neposredne naložbe (tiste, ki predstavljajo več kot 10 % delnic v kapitalu) ter tuje 
portfolio naložbe za obdobje štirih let ali več so izvzete iz režima skrbniških računov. 
Poslovne banke so za portfolio naložbe dolžne plačati premijo v odvisnosti od pozicije 
na skrbniških računih. Premijo četrtletno določa Banka Slovenije, trenutno znaša 2,5 % 
četrtletno. 

Republika Slovenija z vidika devizne zakonodaje ne omejuje pretoka kapitala na podlagi 
neposrednih naložb, vendar pa v povezavi s pravico do ustanavljanja tu navajamo tudi 
določbe glede ustanavljanja po področnih zakonih. Z uveljavitvijo novega bančnega zakona 
v februarju 1999 je Republika Slovenija že odpravila diskriminatorne določbe glede 
ustanavljanja hčerinskih družb ter podružnic tujih bank ter pridobivanja kvalificiranega 
deleža. Skladno s prilogo IX b Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki dopušča prehodno 
obdobje za podelitev nacionalne obravnave na nekaterih področjih finančnih storitev, pa so 
še vedno v veljavi diskriminatorne določbe na področju ustanavljanja ter pridobivanja 
kvalificiranih deležev v zavarovalnicah, borznoposredniških družbah ter pooblaščenih 
investicijskih družbah. Na podlagi Zakona o prevzemih pa je za pridobitev več kot 25 % 
delnic novo privatiziranih družb z minimalnim kapitalom 800 milijonov SIT, potrebno 
soglasje Vlade Republiki Slovenije, vendar pa ta zahteva velja tako za domače kot tuje 
osebe. Skladno z istim zakonom zahteva za to dovoljenje ni potrebna po preteku petih let 
od registracije novo privatizirane družbe na sodišču. Odprava zakonskih omejitev glede 
lastniškega deleža v družbah, ki opravljajo revizijsko dejavnost ter na področju javnih 
glasil, je v pripravi. 
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' Pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah je urejeno z Ustavo (Ustavni 
zakon za izvedbo Ustave RS, Ul. RS 33/91 ter Ustavni zakon o spremembi 68. člena Ustave 
Republike Slovenije, Ul. RS 42/97), z Zakonom o dedovanju (Ul.SRS 15/76), Zakonom o 
gospodarskih družbah (Ul. RS 30/93) ter Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Ul. RS 
9/99). Ustava v 68. členu določa: 

1. da tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa 
zakon, ali če tako določa mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor, pod 
pogojem vzajemnosti; 

2. Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme državni zbor z 
dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

Za pravne osebe v tuji lasti, z izjemo podružnic, je bila zagotovljena pravica do nakupa 
nepremičnin že na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. Ravno tako so bile že z 
Zakonom o dedovanju tujim državljanom zagotovljene enake dedne pravice kot 
državljanom Republike Slovenije. 

Z uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki je prva mednarodna pogodba, ki 
ureja pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah, Republika Slovenija tudi 
državljanom iz držav članic Evropske Unije zagotavlja pravico do nakupa nepremičnin v 
RS, ob pogoju vzajemnosti in triletnem stalnem bivališču na ozemlju RS. Definicija pogoja 
vzajemnosti, način, postopek ter pristojnost za njeno ugotavljanje je urejena z Zakonom o 
ugotavljanju vzajemnosti. S tem je bil dosežen pomemben korak pri sproščanju pretoka 
kapitala na področju nepremičnin za državljane iz držav članic Evropske unije. 

Plačilni sistem 

Poslovanje s sodobnimi plačilnimi instrumenti je v Republiki Sloveniji urejeno s splošnimi 
pogoji poslovanja izdajatelja, ki se usklajujejo v okviru stanovske organizacije, t.j. 
Združenja bank Slovenije. Ureditev je delno skladna s pravnim redom EU , ki zadeva 
promet z elektronskimi plačilnimi instrumenti. Vsebina direktive o prekomejnih kreditnih 
prenosih v slovenski zakonodaji še ni povzeta, saj bo le-ta tudi v državah članicah stopila v 
veljavo šele avgusta 1999. Zaščita potrošnika v zvezi s plačilnim prometom s tujino, ki je 
tudi predmet direktive o prekomejnih kreditnih prenosih, je trenutno urejena tako, da 
potrošniki svoje pritožbe lahko naslovijo na Banko Slovenije ali Urad za varstvo 
potrošnikov. Banka Slovenije pritožbe evidentira, ne sprejema pa odločitev v postopku 
pritožb potrošnikov v zvezi z izvajanjem plačilnega prometa s tujino. 

Preprečevanja pranja denarja 

Osnovno zakonodajo za področje pranja denaija predstavlja Zakon o preprečevanju pranja 
denaija (U.l. RS št. 36/94), kije stopil veljavo 7.7.1994 ter podzakonski akti. Pranje denarja 
je kot kaznivo dejanje opredeljeno v 252. členu Kazenskega zakonika Republiki Slovenije. 

Slovenska zakonodaja je na področju preprečevanja pranja denarja popolnoma usklajena z 
zakonodajo EU kot tudi s priporočili FATF (Financial Action Task Force), Konvencijo 
Sveta Evrope o pranju, odkrivanju zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem, katero je Slovenija ratificirala 23. aprila 1998 ter Konvencijo 
Organizacije združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi, 
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katero je R Slovenija nasledila. Glede na obstoječi pravni red Evropske Unije nadaljnje 
usklajevanje zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja ni potrebno. 

Za izvajanje pravnega reda je pristojen Urad za preprečevanje pranja denarja, ki razpolaga z 
vsemi podatki za področje preprečevanje pranja denarja ter skrbi za izmenjavo podatkov po 
Konvenciji Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem. 

b/Kratkoročne prioritete partnerstva za pristop 

Pomemben korak v liberalizaciji kapitalskih tokov je že bil dosežen s sprejemom novega 
zakona o deviznem poslovanju ter zgoraj navedenimi ukrepi Banke Slovenije. Nadaljnje 
aktivnosti v 1. 1999 bodo povezane s pripravo podzakonskih aktov, za kar zakon predvideva 
dvomesečni rok. Banka Slovenije ter Ministrstvo za finance sta v navedenem obdobju 
dolžna izdati podzakonske akte, ki bodo urejali: opravljanje plačilnega prometa s tujino, 
poročanje v zvezi s kapitalskimi posli (neposrednimi naložbami, kreditnimi posli, posli z 
vrednostnimi papirji), kriterije in način ugotavljanja neposredne naložbe, pogoje za izdajo 
tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji ter vpeljavo lastniških vrednostnih 
papirjev v tujini za rezidente, menjalniško poslovanje ter odpiranje računov rezidentov v 
tujini. 

V zvezi z direktivo o prekomejnih kreditnih prenosih bo Republika Slovenija s svojimi 
predpisi zagotovila, da bodo določila direktive, z izjemo vzpostavitve neodvisnega telesa 
(ombudsman), povzeta v pravni red Republike Slovenije in bodo stopila v veljavo istočasno 
kot v Evropski Uniji, to je do avgusta 1999. 

c/Srednjeročne prioritete partnerstva za pristop 

Nadaljnja liberalizacija kapitalskih tokov bo potekala skozi podzakonske akte, ki jih bosta 
sprejemala Banka Slovenije oz. Ministrstvo za finance skladno z dinamiko predvideno v 
Evropskem pridružitvenem sporazumu. Pretok kapitala na osnovi transakcij, ki niso 
predmet Evropskega sporazuma o pridružitvi, pa bo Republika Slovenija sproščala 
postopoma oz. skladno z makroekonomskimi razmerami ter stabilnostjo finančnega 
sektorja ter upoštevaje stabilnost mednarodnih finančnih trgov. Popolna sprostitev pretoka 
kapitala je predvidena najpozneje do trenutka članstva v Evropski Uniji, z izjemo na 
področju nepremičnin, kjer bo Republika Slovenija uveljavljala prehodno obdobje. 

Uskladitev zakonodaje na področju plačilnih sistemov s pravnim redom in standardi 
Evropske Unije (direktiva 97/5/EC o prekomejnih kreditnih transferih, direktiva 98/26/EC o 
dokončnosti poravnav pri plačilih in poravnalnih sistemih vrednostnih papirjev ter 
priporočila glede inštrumentov elektronskega načina plačevanja 97/489/EC, 88/590/EEC ter 
87/598/EEC) bo izvedena v okviru novega zakona o plačilnih storitvah, ki bo sprejet do 
31.123.2001. Skladno z direktivo o prekomejnih kreditnih transferih bo Republika 
Slovenija zagotovila tudi zaščito potrošnika v okviru že obstoječih institucij za zaščito 
potrošnika. 
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d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

. Obstoječe Banka Slovenije 
Republiški devizni inšpektorat 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja 
Agencija za trg vrednosti papirjev 

Carinska uprava RS 
Ministrstvo za ekonomske odnose in 

razvojMinistrstvo za finance 
Urad RS za gospodarsko promocijo in tuje 

investicije 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Urad RS za gospodarsko | promocijo in tuje investicije 

■•'"•v , ..... , . 2002 -,+ -.4. *-■ 
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2 ' 
o 
0 

-skupaj 5 

V drugih institucijah za izvajanje pravnega reda niso predvidene dodatne zaposlitve zaradi 
nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov. 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2215 
' .'Zitcs«Jc^^(teko8edMČv00() SIT) ' V 

690.420 • 
968.000 

1.210.000 ^ 
1.536.000 
4.404.420 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje zaposlenih v institucijah za sistemsko spremljanje 
pravnega reda EU na področju prostega pretoka kapitala že koristi nekatere oblike tehnične 
pomoči, tako v okviru TAIEX-ovih delavnic na temo prostega pretoka kapitala ter finančnih 
storitev kot v okviru PHARE programov. Trenutno se izteka projekt (SL 9603/0103) na 
temo »priprava strategije liberalizacije kapitalskih tokov v Sloveniji«, v vrednosti 48.185 
EUR. • 
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3.1.2.3.Prost pretok storitev 

a/Trenutno stanje 

Bančništvo 

Področje bančništva ureja Zakon o bančništvu (Ur. 1. RS, št. 7/99), ki je z uveljavitvijo 
20.2.1999 nadomestil Zakon o bankah in hranilnicah (Ur. 1. RS, št. 1/91-1, 28/92 in 46/93), 
Zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Ur. 1., št. 1/91-1 in 
46/93) in Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah in 
hranilnicah (Ur. 1. RS, št. 1/91-1 in 46/93). Zakon o bančništvu skladno z Drugo bančno 
direktivo določa posebej bančne storitve, ki jih lahko opravljajo le banke in hranilnice ter 
druge finančne storitve, ki jih lahko ppravljajo tudi druge, finančne organizacije. Nova 
bančna zakonodaja liberalizira tudi vstop podružnic tujih bank iz držav EU na slovenski 
finančni trg pod nediskriminatornimi pogoji, s tem da bodo tista določila v Zakonu o 
bančništvu, ki se nanašajo na nadzor domače nadzorne institucije (home country control) in 
določila enotne licence (single licence) ter določila, ki se nanašajo na neposredno 
opravljanje bančnih oz. drugih finančnih storitev bank iz držav članic EU na območju 
Republike Slovenije, uveljavljena z dnem vstopa Slovenije v EU. Skladno z Drugo bančno 
direktivo in t.i. "Post BCCI direktivo" zakon ureja tudi pogoje za pridobitev in za zavrnitev 
dovoljenja za poslovanje banke ter za pridobitev oz. zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja 
za pridobitev kvalificiranega deleža, kjer veljajo enaki pogoji za domače in za tuje osebe. 

Novi bančni zakon je usklajen tudi z evropsko zakonodajo, ki ureja obvladovanje tveganj, 
sodelovanje z nadzornimi institucijami in organi Evropskih skupnosti, konsolidiran nadzor, 
varstvo zaupnih podatkov, poslovnih knjig in poročil ter notranjo in zunanjo revizijo. V 
veliki meri je usklajen tudi s Temeljnimi načeli učinkovitega bančnega nadzora, ki jih je 1. 
1997 sprejel Baselski komite za bančni nadzor. 

Zahtevani minimalni kapital za ustanovitev banke je 5 milijonov evrov, ne glede na vrsto in 
obseg storitev, ki jih banka opravlja, za hranilnice in hranilno kreditne službe pa je 
zahtevani minimalni kapital 1 milijon evrov. Zahteva za izdajo dovoljenja za poslovanje 
vsebuje tudi seznam povezanih oseb in opis načina teh povezav z delničaiji, ki so imetniki 
kvalificiranih deležev. 

Banka Slovenije je pristojna za izdajo, odvzem ali zavrnitev naslednjih dovoljenj: za 
opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, za pridobitev kvalificiranega deleža, za 
opravljanje funkcije člana uprave, za združitev, za ustanovitev podružnice domače banke v 
tujini ter za ustanovitev podružnice ali predstavništva tuje banke v Republiki Sloveniji. 

V stečajnem in likvidacijskem postopku banke ima Banka Slovenije odločujočo vlogo. 
Novi zakon ne predvideva več posebnega sanacijskega postopka, medtem ko so dosedanji 
predsanacijski ukrfepi vsebinsko zajeti v okviru instituta izredne uprave, ki jo Banka 
Slovenije določi v primeru nedoseganja najmanjšega zahtevanega zneska kapitala oziroma 
v primeru , da bi nadaljnje poslovanje banke lahko ogrozilo njeno likvidnost oziroma 
solventnost. Izredna uprava lahko deluje največ eno leto. 

Na podlagi zakonskih določb bo Slovenija uveljavila pretežni del pravnega reda EU še pred 
vstopom RS v EU. Zakon pa predvideva popolno liberalizacijo uveljavitev načela nadzora 
domače države ter enotnega dovoljenja) za podružnice bank iz držav članic EU ter 
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'liberalizacijo neposrednega opravljanja bančnih in drugih finančnih storitev bank iz držav 
članic EU z vstopom Republike Slovenije v EU. 

Banka Slovenije je že izdala podzakonske akte, ki se nanašajo na izračun kapitala, 
kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti bank in hranilnic, razvrstitev aktivnih bilančnih 
in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic, veliko izpostavljenost bank in hranilnic, 
oblikovanje posebnih rezervacij bank in hranilnic, podrobnejšo vsebino poročanja Banki 
Slovenije, na poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic ter na najmanjši obseg 
in vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila. 

Zavarovalništvo 

V RS je področje zavarovalništva urejeno z Zakonom o zavarovalnicah (Ur. 1. RS, št. 
64/94) in Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur. 1. RS, št. 70/94), ki sta delno 
usklajena s pravnim redom EU. Zakon o zavarovalnicah je leta 1994 ustvaril razmere za 
razvoj slovenskega zavarovalništva v smeri tržno razvitega evropskega zavarovalništva. 
Usmerjen je predvsem na reguliranje zavarovalno tehničnega procesa in izpolnjevanje 
pravil o obvladovanju tveganj, predvsem garancijskega sklada, solventne meje, oblikovanja 
tehničnih rezervacij in njihovega nalaganja. Za opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih 
poslov je potrebno dovoljenje. Zavarovalnice se lahko ustanovijo v obliki delniške družbe 
ali kot vzajemne zavarovalnice. Zakon vsebuje diskriminatome norme pri pozavarovanju 
presežkov posameznih zavarovalnic v tujini, pri ustanavljanju zavarovalnic s sedežem v 
Republiki Sloveniji, kadar so delničarji tuje osebe, in pri pridobivanju kvalificiranega 
deleža. Ustanavljanje podružnic tujih zavarovalnic in pozavarovalnic v Republiki Sloveniji 
trenutno ni dovoljeno. 

Od leta 1995 morajo zavarovalnice na računovodskem področju uporabljati Slovenske 
računovodske standarde, ki so prilagojeni mednarodnim računovodskim standardom in 
računovodski direktivi za zavarovalnice iz leta 1991. Leta 1995 je bil ustanovljen tudi organ 
za zavarovalni nadzor v okviru Ministrstva za finance, katerega naloga je finančni nadzor in 
materialni nadzor nad zavarovalnimi pogoji in premijami zavarovalnic. Poslovanje 
zavarovalnic morata vsako leto pregledati pooblaščeni aktuar in pooblaščeni revizor, ki 
pripravita poročilo o finančni situaciji vsake posamezne zavarovalnice. 

Zakon ne predpisuje obvezne ločitve življenjskega in premoženjskega zavarovanja, zato v 
Sloveniji delujejo pretežno kompozitne zavarovalnice. S sedanjo zakonodajo je 
nezadovoljivo urejeno oblikovanje in nalaganje zavarovalno-tehničnih rezervacij in njihova 
valutna usklajenost. Obstoječi zakon ureja posredovanje v zavarovalništvu le z nekaj 
določbami in ne ločuje med zavarovalnim posrednikom in zavarovalnim zastopnikom. 

Zavarovanje lastnika motornega vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim 
osebam (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) je v Republiki Sloveniji urejeno z 
Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu, kije začel veljati novembra 1994. Zakon je 
skoraj v celoti usklajen s področnimi direktivami Evropske unije. Pomeni izboljšanje 
varstva oškodovancev, saj je določil ustanovitev škodnega sklada za plačilo škod, ki jih 
povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih motornih vozil (guarantee fund) in povečanje 
najnižjih zavarovalnih vsot za škode zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja 
(osebne poškodbe) ter škode zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (škode na lastnini). 
Minimalna višina odškodnine za stvarno škodo je v slovenskem zakonu višja kot v direktivi 
EU, medtem koje v primeru osebnih poškodb nižja. 
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Plačilni sistem 

Slovenski plačilni sistemi so v fazi reformiranja, ki ga vodi Banka Slovenije. Cilj reforme je 
prenos tistega dela plačilnega prometa, ki ga opravlja Agencija za plačilni promet (domači 
plačilni promet za pravne osebe) v bančno okolje, ki bo zagotovil enotnost plačilnega 
prometa v bankah (za fizične in pravne osebe, v domačem in plačilnem prometu s tujino. 
Plačilni promet za fizične osebe in plačilni promet s tujino že potekata v bančnem okolju. 

V Banki Slovenije je aprila 1998 s sistemom bruto poravnave v realnem času (BPRČ), kije 
namenjen poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti in oktobra 1998 s sistemom 
Žiro kliringa (neto sistem namenjen plačilom malih vrednosti) bila vzpostavljena temeljna 
tehnična infrastruktura reformiranih plačilnih sistemov. Reforma plačilnih sistemov bo 
zaključena do konca leta 2001 s prenosom žiro računov pravnih oseb v banke. 

Trg vrednostnih papirjev 

Področje trga vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji urejajo Zakon o trgu vrednostnih 
papirjev (Ur. 1. RS, št. 6/94) iz leta 1994, Zakon o prevzemih (Ur. l.RS, št. 47/97) in Zakon 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur. l.RS, št. 23/99). Na podlagi navedenih 
zakonov so bili izdani podzakonski predpisi Agencije za trg vrednostnih papirjev in Vlade 
Republike Slovenije. 

Poslovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev urejajo akti Ljubljanske borze d.d., 
pravila o poravnavi obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, pa so vključena 
v akte Klirinško depotne družbe delniške družbe d.d.. Akte Ljubljanske borze d.d. in 
Klirinško depotne družbe d.d. potrjuje Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

Podzakonski predpisi urejajo vsebino in način objave podatkov, ki so jih dolžni objavljati 
izdajatelji, ki izvajajo ali so izvedli javno ponudbo vrednostnih papirjev, določajo pogoje za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznoposredniških družb, borznih posrednikov 
in članov uprav družb za upravljanje, urejajo poslovne knjige in poročila 
borznoposredniških družb ter obveščanje oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje 
informacije o poslih z vrednostnimi papirji. Sklep o opravljanju poslov z vrednostnimi 
papirji vsebuje pravila varnega in skrbnega poslovanja pooblaščenih udeležencev.trga 
vrednostnih papirjev ter pravila o poročanju pooblaščenih udeležencev Agenciji za trg 
vrednostnih papirjev. 

Področje trga vrednostnih papirjev je delno usklajeno s pravnim redom EU, ki je bil 
upoštevan ob pripravi slovenskih predpisov. Obstajajo še omejitve dostopa tujih 
borznoposredniških družb na slovenski trg. Veljavni predpisi Republike Slovenije ne 
vključujejo zahtev po kapitalski ustreznosti borznoposredniških družb, ne vzpostavljajo 
sheme jamstva za sredstva vlagateljev pri borznoposredniških družbah, ne vsebujejo 
določb, ki bi vzpostavile enoten trg finančnih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in ne 
urejajo razmejitve pristojnosti nadzornih institucij različnih držav. 

Nefinančne storitve 

Nefinančne storitve zavzemajo naslednja področja: varstvo podatkov, pogodbo o trgovskem 
zastopanju, svobodo opravljanja storitev za obrtnike, trgovce in kmete, ustanavljanje 
podjetij in podružnic, storitve na področju kulture in storitve informacijske družbe. 
Zakonodaja Republike Slovenije na teh področjih je delno usklajena s pravnim redom EU. 
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" Republika Slovenija ima varstvo osebnih podatkov zagotovljeno tudi v ustavi (38. člen), 
veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki ureja tudi varstvo informacijske zasebnosti 
posameznika, je delno usklajen z določili pravnega reda EU. Pogodbo o trgovskem 
zastopanju ureja Zakon o obligacijskih razmerjih, ki je delno usklajen z pravnim redom EU. 

Svoboda opravljanja storitev za obrtnike, trgovce in kmete: v veljavnem Obrtnem zakonu 
(iz leta 1994) in Zakonu o tujih vlaganjih (iz leta 1988 z dopolnitvami iz leta 1993) so 
določila o državljanstvu in prebivališču, ki omejujejo svobodo opravljanja storitev za tuje 
državljane. Omejitve bodo odpravljene do konca leta 1999 s prejemom in uveljavitvijo 
Zakona o deviznem poslovanju in sprememb Obrtnega zakona. • 

Ustanavljanje podjetij in podružnic je v Sloveniji urejeno v Zakonu o gospodarskih 
družbah. Vsako podjetje, ne glede na lastništvo kapitala, ki je v Sloveniji registrirano na 
sodišču v skladu s slovenskim pravnim redom (je ustanovljeno v Republiki Sloveniji), je 
slovenska pravna oseba in ima enake pravice in obveznosti kot druga slovenska podjetja. Za 
posamezne dejavnosti (špedicija, ladijski agenti, posredovanje v cestnem blagovnem 
prevozu, posredovanje železniških vagonov, organizacija letalskih potovanj, skladiščenje) v 
slovenski zakonodaji ni posebnih določil o ustanavljanju. Slovenska zakonodaja na 
področju kulturnih dejavnosti in informacijskih storitev še ne obstaja v obliki, kot jo pozna 
pravni red EU, vendar pri prevzemu določil zakonodaje EU ne bo težav. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Bančništvo 

Podzakonski predpisi, opredeljeni v Zakonu o bančništvu, bodo sprejeti v prvi polovici leta 
1999. Pripravljeni pa so tudi že podzakonski akti, ki urejajo ugotavljanje in poročanje o 
naložbah bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in nepremičnine, ugotavljanje 
neto dolžnika v zvezi s prepovedjo opravljanja funkcije člana nadzornega sveta, 
podzakonski akt, ki določa letno nadomestilo za opravljanje nadzora in sklep v zvezi z 
neizravnanimi postavkami v tujem denarju. Prav tako so v pripravi podzakonski akti, ki 
bodo urejali izdajo dovoljenj, sodelovanje med domačimi nadzornimi organi, nadzor na 
konsolidirani osnovi, likvidnost in prilagajanje hranilno-kreditnih služb in bodo sprejeti do 
31.12.1999. 

Trg vrednostnih papirjev , 

Republika Slovenija bo do 30. 6. 1999 sprejela nov Zakon o trgu vrednostnih papirjev, ki 
bo uvedel novosti na področjih javne ponudbe vrednostnih papiijev, ustanovitve in 
poslovanja borznoposredniških družb, obvladovanja tveganj in nadzora nad 
borznoposredniškimi družbami, popolnoma nova pa bo pravna ureditev poslovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti. Podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti do 31.12.1999, 
bodo uredili način izračunavanja kapitala, tveganja in kapitalskih zahtev, spremljanje 
obvladovanja tveganj s strani borznoposredniških družb, pogoje za uvedbo standardiziranih 
finančnih instrumentov in trgovanje z njimi ter določili podrobnejšega pravila varnega in 
skrbnega poslovanja in različnih oblik poročanja. 
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Varstvo osebnih podatkov 

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki bo sprejet in uveljavljen sredi leta 1999, bo 
prevzel določila zakonodaje EU, saj so pri njegovi pripravi sodelovali tudi strokovnjaki iz 
EU. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Bančništvo 

Banke in hranilnice bodo prilagojene določbam zakona, ki predvidevajo dvoletno (do 
31.12.2000: prepoved pridobitve delnic bank, popolna inkorporacija zahtev direktive 
kapitalske ustreznosti - CAD ter neeting direktive v sekundarno zakonodajo ter njihovo 
izvajanje v bančnem sodelovanju, omejitve bančnih naložb v kapital posameznih 
nefinančnih organizacij in vzpostavitev sheme jamstva vlog) oziroma triletno (do 
31.12.2001: izpostavljenost banke do povezanih oseb oziroma izpostavljenost banke do 
drage osebe v skupini in omejitev vsote vseh velikih izpostavljenosti) prehodno obdobje od 
dneva začetka veljavnosti zakona. Hranilno kreditne službe bodo usklajene z določbami z 
določbami Zakona o bančništvu do 31.12.2004. 

Zavarovalništvo 

Nov Zakon o zavarovalništvu bo sprejet do 31.3.2000. Ob uveljavitvi bo odpravil 
diskriminatomo obravnavanje tujih oseb v primerjavi z domačimi pri ustanavljanju 
hčerinskih zavarovalnih in pozavarovalnih družb in pri pridobivanju kvalificiranega deleža, 
ukinil pa bo tudi obvezno pozavarovanje pri pozavarovalnicah s sedežem v Republiki 
Sloveniji. Ustanavljanje podružnic tujih zavarovalnic in pozavarovalnic v Republiki 
Sloveniji bo dovoljeno najkasneje po preteku prehodnega obdobja, določenega z Evropskim 
sporazumom o pridružitvi. 

Z amandmaji k Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu bo Republika Slovenija do 
vstopa v EU povečala minimalne zneske za osebne škode po direktivi 84/5/EEC in vpeljala 
zahtevo za priključitev biroju zelene karte in škodnemu skladu (guarantee fund) države 
gostiteljice- (host member state) ter zahtevo za imenovanje predstavnika po direktivi 
90/618/EEC. 

Plačilni promet 

Republika Slovenija bo s podzakonskimi akti Banke Slovenije leta 2001 zaključila prenos 
računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet (APP) v banke. 

Trg vrednostnih papirjev 

Nov Zakon o trgu vrednostnih papirjev bo že vseboval določbe o sistemu jamstva za 
terjatve vlagateljev, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2002. Pravila, ki z enotno licenco 
borznoposredniških družb in nadzorom matične države uvajajo enoten trg finančnih storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji, bodo začela veljati ob članstvu Republike Slovenije v 
Evropski Uniji. 
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Nefinančne storitve 

Nov Obligacijski zakonik, ki bo sprejet do 30.6.2000, bo odpravil pomanjkljivosti na 
področju pogodbe o trgovskem zastopanju, vključuje pa tudi določila o varstvu potrošnikov 
na področjih poslovanja špedicij, turističnih agencij, posrednikov v cestnem blagovnem 
prometu, organizatorjev letalskih potovanj, skladiščenja, posrednikov pri nepremičninah ter 
davčnega svetovanja. 

Storitve v kmetijstvu: z Zakonom o kmetijstvu, ki bo sprejet do 30.6.2000, spremembami 
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ter Zakona o gozdovih, ki bodo sprejete do 
konca leta 1999, bo zagotovljena enakopravnost slovenskih državljanov in državljanov EU 
pri opravljanju storitev v kmetijstvu in vpisu pravnih oseb v sodni register, s pravnim 
redom EU pa bodo usklajene tudi omejitve dostopa do intervencijskih sredstev. 

Slovenska zakonodaja na področju kulture bo s pravnim redom EU usklajena s štirimi z 
novim Zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in Zakonom o 
filmskem skladu Republike Slovenije, ki bosta sprejeta do konca leta 2000 in v celoti 
uveljavljena do sredine leta 2002. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Bančništvo 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 
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Zavarovalništvo 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

. Obstoječe Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 
Kove niso potrebne - \ 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Urad RS za zavarovalni nadzor 
Nove niso potrebne 
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Naziv institucije: Urad RS za zavarovalni nadzor 
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Trg vrednostnih papirjev 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za finance, Sektor za finančni sistem 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance, Sektor za finančni nadzor 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Agencija za trg vrednostnih papirjev 
Nove niso potrebne 

Naziv institucije: Agencija za trg vrednostnih papirjev 
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Nefinančne storitve 

Za potrebe uresničevanja temeljne človekove pravice - varstva osebnih podatkov, bo 
Republika Slovenija skladno z dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije in v skladu s 
svojimi pravnimi predpisi organizirala ustrezno institucijo, ki bo v celoti pokrivala 
aktivnosti za potrebe uresničevanja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Leta 
2000 bo ustanovljena neodvisna institucija, ki bo skrbela za varstvo osebnih podatkov. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

.<r Obstoječe , Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pripravo 
zakonodaje 

; ' Nove Ministrstvo za pravosodje, Sektor za varstvo 
osebnih podatkov 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za pravosodje, Sektor za pripravo 
zakonodaje 

Nove Ministrstvo za pravosodje, Sektor za varstvo 
osebnih podatkov 
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Naziv institucije: Ministrstvo za pravosodje 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Bančništvo 

1 - Proračunska sredstva: 

Na podlagi Zakona o Banki Slovenije se Banka Slovenije financira iz lastnih prihodkov, 
zaradi česar niso predvideni dodatni stroški v proračunu za izvajanje nalog bančnega 
nadzora. 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje zaposlenih v institucijah za sistemsko spremljanje in 
izvajanje pravnega reda EU na področju bančništva koristi tehnično pomoč, predvsem v 
okviru TAIEX-ovih delavnic na temo prostega pretoka finančnih storitev in kapitala. 

Republika Slovenija pričakuje pomoč iz sredstev PHARE za izvedbo študije na temo 
koordinacije in integracije regulatorne in nadzorne funkcije v finančnem sektorju. 

Republika Slovenija je zainteresirana za tujo tehnično pomoč tudi na področju uveljavljanja 
direktive o kapitalski ustreznosti ter vzpostavitve sheme za jamstvo vlog. 

Zavarovalništvo 

1 - Proračunska sredstva 

Uporabnik: 1614   
■v^^y.^7afecfc(v<>OOSlT> • : 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje zaposlenih v institucijah za sistemsko spremljanje in 
izvajanje pravnega reda EU na področju zavarovalništva koristi tehnično pomoč, predvsem 
v okviru TAIEX-ovih delavnic na temo prostega pretoka finančnih storitev in kapitala, za 
katero je zainteresirana še naprej. Republika Slovenija je zainteresirana za tujo tehnično 
pomoč tudi na področju uveljavljanja direktive o dodatnem nadzoru zavarovalnih podjetij v 
zavarovalnih skupini in direktive 90/618/EEC, predvsem v delu, ki se nanaša na 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. 
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Znesek (v 000 EUR) 
Uporabnik: Urad za zavarovalni nadzor, Zavarovalno združenje 

Za strokovno usposabljanje delavcev Urada je dogovorjena tehnična pomoč v okviru 
programa PHARE. Urad RS za zavarovalni nadzor bo v obdobju 1999-2001 vzpostavil 
dvostransko sodelovanje (twinning) z angleškim nadzornim organom (PHARE projekt 
SL98/IB-FI-05 v vrednosti 547 tisoč evrov). Dva delavca Urada sta vključena v magistrski 
študij - smer aktuarstva in zavarovalnih financ, ki poteka na Ekonomski fakulteti in je 
financiran iz sredstev SFR 96/03 oz. 98-51999 (v višini 147 tisoč evrov). Iz navedenih 
sredstev se krijejo tudi stroški zavarovanja zaposlenih iz zavarovalnic. 

Republika Slovenija koristi sredstva tuje tehnične pomoči tudi za usposabljanje kadrov v 
zavarovalniškem sektorju. V okviru Zavarovalnega združenja se zaključuje projekt 
vzpostavljanja učnega programa za izobraževanje zavarovalnih posrednikov (98-0175 v 
višini 364 tisoč evrov). 

Plačilni sistem 

Banka Slovenije trenutno črpa sredstva iz PHARE Državnega operativnega programa COP 
97 (SL - 9704.04.05) v skupnem znesku 200.000 EUR. Sredstva bodo porabljena za 
financiranje tujih in domačih svetovalcev v projektu reforme plačilnih sistemov v okviru 
FWC (Framev/ork Contract) v letih 1999 in 2000. 

Postavitev reformiranih sistemov (BPRČ in Žiro kliring) je Banka Slovenije financirala iz 
svojih sredstev. Udeleženke niso sodelovale pri financiranju sistemov, niti niso vplačale 
pristopnine v oba sistema. 

Trg vrednostnih papirjev 

1 - Proračunska sredstva: 

Za delovanje Agencije za trg vrednostnih papirjev je financiranje zagotovljeno s strani 
uporabnikov oz. udeležencev trga vrednostnih papiijev in šele v primeru morebitnega 
primanjkljaja je možna uporaba proračunskih sredstev. 

Nov Zakon o trgu vrednostnih papirjev za poslovanje Agencije primarno predvideva lastne 
vire sredstev v obliki letnih nadomestil za nadzor, ki so jih dolžni plačevati vsi licencirani 
subjekti, ter takse za odločanje v posamičnih zadevah. Agencija v obdobju do izteka leta 
2002 ne predvideva uporabe proračunskih sredstev, ki se v skladu s predlogom novega 
zakona lahko zagotovijo samo, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije. 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje zaposlenih v institucijah za sistemsko spremljanje in 
izvajanje pravnega reda na področju trga vrednostnih papirjev že koristi nekatere oblike 
tehnične pomoči. Posebej velja izpostaviti delavnice na temo izvajanja direktiv s področja 
prostega pretoka kapitala in finančnih storitev: izkušnje držav članic EU, v organizaciji 
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TAIEX. Sprejetje bil tudi predlog za izdelavo.študije v okviru programa PHARE na temo 
koordinacije in integracije regulatorne in nadzorne funkcije v finančnem sektorju, v 
predlagani vrednosti 150.000 evrov. Republika Slovenija je zainteresirana tudi za nadaljnje 
sodelovanje na področju vzpostavitve sheme jamstva za sredstva investitorjev. 

' f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

V teku reforme bo oblikovan tudi enotni račun državne zakladnice, ki bo pri Banki 
Slovenije, sicer pa gre za projekt Ministrstva za finance. 

Z namenom zmanjševanja tveganj iz zagotovitve modela DVP (Delivery Versus Payment) 
je kratkoročni cilj Banke Slovenije tudi odprtje računa Klirinško depotne družbe pri Banki 
Slovenije in vključitev poravnave poslov z vrednostnimi papirji v sistem BPRČ. 

3.1.2.4.Prosto gibanje oseb 

a/Trenutno stanje 

1. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij je urejeno s 147 različnimi pravnimi predpisi, v Sloveniji 
imamo kar 366 reguliranih poklicev. Področni zakoni zgolj načelno opredelijo, da morajo 
imeti osebe, ki opravljajo neko delo, poklic ali zasedajo neki položaj, ustrezno strokovno 
izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje, ter pooblastijo pristojnega ministra ali zbornico, da 
s posebnim predpisom, navadno s pravilniki ali uredbami, podrobneje določi tako vrsto 
izobrazbe kot tudi druge zahteve, npr. vsebino strokovnih izpitov in postopek njihovega 
opravljanja, preverjanje usposobljenosti in postopek preverjanja. 

Slovenska zakonodaja je že usklajena z zahtevami direktive št. 85/384, ki ureja poklice na 
področju arhitekture in z direktivo 78/1027, ki predpisuje upoštevanje minimalnih 
standardov za uskladitev strokovne usposobljenosti veterinaijev. Usklajena je tudi z 
direktivo 78/1028, ki govori o nalogah, članih in delovanju posvetovalnega odbora in o 
veterinarskem izobraževanju. Potrebna pa je še dodatna uskladitev z direktivo 78/1026 
glede zahtev v zvezi z državljanstvom in pripravništvom. 

V skladu z določili splošnih direktiv s področja vzajemnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij št. 89/48 in 92/51, je urejeno priznavanje v tujini pridobljenih šolskih spričeval 
in diplom, pa tudi strokovnih oziroma znanstvenih naslovov. S pravnim redom EU še niso 
usklajena določila, ki zahtevajo določitev postopka in imenovanje oz. ustanovitev 
pristojnega organa za priznavanje poklicnih kvalifikacij. Slovenski pravni red je z 
evropskem neusklajen tudi v delu, ki ureja postopke ocenjevanja in formalnega priznavanja 
certifikatov, ki bodo primerljivi s postopki v državah članicah Evropske skupnosti. 

Slovenska zakonodaja je delno usklajena z direktivama št. 77/249 in 98/5, ki se nanašata na 
opravljanje poklica odvetnika. 

Zahteve direktiv, ki urejajo reguliranje poklicev v zdravstvu in sorodnih poklicih, so v 
slovenski pravni red delno prenešene, zagotoviti pa bo potrebno dodatno usklajevanje 

poročevalec, št. 44 72 16. junij 1999 



predvsem v zvezi z izobraževanjem medicinskih sester, babic, farmacevtov, uskladiti 
nazive za zobozdravnike itd. 

2. Državljanske pravice 

Državljanske pravice vključujejo predvsem volilno pravico in pravico do prebivanja. 

Vir volilnega prava je v Republike Sloveniji podobno kot v drugih državah, predvsem 
ustava. Ustava zagotavlja volilno pravico kot osebno pravico. Drugi pomemben vir je 
volilna zakonodaja, ki ureja večino vprašanj v zvezi z volitvami. Volilna pravica v Sloveniji 
je splošna, neposredna, svobodna in enaka, kar pomeni, da imajo volilno pravico vsi 
polnoletni državljani RS, ki so opravilno sposobni, da volitve niso obvezne, da ima vsak 
volivec le en glas ter, da se kandidati volijo neposredno. 

Direktive 90/364, 90/365, 93/96, 73/148 in 64/221, ki urejajo pravico do prebivanja, so 
delno usklajene. Direktivi št. 94/80 in 93/109, ki določata ureditev za uresničevanje 
pravice voliti in kandidirati na občinskih volitvah oziroma volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki bivajo v državi članici, katere niso državljani, sta neusklajeni. 

Za razliko od potrebe, ki seje po uveljavitvi direktive 93/109, ki določa pravico do volitev 
in pravico do kandidature na volitvah v evropski parlamenta za državljane Unije, ki 
prebivajo v državi članici, katere pa niso državljani v evropski parlament za državljane 
Unije, ki prebivajo v državi članici, katere pa niso državljani, je pokazala v nekaterih 
državah članicah EU po spremembi Ustave, Slovenija ocenjuje, da zaradi uskladitve 
slovenske zakonodaje ne bo potrebno spreminjati Ustave. 

3. Prost pretok delavcev 

Pretok delovne sile v Sloveniji urejata predvsem Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju 
tujcev. Že sedaj veljavni zakon o zaposlovanju tujcev omogoča prosto zaposlovanje 
delavcev državljanov EU z dnem vstopa Slovenije v EU. Ugotavljamo, da Slovenija že 
sedaj izpolnjuje praktično vse obveznosti, ki izhajajo iz regulative 1612/68 glede 
svobodnega gibanja delavcev EU znotraj skupnosti. 

Pravico do prebivanja tujcev v Sloveniji ureja Zakon o tujcih, ki bo ustrezno dopolnjen že v 
letu 1999 in bo z dnem vstopa Slovenije V EU izenačil pravice državljanov ostalih članic 
EU s pravicami državljanov RS. 

Načela enakega obravnavanja zaposlenih in pravico združevanja družin ureja še vrsta 
drugih zakonov, splošna ocena pa je, da ne predstavljajo večjih ovir za implementacijo. 

Zakon o zaposlovanju tujcev izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Posredovanje zaposlitev je ena temeljnih nalog zavoda RS za zaposlovanje. V zavodu 
obstaja že utečen računalniško podprt informacijski sistem za posredovanje informacij o 
prostih delovnih mestih, poleg tega pa ima Zavod že iz preteklosti številne mednarodne 
izkušnje in vzpostavljeno sodelovanje z drugimi zavodi. Zato ocenjujemo, da ne bo 
posebnih problemov za pristop k omrežju EURES, ob predpostavki zagotovitve ustreznega 
prenosa know howa s strani pristojne evropske institucije. 
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*4. Koordinacija sistemov socialne varnosti 

Republika Slovenija sistem socialnega zavarovanja ureja s štirimi sistemskimi zakoni: 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakonom o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in Zakonom o družinskih prejemkih, ki urejajo tako krog upravičencev, 
vrste pravic in izvajalske institucije. Na področju koordinacije sistemov socialne varnosti 
ima Slovenija že dolgotrajno tradicijo, saj že preko 30 let izvaja bilateralne sporazume o 
socialni varnosti, ki so bili še v času SFRJ sklenjeni tudi z večino držav članic EU. Ti 
sporazumi upoštevajo temeljna načela iz regulative 1408/71, ki določa principe 
koordinacije sistemov socialne varnosti. 

Slovenska zakonodaja, ki ureja posamezne sisteme socialnega zavarovanja, vključno z 
družinskimi prejemki, je že delno usklajena s principi, ki jih za koordinacijo predpisuje 
regulativa 1408/71, ki ureja sistem koordinacije socialne varnosti 

b.,c./Partnerstvo za pristop 

Partnerstvo za pristop nalog s področja usklajevanja zakonodaje za prosti pretok oseb ne 
omenja ne med kratkoročnimi ne med srednjeročnimi prioritetami; v oceni sposobnosti 
prevzetja obveznosti članstva pa navaja potrebo po uskladitvi medsebojnega priznavanja 
poklicnih kvalifikacij in zagotovitev izvršilnih ukrepov glede koordinacije sistemov 
socialne varnosti. 

Naloge Slovenije za popolno sposobnost prevzemna obveznosti na področju prostega 
pretoka oseb pa so naslednje: 

1. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Za dokončno uskladitev slovenskega pravnega reda na tem področju bo RS sprejela: v 
prvem tromesečju leta 2000 bodo sprejete spremembe in dopolnitve pravilnika o izdaji, 
podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski 
dejavnosti, do konca leta 2000 bo sprejela zakon o postopku za pridobitev poklicnih 
kvalifikacij v certifikatnem sistemu in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu, do konca leta 2001 Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij 
in Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju zdravstvene dejavnosti. V 
začetku leta 2002 leta 2002 bo sprejet podzakonski akt s področja poklicev v zdravstveni 
dejavnosti. 

2. Državljanske pravice 

Zaradi uskladitve z direktivama pa bo potrebno pripraviti novo volilno pravo, v katerem 
bomo uredili tudi aktivno in pasivno volilno pravico državljanov EU, kar med drugim 
pomeni, da bodo lahko kot člani političnih strank sodelovali v volilni kampanji in v organih 
lokalne oblasti, do določenega nivoja funkcij. 

V začetku leta 2001 bodo sprejeti Zakon o volilni kampanji in Zakon o političnih strankah. 
V tretjem tromesečju leta 2001 bo sprejet zakon o evidenci volilne pravice. Ob koncu leta 
2001 pa bo sprejet zakon o volitve v lokalne skupnosti. V prvem tromesečju leta 2002 bo 
sprejet zakon o volitvah v evropski parlament. 
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. 3. Prost pretok delavcev 

Sredi leta 1999 bo sprejet zakon o tujcih. Konec leta 1999 bodo sprejeti Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev, ki ga je potrebno pripraviti nov zakon predvsem zaradi 
regulacije zaposlovanja tujcev iz tretjih držav v povezavi z novo ureditvijo zakona tujcih 
(uveljavitev kvotnega sistema, nov sistem bivalnih dovoljenj) in spremembe in dopolnitve 
stanovanjskega zakona, kjer se bodo izenačile možnosti delavcev državljanov EU glede 
pridobitve stanovanja. Spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, ki bodo imele za cilj zagotoviti državljanom EU prost dostop do trga 
dela in enako obravnavo z domačimi brezposelnimi osebami in zakon o socialnem varstvu 
(social assistance and social services act), ki bo spremenil oz. uvedel inštitut minimalnega 
dohodka in zagotovil enako obravnavo delavcev državljanov EU glede pridobitve 
socialnovarstvenih dajatev, bodo sprejete ob koncu leta 2001. 

4. Koordinacija sistemov socialne varnosti 

Slovenska zakonodaja, ki ureja posamezne sisteme socialnega zavarovanja, vključno z 
družinskimi prejemki, je že delno usklajena s principi, ki jih za koordinacijo predpisuje 
regulativa 1408/71. Do polnopravnega članstva bo morala Republika Slovenija zagotoviti 
ustrezne spremembe v pogojih za pridobitev tistih pravic iz zavarovanja, katerih 
koordinacija je predvidena v regulativi, ki se navezujejo na temeljni princip enake 
obravnave. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

1. Medsebojno priznavanje kvalifikacij 

Za uspešno izvedbo oziroma prevzem pravnega reda Evropske unije na področju 
priznavanja poklicnih kvalifikacij bo treba z ustreznimi strokovnimi kadri okrepiti 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo in Center za 
poklicno izobraževanje, določiti ali ustanoviti organ, ki bo dogovoren za izpeljavo postopka 
v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, imenovati nacionalnega koordinatorja 
(Agencija za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij) in inšpekcijski organ 
(Inšpektorat za poklicne kvalifikacije) ter ustrezno usposobiti in okrepiti strokovne kadre na 
drugih ministrstvih, zbornicah in strokovnih združenjih. 

2. Prost pretok delavcev 

Za izvajanje vseh obveznosti, ki jih bo morala RS izvajati z dnem vstopa v EU, bo potrebno 
kadrovsko okrepiti, dodatno opremiti in strokovno usposobiti Zavod RS za zaposlovanje. 

3. Koordinacija sistemov socialne varnosti 

Na področju izvajanja koordinacije sistemov socialne varnosti bo morala RS ustanoviti 
ustrezne organizacijske enote znotraj Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poleg 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo tudi Ministrstvo za zdravstvo na 
nacionalni ravni skrbelo za koordinacijo na ravni EU, zato strokovno usposobiti in številčno 
okrepiti tudi ustrezne oddelke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje in Zavoda RS za zaposlovanje. 

Do polnopravnega članstva v EU bo potrebno zagotoviti ustrezno strokovno usposobljenost 
sodnikov socialnega sodišča. 
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•Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Ministrstvo za pravosodje 
Ministrstvo za zdravstvo 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - 
Veterinarska uprava RS 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Ministrstvo za okolje in prostor 

Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Center za poklicno izobraževanje 
Odvetniška zbornica 

Ministrstvo za zdravstvo 
MKGP - Veterinarska uprava RS 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 

Zavod RS za zaposlovanje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Inšpektorat RS za delo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Nove Agencija za medsebojno priznavanje poklicnih 

kvalifikacij 
Inšpektorat za poklicne kvalifikacije 

Potrebe po novih zaposlitvah so po posameznih institucijah za sistemsko spremljanje in 
izvajanje pravnega reda razvidne iz Pregleda institucij in predvidenih novih zaposlitev po 
področjih. 

e/Occna finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

51.950 
71.142 
78.200 
79.400 

V letih od 1999 do 2002 se bodo proračunska sredstva namenjala za kritje materialnih 
stroškov in investicij oziroma investicijskega vzdrževanja v zvezi z novimi zaposlitvami na 
področju medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, prostega pretoka oseb, EURESa 
in koordinacije sistemov socialne varnosti na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, Centru za poklicno izobraževanje, Zavodu RS za zaposlovanje, Ministrstvu za 
zdravstvo, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, na Agenciji za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij in 
Inšpektoratu za poklicne kvalifikacije. Proračunska sredstva se bodo uporabljala tudi za 
uresničevanje sporazuma o reintegraciji delavcev iz tujine. V letu 1999 se bodo iz 
proračuna krili stroški priprave zakona o zaposlovanju in delu tujcev, v letu 2000 priprave 
zakona o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu, v letu 2001 
pa še zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. Del proračunskih sredstev 
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se bo v okviru omenjenega obdobja namenil tudi za sodelovanje s strokovnimi institucijami 
pri pripravi posameznih zakonov. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik: 2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

11 

• . 250 , r;• v 
100 
100 
450 

3.1.3. Konkurenca 

a/Trenutno stanje 

V RS je v veljavi Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, 18/1993), ki še ni v celoti 
usklajen s pravnim redom EU. Zakon ureja področje nadzora in preprečevanja omejevanja 
konkurence, področje komercialnih monopolov nacionalnega značaja in podeljevanje 
izključnih pravic, poleg tega pa tudi področje nelojalne konkurence, nelojalne špekulacije in 
dumpinški in subvencionirani izvoz. 

Na področju nadzora in preprečevanje omejevanje konkurence so materialne določbe, ki se 
nanašajo na omejevanje konkurence, sicer v pretežni meri usklajena z določili 85. in 86. 
člena Rimske pogodbe, vendar pa so večje pomanjkljivosti predvsem v neustreznih 
preiskovalnih pooblastilih, delitvi pristojnosti ter opredelitvi relevantnega trga (tako za 
presojo zlorab prevladujočega položaja kot združitev). Zakon ne opredeljuje skupinskih 
izjem in ne vsebuje posebnih pravil za področje transporta. 

Področje komercialnih monopolov nacionalnega značaja in podeljevanje izključnih pravic 
je v obstoječem zakonu okvirno opredeljeno v 17. členu, ki vsebinsko povzema določilo 74. 
člena Ustave RS, ki določa, da so prepovedana dejanja, ki v nasprotju z zakonom 
preprečujejo prosto nastopanje podjetij na trgu. 

Pri zagotavljanju konkurence v javnem sektoiju RS na podlagi določil Zakona o 
gospodarskih javnih službah koncesije podeljuje na podlagi javnih razpisov brez omejitev. 

Področje državnih pomoči v RS še ni sistemsko urejeno in je zato le delno usklajeno s 
pravnim redom EU. Evropski sporazum v 65. členu določa obveznost Republike Slovenije, 
da bo oblikovala in izvajala transparentno politiko državnih pomoči v skladu z določili 92. 
člena Rimske pogodbe. V ta namen je RS tudi v Strategiji za vstop RS v EU kot tudi v 
nekaterih drugih dokumentih opredelila svojo odločitev o vzpostavitvi transparentne 
politike državnih pomoči, s poudarkom na horizontalnih oblikah ter na postopnem 
opuščanju vertikalnih oblik, ki naj bi se samo izjemoma uporabljale le v delovno 
intenzivnih panogah. Na podlagi takšne usmeritve je RS sprejela strategijo povečanja 
konkurenčnosti slovenske industrije, ki predlaga horizontalne ukrepe, ki so po obliki in po 
vsebini usklajene s pogoji za dodeljevanje tovrstnih pomoči v EU. 
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b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Napredek pri sprejetju zakonodaje o varstvu konkurence 

Republika Slovenija bo najkasneje do 30.6.1999 sprejela zakon o preprečevanju omejevanja 
- konkurence, najkasneje do 31.12.1999 pa tudi ustrezne podzakonske akte (uredba o 

skupinskih izjemah,, uredba o postopkih in pogojih določanja relevantnega trga, uredba o 
notifikacijski obveznosti posamičnih izjem, uredba o notifikaciji združitev), ki bodo 
omogočili polno uporabnost navedenega zakona. Tako se bo zakon najkasneje do 
31.12.1999 lahko v celoti izvajal in s tem zagotovil enotno politiko varstva konkurence, kot 
izhaja iz uporabe določil 85. in 86. člena Rimske pogodbe, vključno s specifiko določil 
dopolnjene EC Merger Regulation 4064/89 in posebnih pravil v transportnem 
sektorju.Vsebinsko bo opredeljeval tudi področje komercialnih monopolov nacionalnega 
značaja in podeljenih izključnih pravic, skladno z določili 37. in 90. člena Rimske pogodbe. 
Nova zakonodaja glede konkurence bo v celoti usklajena s pravnim redom EU. 

Vzpostavitev organa za nadzor državnih pomoči, popis pomoči in oblikovanje pravnega 
okvira za nadzor državnih pomoči 

Republika Slovenija bo v prvi polovici leta 1999 zagotovila pogoje za delo Komisije za 
nadzor državnih pomoči, katere naloga bo ex ante in ex post nadzor ter izdelava poročil. 
Komisija bo imela kadrovske in finančne vire za izdelavo in vzdrževanje pregleda državnih 
pomoči zagotovljene preko posebne službe v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in 
razvoj (MEOR), ki bo organizirana najkasneje do 30.06.1999. Do konca leta 1999 bo 
Komisija opravila identifikacijo stanja državnih pomoči in pripravila ustrezen inventar te- 
teh. 

Republika Slovenija bo do konca leta 1999 pripravila programe prestrukturiranja delovno 
intenzivnih panog, ki bodo skladni z načeli delovanja pravnega reda EU in usklajeni s 
pristojnimi institucijami EU in tudi poseben program prilagoditve državnih pomoči do 
31.12.1999. 

Pravna podlaga za ureditev področja državnih pomoči v skladu s pravnim redom EU bo 
zagotovljena z Zakonom o državnih pomočeh ter z ustreznimi podzakonskimi akti. 
Navedeni zakon bo sprejet najkasneje do 31.12.1999, pogoji za njegovo polno izvajanje 
(vključno z podzakonskimi predpisi) pa najkasneje do 30.6.2000. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Dokončanje zakonodaje o varstvu konkurence, učinkovito uveljavljanje konkurenčnega 
prava: Do 31.12.1999 bo RS dokončno uveljavila Zakon o preprečevanju omejevanja 
konkurence, tako da bo do tega datuma v celoti prevzet pravni red EU na tem področju. 

S sprejetjem Izvedbenih pravil za področje konkurence na podlagi določil 65. člena 
evropskega sporazuma bodo vzpostavljeni pogoji za aktivno, predvsem pa' 
institucionalizirano sodelovanje med pristojnimi organi EU in RS. 

Uskladitev zakonodaje o državnih pomočeh: RS bo programe, ki so povezani z 
neustreznimi oblikami dodeljevanja državne pomoči, postopno krčila in jih nadomeščala s 
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. programi, ki bodo skladni in usklajeni s pravili delovanja Evropske unije. Republika 
Slovenija bo tako na podlagi Zakona o državnih pomočeh do 30.6.2000 državne pomoči v 
celoti dodeljevala v skladu s predpisi, standardi in načeli Evropske unije. 

S sprejetjem Izvedbenih pravil za področje državnih pomoči na podlagi določil 65. člena 
evropskega sporazuma bodo vzpostavljeni pogoji za aktivno, predvsem pa 
institucionalizirano sodelovanje med pristojnimi organi EU in RS. 

Okrepitev Urada za varstvo konkurence in nadzornega organa za državne pomoči: RS bo 
zagotovila ustrezne pogoje za delo neodvisnega Urada za varstvo konkurence, predvsem z 
zagotovitvijo ustreznih pooblastil na podlagi Zakona o preprečevanju omejevanja 
konkurence, ustreznih kadrovskih in finančnih potencialov ter strokovno usposobitvijo 
delavcev Urada za varstvo konkurence ter ostalih organov, ki neposredno sodelujejo v 
postopku varstva konkurence. 

Za dosledno izvajanje zakonodaje na področju državnih pomoči bo RS zagotovila pogoje za 
delo Komisije za nadzor državnih pomoči in posebne službe v okviru Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Konkurenca 

Za izvajanje nalog z ožjega področja varstva konkurence je pristojen Urad RS za varstvo 
konkurence, organ v sestavi MEOR. Iz zadnje ocene Evropske komisije o napredku 
pridruženih članic izhaja, da nezadostna kadrovska zasedenost Urada onemogoča ustrezno 
izvajanje zakonodaje v praksi. Zato je predvideno postopno povečevanje števila zaposlenih, 
ki bo realizirano z ustreznimi sklepi Vlade RS. 

Omejevanje konkurence s strani države v zakonu o varstvu konkurence (17.člen) sedaj 
predvsem glede pristojnosti ni ustrezno urejeno, Zato je predviden prenos pristojnosti s 
Tržne inšpekcije Republike Slovenije (TIRS) na Urad RS za varstvo konkurence (URSVK). 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

: : • Obstoječe ' 
..iv-v • • •. »:■ rs •. -i' • 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (Urad 
RS za varstvo konkurence)EOR (UVK) 

"• ; - Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: MEOR (UVK) 
vt'-.--- '. "'■'T."'t* -.' rt';LCt0--*.- , Številk novih zaposlitev ..% 

.• ■ 6r-. - .V*-*-' '•' 

i A i. ..v-.--..;-, -■ - 
2 v 

13 

Državne pomoči 

V letu 1999 je že bila ustanovljena Komisija za nadzor državnih pomoči. Komisija bo 
prevzela nalogo koordinacije dela med ustreznimi organi (ministrstvi oziroma DGIV). 
Imela bo nalogo koordinacije dela pri pripravi in izdelavi poročila in inventarja državnih 
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•pomoči, preverjanja skladnosti državnih pomoči (ex ante in ex post nadzor), predvsem pa 
izdajanja strokovnih mnenj, stališč in predlogov, ki se nanašajo na oblikovanje in izvajanje 
politike državnih pomoči, poleg tega pa bo opravljala tudi naloge v zvezi z dopustnostjo in 
notifikacijsko obveznostjo državnih pomoči skladno z določili 92. člena Rimske pogodbe. 
Komisija bo do uveljavitve zakona o državnem omejevanju konkurence delovala na podlagi 

, poslovnika o delu, ki ga bo Vlada RS potrdila do 30.6.1999. 

Republika Slovenija bo preko posebne službe MEOR zagotovila kadrovske in finančne 
pogoje za delo zgoraj omenjene komisije in sicer najkasneje do 30.06.1999. V okviru te 
službe se bodo opravljala vsa tehnična opravila za pripravo poročil in inventarja državnih 
pomoči. Do usposobitve komisije in njene strokovne službe bo izdelavo poročila ter 
delnega inventarja državnih pomoči opravila posebna projektna skupina, v katero bodo 
vključeni tudi domači in tuji strokovnjaki. 

Poleg usposobitve službe za državne pomoči v okviru MEOR, bo Republika Slovenija 
ustrezno usposobila tudi ekipo sodnikov, ki se bodo ukvarjali z državnimi pomočmi in 
konkurenco v ožjem smislu ter sodelovali z Evropskim sodiščem (European Court of 
Justice). 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Področje notranjega trga, državne pomoči 
ŠtevllonOvillZapoSliteV 

v . JI s*'\- ~ 
■A : 5.; ■. ^ 

V-' . . • ^ , i • i , 

■ ••• : 4 ' V'. :v;w'» 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Konkurenca 

Uporabnik: 2213 
Znesek (tekoče cene v 000 SIT) "lulriien pornbelsredstcv -jj 
' . 4.390 ' ' 

.Av'.v* «••••. 

Š&tS' prilšij^iTanje.žakon bdafe^S?^ 

tgjjllgjg 

4.710 ■  v , . -v; 

8.000 U - , ^sodelovanj e: med'p risto i o imc£fc f.r4£*- * VmV^mW'.'■i&f* *+jrrl***2*6 ^organi^i^^bila^Ino^ 
sodelova rij e, izob raže van j*e'HiPi 

10.000 •£? sodelovanje med prišjKjnim^' 
: organi RS in EU, bilateralnog - 

sodelovanje, izobraževanje^* 

Proračunska sredstva za področje konkurence so planirana v okviru proračunskih postavk: 

poročevalec, št. 44 80 16. junij 1999 



• 5659 Sodelovanje z EU 

• 6119 Študije s področja varstva konkurence 

• 7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih 

Vsebinsko so sredstva namenjena za pokrivanje operativnih stroškov prilagajanja 
zakonodaje, sodelovanja Urada RS za varstvo konkurence s pristojnimi organi EU, 
bilateralnemu sodelovanju in sofinanciranju stroškov udeležbe na mednarodnih 
konferencah in seminarjih. Sredstva se povečujejo skladno s predvideno kadrovsko 
krepitvijo urada in vzpostavitvijo pogojev za aktivno izvajanje prevzetega pravnega reda 
EU na področju konkurence. 

Državne pomoči 

Uporabnik: 2211 
Leto (tekoče ecrie v (M)0 Sft>5 nameti porabe sredstev 

2.500 
^oprema^bišarniškfmarterial^S: 
s T8t£?fry Wj uceva n j e'zuna n j 

fšžffeži 5.500 
»j i drag®p!sarni|K®preni^^ 

^pisarniški^ material.*^ldjužvanie;' 

■ 

■<.§§:' 

9.000 'SkonžuItacije's,tmTnii'eksperti,f:? 
•••pra ksavrtuj ini-vkll ucevani e-.; 
-zunanjih^eKspertoj', pisarnišku • 

^maWifalWdraB&perativnE,^' 

IPM0IV8 

12.000 
tujimt ekspcrtiAvkijucevanj e. tuj ih 
tf^ej&perto^poto vanja»v- tuji noj; 
™MpisarrilSld'm'ateriai;inJdrugif,!fe 

operativni stroški >. - 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje organov v okviru usklajevanja konkurence in 
državnih pomoči že aktivno koristi nekatere oblike tehnične pomoči. Posebej velja 
izpostaviti horizontalni (multicountry) PHARE program za področje konkurence in 
državnih pomoči, namenjen usposabljanju uradnikov pridruženih držav članic (collective 
traineeship), bilateralne oblike tehničnih pomoči za področje konkurence in državnih 
pomoči (skupaj s Francijo, Švedsko in Dansko), ter specializirane programe OECD za 
področje varstva konkurence. 

V teku je projekt SL9601 v okviru PHARE COP 96 - Nethconsult (pog. 97 - 0130.00), in 
micro projekt Deutsche Stiftung v okviru Phare COP 96 (pogodba No. 14.1.1.), v vrednosti 
54.000 EUR, kjer je predvidena predvsem podpora pri pripravi uvedbe nadzora nad 
državnimi pomočmi (priprava pregleda državnih pomoči). 

Za uveljavitev in sprejem zakonodaje o preprečevanju omejevanja konkurence bo za 
obdobje 1998 - 2002 potrebno skupno 10.000.000 SIT proračunskih sredstev. 
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Za usposobitev delovanja Komisije za nadzor državnih pomoči in posebne službe v okviru 
MEOR , je v okviru predloga Phare nacionalnega programa 1999 - SL9903.02 zaprošeno za 
380.000 EUR pomoči. 

•Znesek (v 0W EUR); namen porabe-'sredstcv 
Uporabnik:2211 

j'rVzpbstavi&Všišlelfi^eViđencin^ 
r.odobraVan\a'?d'i^vnWponioči' 
i^vmostavi'feV'sištemafevfdencI'v '■i u •••»- . ■ *3.> * odobravanja.državnih, pomoči, in 

^ {fAfcvrV v 

twinningi 280.000 EUR 
izobraževanje 100.000 EUR 

investicije 0 EUR 

Tuja pomoč bo pridobljena po projektu SL9903.02 in bo razdeljena na: 
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3.2. INOVACIJE 

3.2.1. Informacijska družba 

a/Trenutno stanje 

Organiziranost 

Upravna pristojnost nad posameznimi vidiki informacijske družbe je porazdeljena po 
praktično vseh ministrstvih, zato se to poročilo dotika le nekaterih najpomembnejših 
področij, kot so raziskovalno razvojna dejavnost, izobraževanje, informatizacija javne in 
državne uprave, elektronsko poslovanje in varovanje podatkov. 

Slovenija je v preteklosti aktivno sodelovala v EU-CEEC forumih o informacijski družbi in 
drugih delovnih skupinah Evropske komisije in pridobljene izkušnje postopoma vgrajevala 
v svoje aktivnosti. Vlada RS obravnava najpomembnejše dokumente EU o informacijski 
družbi kot lastne strateške dokumente. Formalno je sprejela tudi "Bonsko deklaracijo", ki 
sojo po vladni odločitvi dolžna upoštevati vsa ministrstva. 

Telekomunikacijske storitve 

Problematika telekomunikacij je opisana v posebnem poglavju, zato se ta del omejuje le na 
področje storitev, ki imajo splošen pomen za prehod v informacijsko družbo. Slovenija je s 
številom računalnikov gostiteljev na intemetu (7,4 na 1000 prebivalcev) v EU povprečju. 
Na področju internet storitev je več ponudnikov, prevladuje pa Siol, kije hčerinsko podjetje 
nacionalnega Telekoma. Posebej je potrebno omeniti javni zavod ARNES, ki povezuje 
univerze, šole, raziskovalne ustanove in knjižnice. Pomembno podporo znanstveno- 
tehnološki dejavnosti nudi tudi javni zavod IZUM, ki nudi knjižnično bibliografske storitve 
in storitve znanstveno-tehnološkega informiranja knjižnicam ter celotni akademsko 
raziskovalni sferi. 

Državna in javna uprava 

Na področju državne uprave že dalj časa deluje Svet Vlade za področje informatike v 
državnih organih, javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javna pooblastila, 
glede na vedno večje izzive informacijske družbe pa mu je Vlada RS začela širiti 
pristojnosti z novimi nalogami (na primer problem leta 2000). Leta 1993 ustanovljeni 
Center Vlade za informatiko zagotavlja enotno podatkovno komunikacijsko omrežje za 
državno in deloma javno upravo (med drugim za večino uradov in agencij, nekatere javne 
zavode ter tudi večje občine), vodenje skupnega podatkovnega računalniškega centra 
državnih organov, enotne metodologije ter standarde informacijskih sistemov. Tako so vse 
pomembne državne funkcije podprte z informacijsko tehnologijo in večina delovnih mest 
zaposlenih je ustrezno opremljenih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. 

Poslovni sektor 

Vlaganja v informacijsko tehnologijo na prebivalca so v Sloveniji med najvišjimi v skupini 
pridruženih članic, kar velja tudi za zahtevnost računalniških aplikacij. Tudi uporaba 
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'intemeta v gospodarstvu zelo hitro narašča, kljub razmeroma visokim stroškom 
telekomunikacij. 

Na področju elektronskega poslovanja je stanje naslednje: velika večina, to je 90 % velikih 
podjetij in več kot 50 % malih ima lokalna omrežja, dostop v internet pa ima 80 % velikih 
podjetij, 66 % srednjih in nad 50 % malih podjetij. Lastne spletne strani ima skoraj 50 % 
velikih, 33 % srednjih ter 10-20 % malih podjetij. Od podjetij, ki imajo svoje spletne strani, 
jih 10 % tudi poslovno uporablja, od tega polovica za denarni pretok. Elektronsko 
izmenjavo dokumentov uporablja skoraj 50% velikih in srednjih podjetij ter 33 % malih. 
Elektronski plačilni promet je do leta 1998 uvedlo od 10 % malih do 30 % velikih podjetij, 
v letu 1999 pa to namerava od 33 % (malih) do 50 % (velikih) podjetij. 

Ovira za hitrejši razvoj elektronskega poslovanja in uporabe intemeta so še vedno visoki 
stroški telekomunikacij in pomanjkanje ustreznega kadra. 

Zakonodaja 

Zakonodaja s področja informacijske družbe, še posebej velja to za zakon o varstvu osebnih 
podatkov, je v veliki meri že usklajena z direktivami EU, potrebni popravki pa bodo 
sprejeti v rokih, ki so bili opredeljeni v okviru pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje z 
EU. 

Končuje se parlamentarni postopek sprememb Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki bo že 
letos v celoti usklajen s smernicami EU. To velja tudi za drugo pomembno zakonodajo, kot 
je zaščita intelektualne lastnine in podobno. Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisuje strokovno usklajen, ni pa še predložen v zakonodajni postopek. V 
skladu z zakonom bosta vzpostavljeni tudi ustanovi za oveijanje javnih ključev (na CVI za 
državno in javno upravo ter na Direkciji za poslovno informacijsko središče za 
gospodarstvo). 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Organiziranost 

Slovenija bo ustanovila Nacionalni forum o informacijski družbi, ki bo imel podobno vlogo 
in sestavo, kot jo ima Evropski forum in bo povezoval najpomembnejše predstavnike 
državne uprave, raziskovalno-akademskega in poslovnega področja ter civilne družbe. 

Da bi prilagodila svojo administrativno strukturo Evropski komisiji, bo Vlada RS v okviru 
MZT že v prvi polovici leta 1999 ustanovila organizacijsko enoto, ki bo imela podobne 
funkcije, kot jih ima ISPO (Information Society Project Office). S tem bo pospešila 
mednarodno in lokalno izmenjavo podatkov o projektih s področja informacijske družbe. 

Zakonodaja 

Osnutek Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je pripravljen in bo 
posredovan v postopek v letu 1999, veljati pa naj bi začel predvidoma v letu 2000. Usklajen 
bo z vsemi procesnimi zakoni, med drugim z Zakonom o splošnem upravnem postopku, ki 
bo omogočal tudi poslovanje z državno upravo, vključno z vračanjem listin v elektronski 
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obliki. To je tudi edini poseben zakon, ki ureja določeno področje informacijske družbe. 
Ostala zakonodaja se bo sproti prilagajala novim direktivam Evropske komisije. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Ker je področje informacijske družbe zelo dinamično in ne povsem predvidljivo, se bodo 
srednjeročne prioritete prilagajale novim direktivam, kijih pripravlja Evropska komisija. Za 
Slovenijo bo pomembna predvsem direktiva o konvergenci digitalnih tehnologij in 
elektronskih medijih. 

Ena od srednjeročnih prioritet je tudi popolna liberalizacija telekomunikacijskih storitev in 
ponudbe intemeta, ki jo predvideva tudi Nacionalni program telekomunikacij. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje in izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe 

' V ■; f u'--"k •v .;*••• v * • \ r •. ""V',. •' 
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.... . ; - 
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
, Ministrstvo za promet in zveze - ,  

; Ministrstvo za pravosodje ' 
Urad za intelektualno lastnino 

. Urad za standardizacijo in meroslovje 
Center Vlade za informatiko'—-'^ '':"'"? ^'" 

Direkcija za poslovno informacijsko središče 
Nove •"t.. niso predvidene »i 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 3411 - MZT , 
^-vHiH^/ZricsekftckočeceficvOOOSlTp.v:' ' 

Hill 

• "5.000 v - - ' 
: 30.000 

30.000 
35.000   - 

V okviru proračunske postavke 4494 (Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi) se bo 
del sredstev namenil tudi za področje informacijske družbe. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik: 3411 - MZT 
• Leto.-- >•; I;':*-.,'.,; m ' ■ Znesek (v 000 EUR) i 

.. . ■ 20 
• /v-..' .... :v.;: 50 . 

'V ••. . ■■ ■■ : 50 v 
50 

Zneski predstavljajo oceno sredstev EU za izvajanje različnih promocijskih aktivnosti s 
področja informacijske družbe v Sloveniji. 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 
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3.2.2. Izobraževanje, usposabljanje in mladina 

a/Trenutno stanje 

Že v mnenju Komisije ES o prošnji Slovenije za članstvo v Evropski uniji je zapisano, da 
na področju izobraževanja ni pričakovati večjih problemov v zvezi s pristopom; enako je 
bilo ugotovljeno na pregledu zakonodaje, kjer je bilo izpostavljeno, da na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladine za sprejem pravnega reda Skupnosti ni problemov. 

Področje izobraževanja, usposabljanja in mladine je posebno področje, kjer se 
spodbujevalni ukrepi za graditev primerljivosti, kompatibilnosti ter skupnih standardov 
gradijo "brez harmoniziranja zakonov in predpisov držav članic". Prav tako ni predvideno 
poenotenje šolskih sistemov (126. in 127. člen Maastrichtskega oz. 149. in 150. člen 
Amsterdamskega sporazuma). 

To področje zadeva ena sama direktiva (Direktiva o izobraževanju otrok delavcev 
migrantov 77/486/EEC), za katero so z novo slovensko šolsko zakonodajo podane ustrezne 
pravne podlage (Zakon o osnovni šoli, Uradni list RS štev. 12/96 in 33/97). Dodatni ukrepi 
bodo potrebni na ravni implementacije predvsem v smislu zagotavljanja primernega 
dodatnega učenja maternega jezika in kulture ter jezika in kulture okolja. 

Na podlagi analize sklepov, resolucij in deklaracij Sveta oziroma Sveta ministrov, 
pristojnih za izobraževanje, ugotavljamo že danes dokaj visoko stopnjo konvergence med 
izobraževalnimi politikami Republike Slovenije in Evropske unije, predvsem v tistih 
elementih, ki jih Evropska unija izpostavlja kot ključne za doseganje temeljnih sinergij na 
tem področju (npr. zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju, uvedba 
devetletne osnovne šole, šolska uspešnost in preprečevanje osipa, pouk jezikov, "evropska 
dimenzija", varnost v šoli, nediskriminativnost, razvoj splošnega in poklicnega 
izobraževanja, spodbujanje izobraževanja za zaposljivost, razvoj, izobraževalne tehnologije 
in učenja na daljavo, spodbujanje vseživljenskega učenja, spodbujanje sodelovanja in 
mobilnosti v visokem šolstvu, priznavanje akademskih in poklicnih kvalifikacij, 
ugotavljanje in spodbujanje kvalitete izobraževanja, razvoj šolske statistike ipd.). Prav tem 
področjem Slovenija, tudi zaradi vstopanja v evropske integracije, razvojno-vsebinsko in 
finančno, posveča posebno pozornost. 

Slovenija si bo še naprej v skladu s svojo temeljno politično usmeritvijo prizadevala k 
preusmeritvi sistema izobraževanja in usposabljanja v razvoj človeških virov, ki je 
primeren za majhno in odprto tržno gospodarstvo, krepila vezi z raziskovalno dejavnostjo 
in razvojem, zavzemala se bo za tesnejšo povezavo med izobraževanjem in usposabljanjem 
ter trgom delovne sile, širila možnosti ter si sistematično prizadevala za krepitev kvalitete 
izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh. 

Vse to je lahko podlaga za uspešno mednarodno konkurenčnost. 

Graditev primerljivosti in kompatibilnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladine, v skladu s prej omenjenima členoma Maastrichtske oziroma Amsterdamske 
pogodbe, v veliki meri poteka preko kakovostnega mednarodnega sodelovanja; glavno 
vlogo imajo programi oziroma projekti Evropske unije Socrates - izobraževanje, Leonardo - 
poklicno izobraževanje in Mladi za Evropo - mladina, v katere se polnopravno vključujemo 
s 1. majem 1999, z nastopom veljavnosti Odločbe Pridružitvenega sveta ES in Slovenije. 
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d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Ministrstvo za šolstvo in šport je vzpostavilo posebni službi za izvajanje programov in sicer 
enovito Službo za programe EU na Centru RS za poklicno izobraževanje za vodenje 
programov Socrates in Leonardo ter v bodoče tudi strukturnih skladov ter nacionalno 
agencijo za program Mladi'za Evropo, ki deluje v okviru Zavoda za mobilnost mladih 

, MOVIT. 

Za vzpostavitev temeljne strukture za operativno-tehnično vodenje omenjenih treh 
programov, ki so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, smo v t.i. pripravljalnem 
obdobju ( od začetka leta 1997) financirali kadre, njihovo usposabljanje ter vse aktivnosti, 
povezane z informiranjem izobraževalnih institucij in njihovo pripravo na vstop v programe 
iz sredstev za t.i. pripravljalne aktivnosti (po pogodbah med MŠŠ in Evropsko komisijo). V 
letu 1999, ko sredi leta vstopamo v programe polnopravno, bo sredstva za te namene 
potrebno zagotoviti iz državnega proračuna. 

Po letu 2000, ko bomo vstopili v t.i. drugo fazo programov Socrates, Leonardo ter Mladi za 
Evropo in ko nam bodo dosegljivi predstruktumi skladi, ocenjujemo, da bomo za vse te 
aktivnosti potrebovali skupaj 18 ljudi. 

Za vodenje izobraževalnih programov EU na nacionalnem nivoju Evropska unija 
predvideva dvotirno strukturo: poleg nacionalnih agencij za vodenje operativno-tehničnih 
aktivnosti tudi ministrske strukture za vodenje nacionalne politike sodelovanja Slovenije v 
programih, sodelovanje v odborih EU, spremljanje in evalvacijo poteka programov. Zaradi 
obsežnosti omenjenih nalog smo v letu 2000 predvideli zaposlitev dveh novih kadrov na 
Ministrstvu za šolstvo in šport za izvajanje Odločbe Pridružitvenega sveta ES in Slovenije, 
s katero se sprejemajo pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih 
usposabljanja, mladine in izobraževanja. 

Institucije za spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za šolstvo in šport ' ' 
' •' Nove niso predvidene • S- * 

Naziv institucije: Ministrstvo za Šolstvo in šport 

SKUPAJ 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Steva&.oovfli-zaposHtev" j ; 

SKUP. 

Obstoječe Center RS za poklicno izobraževanje 
Zavod za mobilnost mladih (MOVIT) 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
Statistični urad RS 

Nove niso predvidene 

Naziv institucije: Center RS za poklicno izobraževanje - Služba za programe EU 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 3311 
23S'eScK (tclioSe cene :.V ■ 000 

p||||||||S|g 

2.968.000 
3.106.000 
3.156.000 
3.204.000 

Proračunska sredstva bo Slovenija še nadalje usmerjala skladno s temeljnimi usmeritvami 
razvoja na področju izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je v tabelarnem delu 
izpostavljen dodatni delež sredstev, ki je potreben za prilagajanje Evropski uniji na 
področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine oziroma za 
izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti izobraževanja, odzivnosti na povpraševanje po 
delu, okrepitev človeškega kapitala (zvišanje izobrazbene ravni) kot so uvajanje devetletne 
osnovne šole, program nove osnovne šole, razvijanje poklicnega usposabljanja (dualni 
sistem, poklicni tečaj) s posodabljanjem že sprejetih izobraževalnih programov in 
uvajanjem programskih novosti, spodbujanje odraslih k vpisu v šole s sofinanciranjem, 
sofinanciranjem prekvalifikacij in dokvalifikacij (učenje tujih jezikov, računalniško 
opismenjevanje, pridobivanje poklicnih kvalifikacij), zniževanje osipa na vseh ravneh 
izobraževanja, razvoj šolske statistike, izobraževanje otrok delavcev migrantov, 
pospeševanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanje v komunitarnih programih 
Socrates, Leonardo da Vinci in Mladi za Evropo. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik: 3311 
ssfmssaiSSSSi 

2000: ■ r£\p:i 
•t ■ f -- 2001 

. 2002'": ' 

o 
2.000 

o 
o 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine se primerljivost, kompatibilnost ter 
skupni standardi gradijo brez harmonizacije zakonodaje, zato to področje ni vključeno v 
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kratkoročne in srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop (točki b) in c)). Kljub temu, da 
Partnerstvo za pristop ne postavlja konkretnih zahtev Sloveniji na področju izobraževanja, 
usposabljanja in mladine, Evropska unija izpostavlja nekatere naloge kot ključne za 
doseganje sinergij na tem področju. Izobraževalna politika RS sledi tem prioritetam, zlasti v 
tistih elementih, ki so kot ukrepi vključeni tudi v Državni program. Po svoji naravi so ti 
ukrepi politike in kot taki stalna naloga Ministrstva za šolstvo in šport. 

3.2.3. Raziskave in tehnološki razvoj 

a/Trenutno stanje 

Naloga Ministrstvaza znanost in tehnologijo je spodbujanje in usmerjanje razvoja raziskav 
in tehnologije v Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije opredeljuje svojo znanstveno in tehnološko politiko v dveh 
dokumentih: Nacionalnem raziskovalnem programu in Tehnološki politiki Vlade republike 
Slovenije. 

Slovenska vlada uporablja različne instrumente spodbujanja znanstvenega raziskovanja in 
tehnološkega razvoja ter prenosa rezultatov raziskovanja in razvoja v gospodarstvo in druge 
segmente družbe. 

Večino javnih programov s področja znanosti in tehnologije vodi Ministrstvo RS za znanost 
in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Kratkoročna prioriteta Republike Slovenije je vključevanje v Peti okvirni program 
raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti EU. Ena od prioritet Republike Slovenije 
je tudi ustanovitev Slovenskega gospodarsko-raziskovalnega predstavništva v Bruslju, ki 
naj bi med drugim podpiralo integracijo gospodarstva in raziskovalne sfere v znanstveno in 
tehnološko skupnost na evropski ravni. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Do konca leta 2000 bo Republika Slovenija sprejela nov zakon o znanosti, s katerim bo 
zagotovila večjo avtonomijo znanosti, upoštevanje odličnosti, prenos znanja v zasebno in 
javno sfero, pospeševanje tehnološkega razvoja slovenskega gospodarstva in povečanje 
števila inovacij. Prav tako bo do konca leta 2000 potrebno zagotoviti stabilne vire 
financiranja raziskovalne in tehnološko razvojne dejavnosti. 

1. Raziskave 

Glavna načela izvajanja raziskovalne politike so izobraževanje raziskovalcev in drugih 
strokovnjakov, zagotavljanje uravnoteženosti med znanstvenimi disciplinami, pospeševanje 
uporabe znanstvenih dosežkov za zadovoljevanje nacionalnih potreb, spodbujanje 
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja ter razširjanje in poglabljanje 
javnega razumevanja znanosti. 
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•Instrumenti raziskovalne politike Ministrstva za znanost in tehnologijo so financiranje 
raziskovalnih projektov in programov, temeljne in uporabne raziskave in ciljni raziskovalni 
programi, usposabljanje mladih raziskovalcev, financiranje raziskovalne infrastrukture in 
raziskovalne opreme ter dvostransko in večstransko mednarodno sodelovanje (dvostranski 
projekti, programi EU, COST, EUREKA, sodelovanje z organizacijami iz sistema ZN, 
sodelovanje z mednarodnimi ustanovami in institucijami). 

2. Tehnološki razvoj 

Glavna načela izvajanja tehnološke politike so pospeševanje sodelovanja na področju 
raziskav in razvoja med gospodarskimi družbami ter gospodarskim in javnim sektorjem, 
krepitev inovacijskih potencialov v gospodarskih družbah, priprava inovacijsko usmerjene 
zakonodaje, razvoj dvo- in večstranskih strateških povezav, spodbujanje povezav med 
sektorjem za razvoj in raziskave v Sloveniji in tujo industrijo, pospeševanje razvoja 
poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter zaščita intelektualne in industrijske 
lastnine. 

Družbeni in ekonomski cilji tehnološke politike so povečevati mednarodno konkurenčnost 
slovenskega gospodarstva, povečevati kakovost življenja, ohranjati naravno okolje, 
razširjati meje tehnološkega znanja. 

Tehnološka politika se uresničuje s subvencioniranjem in podporo programom spodbujanja 
tehnološkega razvoja ter z institucionalno podporo tehnološkemu razvoju. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Republika Slovenija ima vzpostavljeno zadovoljivo institucionalno ureditev za uveljavitev 
evropske raziskovalne politike. Kljub temu si bo, zaradi še uspešnejšega sodelovanja v 
evropskih programih in projektih, prizadevala za nadaljnjo krepitev svoje institucionalne 
ureditve na področju znanosti, raziskav in tehnologije. 

Institucije za sistemsko spremljanje in izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe 

'v . v] • 

. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

iVv-; >J; (s°deluje pri ukrepu 160 ? SGRP)j;:. , Kvi 
Ministrstvo za šolstvo in šport 

. . Ministrstvo za proraet.in zveze . 
: V Ministrstvo za pravosodje • • ■ 

' ' ' Urad za intelektualno lastnino 
YsUrad za standardizacijo in'meroslovje 

Center.Vlade za informatiko 
Nove nove institucije za izvajanje pravnega reda EU so 

predvidene v srednjeročnem obdobju (glej 
pripombe pod f) 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Znesek (viOOO EUR) 
Uporabnik: 3411 - MZT 

200& 

Proračunska sredstva bodo porabljena za tehnološko razvojne in druge ciljne programe, za 
sodelovanje v 5. okvirnem programu raziskovalno in tehnološko-razvojnih aktivnostih EU 
ter za delovanje slovenskega gospodarsko raziskovalnega predstavništva v Bruslju. 

2 - Viri EU: 

Zneski so sredstva Phare in so le ocena za članarino v 5. okvirnem programu. 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Za podporo znanosti in tehnologije se v pripravi novega zakona o financiranju raziskovalne 
dejavnosti v Sloveniji predvideva možnost ustanovitve državnih in privatnih agencij za 
spodbujanje oz. financiranje znanosti in tehnologije. Ker zadeve še niso dovolj razdelane, v 
tem trenutku ni možno dati podrobnejših podatkov o finančnih potrebah ter številu 
zaposlenih. Glede organizacije agencij se bomo zgledovali po primerljivih evropskih 
državah. 

3.2.4. Telekomunikacije 

a/Trenutno stanje 

Področje telekomunikacij ureja zakon o telekomunikacijah ter ustrezni podzakonski akti 
(Uredba o načinu opravljanja javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in 
teleksa ter o upravljanju javnega telekomunikacijskega omrežja, Pravilnik o splošnih 
pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa, 
Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov, uredba o pristojbinah za uporabo radijskih 
frekvenc, Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za storitve 
mobilne telefonije GSM, Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za opravljanje satelitskih osebnih telekomunikacij, Pravilnik o pogojih za izdajo 
dovoljenj za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev). Z uveljavitvijo navedenega 
zakona in z odpravo izključnih in posebnih pravic nad upravljanjem javnega 
telekomunikacijskega omrežja ob koncu leta 2000, bodo odpravljene glavne ovire za 
uveljavitev načel zakonodaje EU. V letu 1998 je bila podeljena druga koncesija za 

.Zjiesek (tekoče cene v .000 SIT) 
Uporabnik: 3411 - MZT 
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opravljanje mobilnih storitev GSM prav tako pa je bila podeljena tudi koncesija za 
opravljanje satelitskih osebnih telekomunikacij. Na podlagi obstoječe zakonodaje bodo v 
letu 1999 podeljene koncesije za opravljanje storitev z uporabo radiofrekvenčnega spektra 
(osebni klic - ERMES, TETRA, DCS 1800). Omogočeno je opravljanje intemetskih 
storitev prek kabelskih operaterjev ob predhodni pridobitvi dovoljenja. Do sedaj je bil 

. opravljen delni rebalans cen telekomunikacijskih storitev in delna izravnava cene za prenos 
pisma. Za popolno uskladitev z zakonodajo EU na področju telekomunikacij bomo v letu 
1999 pripravili osnutek novega zakona o telekomunikacijah, ki bo poslan v začetku leta 
2000 v Državni zbor v sprejetje. 

Področje pošte ureja Zakon o poštnih storitvah. V letu 1999 bodo sprejeti ustrezni 
podzakonski akti. Zakon o poštnih storitvah ni usklajen s pravnim redom EU. Za popolno 
uskladitev z zakonodajo EU na področju pošte bomo v letu 2000 pripravili spremembe in 
dopolnitve obstoječega zakona, ki bodo poslane v začetku leta 2001 v Državni zbor v 
sprejetje. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

• Pospeševanje konkurence in usklajevanje zakonodaje z zakonodajo EU 

Novi zakon o telekomunikacijah, ki bo v celoti usklajen s pravnim redom EU bo začel 
veljati 1.1.2001, skupaj z podzakonskim aktom, ki bo urejal podeljevanje licenc za 
opravljanje telekomunikacijskih storitev in upravljanje z javnim telekomunikacijskim 
omrežjem. Z zakonom bodo zagotovljeni pogoji za uspešno uvedbo konkurence na 
področju opravljanja telekomunikacijskih storitev in telekomunikacijskih omrežij. 

Spremembe in dopolnitve obstoječega zakona o poštnih storitvah, ki bodo v celoti usklajene 
s pravnim redom EU bodo začel? veljati najkasneje 1.1.2002. Do takrat se bo Pošta 
Slovenije usposobila za konkurenčne pogoje delovanja z razširitvijo in posodobitvijo 
poštnega omrežja (do 31.12.1999) ter z vzpostavitvijo stroškovnega računovodstva (do 
1.1.2000). 

• Zagotovitev telefonskih storitev na celotnem ozemlju države po dostopnih cenah 

V Republiki Sloveniji izvaja Telekom Slovenije obveznost zagotavljanja telefonskih 
storitev na celotnem ozemlju države. Telekom Slovenije ima do konca leta 2000 izključno 
pravico nad opravljanjem storitev govorne telefonije in upravljanjem javnega 
telekomunikacijskega omrežja, zato mora v tem obdobju razširiti in posodobiti javno 
telekomunikacijsko omrežje tako, da bo 100 % digitalizirano, gostota telefonskih 
priključkov 44 na 100 prebivalcev ter odpravljene čakalne dobe in dvojični priključki. Za 
realizacijo tega so predvidena lastna sredstva Telekoma Slovenije, ki v obdobju 1998 - 
2000 znašajo 434 mio EUR. Kot dodatni vir financiranja investicij je predvidena 
privatizacija javnega podjetja Telekom Slovenije, s čimer so bo povečala tudi učinkovitost 
družbe, država kot večinski lastnik pa se bo umaknila. 

Cene telefonskih storitev niso oblikovane na podlagi stroškov, zato bo do 1.1.2000 
vzpostavljena tarifna politika, ki bo temeljila na sistemu obračunavanja stroškov. S tem bo 
opravljen rebalans cen. 
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c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Zagotovitev pogojev za uspešno uvedbo konkurence na področju opravljanja 
telekomunikacijskih storitev in telekomunikacijskih omrežij: V skladu z novim zakonom o 
telekomunikacijah bo z dnem uveljavitve tega (1.1.2001) pričel z delovanjem neodvisni 
regulatorni organ in vzpostavljen bo mehanizem financiranja univerzalnih storitev. Prav 
tako bo vzpostavljen tudi prost dostop do omrežja (ONP) in medomrežno povezovanje v 
večoperaterskem okolju, oblikovanje cen na podlagi stroškov in priznavanje CE znaka. 

Zagotovitev ustrezne kvalitete opravljanja poštnih storitev in pogojev za pospeševanje 
konkurence na tem področju: V skladu s spremembami in dopolnitvami zakona o poštnih 
storitvah, ki bodo začele veljati najkasneje 1.1.2002 bodo omejene izključne pravice, 
povečan bo obseg opravljanja univerzalnih storitev in določen mehanizem za financiranje 
teh, določeni postopki in pogoji za podeljevanje licenc ter najnižja raven kvalitete 
opravljanja univerzalnih storitev. Do konca I. četrtletja 2003 bo odpravljen razkorak med 
prodajno in lastno ceno prenosa pisem. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Naloge bo implementiralo Ministrstvo za promet in zveze v povezavi z Upravo Republike 
Slovenije za telekomunikacije in drugimi ministrstvi (Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj, Ministrstvo za finance). Za to se predvideva dodatno 2 zaposlena na Ministrstvu za 
promet in zveze v obdobju 1999 - 2000. Na Upravi Republike Slovenije za 
telekomunikacije, ki bo reorganizirana v neodvisni regulatorni organ, se bo število 
zaposlenih v obdobju 1999 - 2002 povečalo iz 27 na 50. Iz zadnjega poročila Evropske 
komisije o napredku pridruženih članic izhaja, daje institucionalni razvoj tega področja še 
posebej nujen, da bi se zmanjšalo zaostajanje pri usklajevanju zakonodaje. Zato je 
predvideno postopno povečevanje števila zaposlenih, ki bo realizirano z ustreznimi sklepi 
Vlade RS. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze 
Nove Niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za promet in zveze 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Sedanja Uprava Republike Slovenije bo reorganizirana v neodvisni regulatorni organ v 
obliki samostojne agencije z administrativno, strokovno in finančno avtonomijo. Organi 
NRA, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati in način njihovega imenovanja bodo določeni z 
zakonom tako, da bo zagotovljena njihova neodvisnost in transparentnost delovanja (kot na 
primer časovni mandat, ki bo neodvisen od parlamentarnih volitev). 
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•V pristojnosti NRA bo zagotavljanje učinkovite konkurence, zaščita interesov uporabnikov 
s preprečevanjem zlorabe položaja telekomunikacijskih operaterjev, ki imajo prevladujoč 
tržni položaj, predvsem s kontrolo cen in kvalitete telekomunikacijskih storitev. 

Tako bo NRA podeljeval avtorizacije (general authorizations and individual licences), 
posredoval v primeru sporov o medomrežnem povezovanju in najemu vodov, kontroliral 
višino in način oblikovanja cen, upravljala s številčnim in frekvenčnim prostorom ter 
nadzoroval zagotavljanje in financiranje univerzalnih storitev. 

StevildnuvihCTposlitev' 

jjggigfri? fon 
Bsa^m£:^r»SKUFA'j^.^ 

Obstoječe Uprava RS za telekomunikacije 
Nove Agencija 

Naziv institucije: Uprava RS za telekomunikacije/Agencija 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2414  

Proračunska sredstva so namenjena za plače in materialne stroške. 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za usposabljanje organov v okviru usklajevanja zakonodaje na 
telekomunikacijskem in poštnem področju aktivno uporablja nekatere oblike tehnične 
pomoči. Posebej velja izpostaviti horizontalni (multicountry) PHARE program za 
telekomunikacije in pošto. 

Za pripravo novega zakona o telekomunikacijah se predvideva v letu 1999 tuja pomoč 
(PHARE) v višini 202.000 EUR, za pripravo študije o reorganizaciji Uprave Republike 
Slovenije za telekomunikacije v neodvisni regulatomi organ pa tuja pomoč (PHARE) v 
višini 300.000 EUR. Projekt rebalansiranja cen telekomunikacijskih storitev pripravlja 
firma Nepostel, finančna sredstva za to je zagotovila nizozemska vlada. Prav tako je 
predviden tudi projekt rebalansiranja cen poštnih storitev v višini 200.000 EUR, za kar pa 
finančna sredstva še niso zagotovljena. 
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Področje: Konkurenca 

Zap.št.: 257/5 (Cilj: Uskladitev zakonodaje z EU) 
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Področje: Tarifna politika na področju pošte 

Zap.št.: 258 (Cilj: Določiti tarifno politiko, ki bo temeljila na sistemih obračunavanja stroškov) 

Uporabnik: 2411 
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3.2.5. Avdiovizualno področje in kultura 

a/Trenutno stanje 

Varstvo kulturne dediščine 

Z dnem 20.1.1999 je bil sprejet Zakon o varstvu kulturne dediščine, kije skladen s pravnim 
redom EU inje začel veljati 20.2.1999. Zakon ureja varstvo kulturne dediščine inje skladen 
s pravnim redom Evropske unije; ostalo je odprto vprašanje definiranja pojma nacionalnega 
kulturnega bogastva. Ta del bo RS uredila do 15. 2. 2000 z Zakonom o nacionalnem 
bogastvu. 

Pospeševanje kulturne produkcije 

Republika Slovenija pospešuje razvoj zasebnih ustvarjalnih in podjetniških iniciativ v 
kulturni produkciji ter zagotavlja transparentnost organiziranja in delovanja subjektov 
javnega prava na področju kulture, ter zagotavlja varstvo pravic iz umetniške ustvarjalnosti. 

Mednarodno kulturno sodelovanje 

Spodbujanje mednarodnega kulturnega sodelovanja z državami, članicami EU, in drugimi 
državami že poteka. Pravna podlaga je predvsem v Evropskem sporazumom o pridružitvi, 
ter v bilateralnih pogodbah, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene med drugimi tudi z 
državami članicami EU. 

Pretok storitev v filmski produkciji in distribuciji 

V Republiki Sloveniji na področju filmske industrije velja zakon o Filmskem skladu RS 
(Ur. 1. RS, št. 17/94, ki ni povsem usklajen z direktivami 63/607 EEC Omejitve pretoka 
storitev v filmski industriji; 65/264 EEC Omejitve pravice ustanavljanja in pretoka storitev 
v filmski industriji; 68/369 EEC Zagotovitev svobode ustanavljanja v zvezi z dejavnostjo 
samozaposlenih oseb v filmski distribuciji in 70/451 EEC Zagotovitev svobode pravice 
ustanavljanja in pravice izvajanja storitev samozaposlenih oseb v filmski produkciji. 

Avdiovizualno področje 

V Republiki Sloveniji veljata Zakon o javnih glasilih (Ur.l. RS, št. 18/94) in Zakon o 
Radioteleviziji Slovenija (Ur. 1. RS, št. 18/94), ki nista v celoti usklajena s pravnim redom 
EU. Zakona urejata delovanje javnih glasil, vključno z delovanjem televizijskih programov. 

Z vidika usklajenosti medijske zakonodaje obstojajo nekatere pomanjkljivosti, zlasti glede 
vprašanja pravne določitve svobode sprejema TV programov iz drugih držav, podpiranja 
evropske produkcije, neodvisnih producentov, načinov in obsega oglaševanja ter zaščite 
mladoletnikov. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Napredek pri sprejemanju medijske zakonodaje 

Republika Slovenija bo najpozneje do konca julija sprejela Zakon o ratifikaciji Evropske 
konvencije o čezmejni televiziji. Do 30. 12. 1999 pa bo sprejet tudi novi Zakon o medijih, 
ki bo v celoti nadomestil Zakon o javnih glasilih in bo uskladil z Evropsko TV direktivo 
tudi tiste določbe Zakona o Radioteleviziji Slovenija, na podlagi katerih bo v skladu z 
omenjeno direktivo urejeno tudi delovanje programov javne televizije. Ustrezni 
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podzakonski akti bodo predpisani najpozneje šest mesecev od uveljavitve Zakona o 
medijih. 

Vzpostavitev organa za upravni nadzor nad izvajanjem medijske zakonodaje 

Republika Slovenija bo v drugi polovici leta 1999 zagotovila pogoje za delo posebnega 
sektoija za medije v okviru Ministrstva za kulturo RS, ki bo v sodelovanju s Svetom za 
radiodifuzijo, kot organom, pristojnim za odločanje o strokovnih vprašanjih s področja 
radijskih in televizijskih medijev, izvajal upravni in inšpekcijski nadzor, ter zagotavljal 
izvajanje medijske zakonodaje. 

Druge kratkoročne prioritete 

Na področju varstva kulturne dediščine: v zvezi s prostim pretokom predmetov kulturne 
dediščine preko meja je potrebno zagotoviti dvoje: 1) posebno zakonsko zavarovanje tistih 
predmetov, ki sodijo v sklop nacionalnega kulturnega bogastva in 2) poseben varstveni 
režim v zvezi s pretokom teh predmetov. Glede prostega pretoka kapitala, namenjenega za 
nakup nepremičnega nacionalnega kulturnega bogastva, bo Republika Slovenija vzpostavila 
tako poseben režim varstva premoženjsko-pravnih interesov Republike Slovenije oziroma 
samoupravnih lokalnih skupnosti kakor tudi pravico javnosti do dostopa do tega bogastva, 
ne glede na njegovo lastništvo. 

Na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja je kratkoročna prednostna naloga je 
sprejetje strategije v zvezi s spodbujanjem slovenskih ustvarjalcev, poustvarjalcev in 
producentov pri mednarodni izmenjavi in vzpostavljanju mednarodnih sodelovalnih oblik 
do 31. 12. 2000. 

Za izvajanje omenjenih nalog ni potrebno spreminjati obstoječe zakonodaje, treba pa se je 
jasno opredeliti do tistih dokumentov EU, ki so in bodo sprejeti v zvezi s podporo 
kulturnim dejavnostim evropskega značaja in izdelati načrt ukrepov države glede 
spodbujanja ustreznih iniciativ v Republiki Sloveniji. 

Na področju pretoka storitev v filmski produkciji in distribuciji: z navedenimi direktivami 
je treba uskladiti Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture in Zakon o 
filmskem skladu, oba do 31. 12. 2000. Spremembe in dopolnitve bodo uveljavljene do 
30.6.2001. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Okrepitev Sektorja za medije pri Ministrstvu za kulturo RS 

Republika Slovenija bo zagotovila ustrezne pogoje za delo Sektorja za medije pri 
Ministrstvu za kulturo RS, predvsem z zagotovitvijo ustreznih prostorskih, finančnih in 
kadrovskih potencialov, ter strokovnim usposabljanjem delavcev. 

Druge srednjeročne prioritete 

Srednjeročna prioriteta je skrb za varstvo in razvoj slovenske kulturne identitete in 
slovenskega jezika. V ta namen bo Republika Slovenija vztrajala pri obravnavanju 
slovenskega jezika kot enega uradnih jezikov v okviru EU. S političnimi ukrepi zagotovila 
pogoje za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost kulturnih vrednot, ki sodijo v sklop 
slovenske kulturne dediščine. 

Srednjeročne naloge na področju pospeševanja kulturne produkcije je sprejetje 
nacionalnega kulturnega programa do konca tretjega četrtletja leta 2000. Nacionalni 
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"kulturni program se mora - med drugimi vprašanji, ki niso relevantna za harmonizacijo 
predpisov s predpisi EU - na programski ravni opredeliti do vprašanj prostega pretoka ljudi 
na področju kulture, ter pravice do ustanavljanja in izvajanja storitev na področju kulture. 
Njegova uveljavitev bo omogočila sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture ( Zakon o uresničevanju javnega 

> interesa na področju kulture, Ur. 1. RS, št. 75/94). Sprejem tega zakona je predviden do 31. 
12. 2000, uveljavljen pa bo do 30.6.2001. Z uveljavitvijo tega zakona bo pravna ureditev 
glede omenjenih vprašanj usklajena s pravnim redom EU. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Področje varstva kulturne dediščine 

Uprava RS za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo RS ter Arhiv RS pri Ministrstvu 
za kulturo RS, skupaj z mrežo javnih zavodov, ki jih je Republika Slovenija ustanovila za 
izvajanje nalog varstva kulturne dediščine in kulturnih spomenikov oziroma nacionalnega 
kulturnega bogastva. Uslužbenci navedenih organov in organizacij bodo pri delu sodelovali 
s strokovnimi organizacijami in s posameznimi strokovnjaki z ustreznih področij. 

Kulturna dediščina 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

• Obstoječe 
• KinfRC.'* '••V'" . ..>•' • . t'- . ■ tv;. . 

• y. •' :_i ■' • 

'• Ministrstvo za kulturo -Uprava RS za kulturno 
dediščino 
Arhiv RS 

Nove niso potrebne 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove • niso potrebne 

Področje pospeševanja kulturne produkcije 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

; . Obstoječe 
. .'.../-.v ■ • " 

Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z drugimi, 
organizacijami, predvsem strokovnimi 

Nove niso potrebne 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove niso potrebne 

Na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z drugimi 
organizacijami, predvsem strokovnimi, Ministrstvo 

za zunanje zadeve 
Nove niso potrebne 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove niso potrebne 

Na področju pretoka storitev v filmski produkciji in distribuciji 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

' Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
. i Nove '' • •• niso predvidene . 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove niso potrebne 

Na avdiovizualnem področju 

Za izvajanje nalog s področja medijev v tem trenutku še vedno ni določena resorska 
pristojnost v okviru Vlade RS. Doseženo je načelno soglasje Vlade RS, da se ta pristojnost 
prenese na Ministrstvo za kulturo RS, ki že sicer izvaja nekatere naloge s tega področja, ter 
v katerega resor sodi avdiovizualna politika. Predvideno, je da se bo pristojnost v celoti 
določila temu ministrstvu z dnem uveljavitve Zakona o medijih. Pred tem ministrstvo 
opravlja določene naloge s tega področja na podlagi konkretnih odločitev Vlade RS. Na ta 
način ne bo potrebno na področju medijev ustanavljati novih institucij, pač pa se bo v 
okviru Ministrstva za kulturo RS formiral poseben sektor za medije, ki bo skrbel za 
sistemsko spremljanje in izvrševanje medijskih predpisov v praksi. Pri tem se bo v zvezi z 
delovanjem televizijskih in radijskih medijev ta sektor povezoval in sodeloval s Svetom za 
radiodifuzijo. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove nova organizacijska enota znotraj Ministrstva za 

kulturo 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kulturo 
Nove niso potrebne **'" 

Naziv institucije: Ministrstvo za kulturo 
qS-S:^vfŠtcvnonovnrzapostitcv::'^^*; ^ 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Področje avdiovizualne politike 

1 - Proračunska sredstva 

^Zn^eK^gOOrSIT) 
Uporabnik: 2411 

(j 0X:a-V.tp^:--v'/*y><.: &&**■': A'&K-* V * 

Sredstva so namenjena za redno letno sofinanciranje projektov s področja medijev preko 
javnih razpisov. 

2. Viri EU: PHARJE 

Uporabnik 3511 

IZOBRAŽEVANJE 

aaaefcTOOOJCUtl), %žgggg&g; 
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3.3. GOSPODARSKE IN DAVČNE ZADEVE 

3.3.1. Gospodarska in denarna unija 

a/Trenutno stanje 

Slovenija izpolnjuje obe maastrichtski fiskalni merili - višina proračunskega primanjkljaja 
in javnega dolga, izražena v odstotku BDP- ne pa tudi obeh monetarnih in tečajnega merila, 
saj so stopnja inflacije in obrestne mere previsoke, uporablja pa se drseči devizni tečaj. 
Temeljni dolgoročni cilj, zniževanje inflacije in stabilnost cen, Banka Slovenije dosega z 
restriktivno monetarno politiko v mejah, ki jo dopuščajo druge politike, ki vplivajo na 
inflacijo, predvsem dohodkovna, fiskalna in politika nadzorovanih cen. Izvajanje nalog 
Banke Slovenije na področju obvladovanja inflacije in doseganje ustrezne denarne ponudbe 
preko cilja denarnega agregata M3, je v začrtanem okviru. 

Z odpravo medbančnega dogovora o najvišjih pasivnih obrestnih merah in delno 
liberalizacijo kapitalskih tokov (ukrepi Banke Slovenije glede zadolževanja v tujini in 
upravljanja skrbniških računov) se povečuje konkurenčnost na finančnih trgih. Za 
vzpodbuditev razvoja kapitalskega trga je bil v mesecu marcu 1999 sprejet Zakon o 
deviznem poslovanju. Tako so podane podlage za nadaljnjo liberalizacijo kapitalskih tokov, 
v skladu z dinamiko, določeno v Evropskem sporazumu o pridružitvi. 

Liberalizacija tokov kapitala je postopna in odvisna od nadaljnjega zniževanja inflacije v 
Sloveniji ter od dosežene stopnje finančne stabilnosti. 

Po kazalcih javnih financ, vključno z državnim proračunom za leto 1999 in osnutkom 
finančnih načrtov za leto 2000 ter ocene iz proračunskega memoranduma za leto 1999, 
Slovenija nima (in ne pričakuje) večjih težav. Veljavna zakonska ureditev vključno s 
predvidenimi spremembami na področju financiranja javnofinančnih odhodkov omogočajo 
vladi, da vnaprej obvladuje zadolževanje države v širšem pomenu in celotnega javnega 
sektorja preko predpisanega postopka zadolževanja in z zakonom določenega zadolževanja 
pravnih oseb javnega sektorja. Slovenija ima vzpostavljen institucionalni okvir in postopke 
za omej evanj e proračunskega primanj kij aj a. 

V okviru Sporazuma o pridružitvi se že odvija proces spremljanja ekonomskih dogajanj. 
Ustrezne institucije Republike Slovenije ter Evropske unije o omenjenih dogajanjih 
medsebojno informirajo glede makroekonomskih politik ter strukturnih reform. Vlada RS 
in Evropska komisija sta že v letu 1998 pripravili dokument Skupna ocena prednostnih 
nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije, ki omogoča preverjanje ustreznosti in 
usklajevanje makroekonomskih politik ter spremljanje strukturnih reform. 

Vlada RS ima vzpostavljen institucionalni okvir za usklajevanje monetarne politike, 
proračunske in plačne politike skupaj z drugimi ekonomskimi politikami. Usklajevanje 
gospodarskih politik pokriva makroekonomske kot tudi strukturne politike. Dokumenti za 
usklajevanje in predložitev konvergenčnih programov so Proračunski memorandum, 
Spomladansko in Jesensko poročilo vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj 
ter Skupna ocena prednostnih nalog. 

16. junij 1999 101 poročevalec, št. 44 



'Novi Zakon o računovodstvu, ki vzpostavlja enotna načela in postopke za vse enote 
sektoija države v širšem pomenu, je bil sprejet v drugi polovici marca 1999 (Ur. 1. RS, št. 
23/99). Enote sektorja države so opredeljene v skladu z Uredbo Vlade RS o uvedbi in 
uporabi enotne standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS, Ur. 1. RS, št. 
56/98), ki je pripravljena v skladu s sistemom nacionalnih računov ESA 95. Uredba je v 

, primerjavi z ESA 95 ustreznq prilagojena in razširjena glede na okoliščine in potrebe 
Republike Slovenije. SKIS se uporablja od 1.1.1999. 

Republika Slovenija vodi politiko, katere cilj je doseganje dejanskega zbliževanja v skladu 
s cilji Evropske unije glede gospodarske in socialne kohezije kot tudi z osnovnim ciljem na 
področju Ekonomske in monetarnem unije (EMU), sprejetjem evra. Slovenija namerava 
sprejeti evro čim prej po vstopu v EU. 

Zakonodaja Republike Slovenije je usklajena s pravnim redom Evropske unije, razen 
deloma na področju centralnobančne zakonodaje, zato se pripravljajo spremembe Zakona o 
Banki Slovenije v delu, ki opredeljuje neodvisnost centralne banke, cilj denarne politike ter 
prepoved financiranja proračuna. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Naloge Banke Slovenije na področju inflacije so: 

• izvajanje monetarne politike z letnim ciljanjem agregata M3, pri čemer se operativno 
upoštevajo indikatorji denarnega trga in bančne likvidnosti; prevladujoči kanal ponudbe 
primarnega denarja je devizna intervenca, med tolarskimi in instrumenti pa prevladujejo 
instrumenti umika denarja; 

• zaostajanje nominalne depreciacije tolarja za tekočo inflacijo, kar pomembno prispeva k 
stabilizaciji cen; režim upravljanega drsečega tečaja pride v režim fiksnega tečaja, ko so 
odpravljene disparitete med domačo in evropsko inflacijo in obrestnimi merami; 

• monetarna politika je restriktivna v mejah, ki jih dopuščajo druge politike, ki vplivajo na 
inflacijo, predvsem politika cen v vladni pristojnosti, dohodkovna in fiskalna politika. 

c/Srcdnjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Naloge Banke Slovenije na področju kapitalskega gibanja so: 

• postopna liberalizacija tokov kapitala; 

• preoblikovanje instrumentov, ki vplivajo na denarno politiko v smeri, da bodo v skladu z 
zahtevami Sporazuma o pridružitvi in interesi denarne politike Republike Slovenije, za 
katero je odgovorna Banka Slovenije; 

• oblikovanje, sprejem in izvajanje ukrepov in natančno koordiniranje odpiranja 
kapitalskega računa z monetarno, tečajno in ostalimi makroekonomskimi politikami 
(skupaj z Ministrstvom za finance). 

Naloga Ministrstva za finance je spodbujanje razvoja kapitalskega trga. 

Javne finance: na področju obvladovanja presežnega deficita oziroma javnih financ bo do 
31.12.1999 sprejet novi sistemski Zakon o proračunih, ki bo začel veljati 1.1.2000. V delu, 
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ki obravnava obvladovanje presežnega deficita, bo omogočena njegova takojšnja 
implementacija, saj zakon na tem področju" le nadgrajuje Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije in na njegovi podlagi izdane podzakonske predpise. 

Slovenija bo že pred pristopom k Evropski uniji zagotavljala metodološko neoporečne 
podatke institucionalnega sektorja države v širšem smislu o presežku/primanjkljaju in dolgu 
države Evrostatu v skladu z roki in na način kot ga določa pravni red EU. Republika 
Slovenija bo, skladno z zahtevami Evropske unije, ustrezno prevzemala spremembe in 
dopolnitve opredelitve definicije sektorja države oziroma njenih enot. Dejavnosti v pripravo 
omenjenih podatkov izvaja Statistični urad Republike Slovenije. 

Centralno-bančna zakonodaja: Republika Slovenija bo uskladila Zakon o Banki Slovenije s 
pravnim redom Evropske unije do 31.12.2001, predvsem v delu, ki opredeljuje neodvisnost 
centralne banke, cilj denarne politike ter prepoved financiranja proračuna. 

Tečajna politika: usklajevanje pogojev denarnega poslovanja s ciljem prevzema enotne 
valute evra poteka preko stabiliziranja menjalnih tečajev. Tečajna razmerja bomo 
usklajevali pred prevzemom evra s pomočjo mehanizma tečajev ERM 2 (ki zmanjšuje 
nihanja tečajev, ki jih povzročajo plačilno-bilančna neravnovesja v posameznih državah 
članicah, na razumno mero). Ob naraščanju vplivov kapitalskih tokov na tekoča 
neravnovesja v plačilni bilanci je zagotavljanje stabilnosti tečajev v obdobjih neravnovesij 
tesno povezano tudi z mehanizmom srednjeročne plačilno bilančne finančne podpore, ki ga 
pravni red Evropske unije predvideva za članice do vstopa v evro. Tečajna politika 
posamezne kandidatke je predmet skupnega interesa vseh držav članic EU. Vzdrževanje 
stabilnosti tečaja domače valute, izenačevanje pogojev denarnega poslovanja ter 
primerljivost in stabilnost cen, ki iz tega izvira, so v interesu Republike Slovenije. 
Približevanje kriterijem, ki so glede tega predpisani v Evropski uniji in predstavljajo merilo 
za prevzem evra, se lahko uresničuje že v času, ko Republika Slovenija še ne bo članica 
Evropske unije. 

Koordinacija ekonomske politike in multilateralni nadzor: Republika Slovenija bo za 
potrebe multilateralnega nadzora že pred vstopom v EU vzpostavila mehanizme za 
obveščanje ustreznih institucij Evropske unije o ekonomskem dogajanju v Sloveniji. 

Slovenija bo spoštovala dogovor o stabilnosti in rasti, spremenila zakonska določila o 
neposrednemu financiranju primanjkljaja javnega sektorja s strani centralne banke (čeprav 
je bila sedaj ta možnost dopuščena, ni bila nikoli izkoriščena) in o privilegiranemu dostopu 
javnih oblasti do finančnih ustanov, dokončala proces liberalizacije kapitalskih tokov in 
uskladila tečajno politiko s politikami držav članic v EMU. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

. Obstoječe Banka Slovenije 
Ministrstvo za finance 

Nove niso predvidene 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe 
•« ; . ' ;; V 
; * . •« . ' j T <■ 

•• _ šis&jjsjf 

Banka Slovenije *;/ ' 
•Ve. , , Ministrstvo za finance 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad 
; *• - za makroekonomske analize in razvoj 1' 

' '' Statistični urad RS1 ^ . i ■ 
v.-. - ' • Nove r,.-"-•' niSo predvidene 

Za prevzem pravnega reda EU na področju EMU Republika Slovenija ne potrebuje novih 
institucij, niti ni potrebna krepitev obstoječih institucij. 

3.3.2. Obdavčenje 

a/Trenutno stanje 

Davčni sistem Republike Slovenije temelji na šestih osnovnih kategorijah obdavčenja, in 
sicer na: 

• davku od dobička pravnih oseb, 

• davku od dohodka fizičnih oseb - dohodnini, 

• obveznih prispevkih za socialno varnost (prispevkih za pokojninsko-invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in porodniški dopust), 

• prometnem davku, 

• premoženjskem davku, 

• ter drugih davkih. 

S 1. julijem 1999 bo sistem prometnega davka nadomeščen z davkom na dodano vrednost 
in s trošarinami. Zakon o trošarinah (Ur. list RS, št.: 84/98) je Državni Zbor sprejel na seji 
25. novembra 1998, zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št.: 89/98) pa na seji 
18. decembra 1998. V januarju 1999 je bil sprejet pravilnik o izvajanju zakona o davku na 
dodano vrednost (Ur. list RS, št.: 4/99) in pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah (Ur.list 
RS, št.: 6/99). 

Zakon o davku na dodano vrednost je usklajen z ustreznimi evropskimi smernicami EU, 
razen v naslednjem; višini predvidenega praga za uporabo poenostavitvenih (posebnih) 
postopkov obdavčitve; prometu blaga in storitev obdavčenem z nižjo davčno stopnjo; 
nepopolni uporabi oprostitev; uvedbi prehodnega režima ter nekaterih dikcijskih 
pomanjkljivosti. 

Zakon o trošarinah je usklajen z ustreznimi evropskimi smernicami EU, razen pri zneskih 
trošarin za določene trošarinske izdelke (cigarete, fermentirane pijače) ter zneskih trošarin 
za trošarinske izdelke, ki se prodajajo v brezcarinskih prodajalnah. 

V zakonu o davku na dodano vrednost in v zakonu o trošarinah so odstopanja tudi pri 
določitvi vrednostnih in količinskih limitov za oprostitve plačila davka na dodano vrednost 
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in trošarin za blago v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz držav članic oz. iz tretjih 
držav ter uvoz pošiljk manjših vrednosti, ki jih fizične osebe iz ene države pošiljajo 
fizičnim osebam v drugi državi. 

Zakon o davčni službi (Ur. list RS, št.: 18/96), ki je predvsem organizacijski predpis in 
zakon o davčnem postopku (Ur. list RS, št.: 18/96, 36/96, 48/98), ki je postopkovni zakon, 
ne dajeta ustreznih podlag za učinkovito izvajanje zakona o davku na dodano vrednost. 
Zakon o carinski službi (Ur. list RS, št.: 1/91, 58/93 in 65/93) pa ne daje ustreznih podlag 
za učinkovito izvajanje zakona o trošarinah, zato potekajo postopki za njihovo spreminjanje 
in dopolnjevanje. 

Zakoni za področje neposrednega obdavčenja - sprememba zakona o davku od dobička 
pravnih oseb, sprememba zakona o dohodnini ter zakon o davku na nepremičnine so v fazi 
pred posredovanjem v zakonodajni postopek. 

Pravna ureditev EU ne zadeva področja obdavčitve dohodkov fizičnih oseb ter premoženja, 
delno pa ureja pa področje obdavčitve dobička podjetij. Sistem obdavčitve dobička pravnih 
oseb je urejen z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 
20/95, 18/96), ki ni usklajen z evropsko ureditvijo. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Zakon o davku na dodano vrednost in zakon o trošarinah ter pripadajoči podzakonski akti: 
S 1.julijem 1999 se začneta uporabljati zakon o davku na dodano vrednost in zakon o 
trošarinah ter njuni podzakonski akti. Do tedaj bodo sprejeti naslednji podzakonski akti: 
Pravilnik o izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vrednost (oprostitve DDV 
pri uvozu blaga), Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila DDV in trošarin v 
mednarodnem potniškem prometu, Odredbo o pogojih in načinu oprostitve davka na 
dodano vrednost oziroma trošarine za diplomatska in konzularna predstavništva ter 
mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko 
Slovenijo, Odredbo o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine-za mineralna olja, ki 
se porabijo za pogon kmetijske mehanizacije, Odredbo o vračilu trošarine za mineralna olja, 
ki se porabijo za industrijsko - komercialni namen. 

Organizacijske spremembe in informacijska podpora za izvajanje zakona o davku na 
dodano vrednost ter zakona o trošarinah: V Davčni upravi RS se uvajajo pomembne 
spremembe na področju organizacije izvajanja zakona o davka na dodano vrednost ter 
informacijske tehnologije. Osnovna organizacijska sprememba - prenos operative iz 
izpostav na davčne urade, pomeni zmanjšanje števila enot za neposredno izvajanje davka na 
dodano vrednost. Registracija zavezancev za davek na dodano vrednost že poteka po novi 
organizacijski shemi. 

Za izvajanje zakona o davku na dodano vrednost se v Davčni upravi razvija informacijski 
sistem, ki temelji na sodobni tehnologiji, je centraliziran in zajema vse osnovne 
funkcionalnosti davka na dodano vrednost. 

Sprejem novega zakona o carinski službi in pripadajočih podzakonskih aktov: 

Carinska služba bo s 1.7.1999 zadolžena za pobiranje trošarin na celotnem področju 
Republike Slovenije. Za učinkovito izvajanje zakona o trošarinah in zaradi učinkovitega 
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izvajanja carinskega zakona je v postopku sprejema nov zakon o carinski službi, ki daje 
podlage za uvedbo novih metod dela, organizacije, razširitev pooblastil in ureditev delovno 
pravnega položaja carinske službe. S tem bo zagotovljena primerljivost s carinskimi 
administracijami EU. 

.Carinska služba bo tako, zaradi sprememb carinske zakonodaje in pa predvsem zaradi 
uvedbe trošarin, morala zagotoviti znatno večje število pooblaščenih uradnih oseb. 

c/Srednieročne prioritete Partnerstva za pristop 

Uskladitev zakona o davku na dodano vrednost in zakona o trošarinah: S članstvom bo 
Slovenija zagotovila uskladitev zakonodaje v delu, ki se nanaša na t. i. »intrakomunitame 
transakcije« ter odpravila druga odstopanja, pri katerih ne bo zahtevala prehodnega 
obdobja. 

Uskladitev zakona o davku od dobička pravnih oseb: Članstvo Slovenije v EU zahteva 
prilagoditev zakonodaje z dvema direktivama s področja neposrednih davkov in sicer z 
direktivo o združevanju ter z direktivo o matičnem in odvisnem podjetju. Uskladitev je 
predvidena s sprejemom sprememb zakona v zadnjem četrtletju leta 2000 in uveljavitvijo z 
začetkom leta 2001. 

Uskladitev zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi: Zaradi ureditve 
vprašanj, ki se nanašajo na vzajemno pomoč ter administrativno sodelovanje med davčnimi 
organi držav članic EU bosta spremenjena zakon o davčnem postopku in zakon o.davčni 
službi. S tem bo zagotovljeno neposredno sodelovanje slovenskih davčnih organov z 
davčnimi organi drugih držav članic EU. Del sprememb zakona o davčnem postopku in 
zakona o davčni službi bo posledica sprememb zakonodaje na področju neposrednih 
davkov. Del sprememb zakona o davčnem postopku in zakona o davčni službi bo posledica 
sprememb zakonodaje na področju neposrednih davkov in prevzema nekaterih konvencij, 
ki se tičejo davčnih postopkov, vključno s postopki izteijav. 

Uskladitev zakona o carinski službi: Ob vstopu Slovenije v EU bodo opravljene določene 
manjše spremembe zakona o carinski službi, predvsem kar se tiče vzajemne pomoči in 
administrativnega sodelovanja na področju trošarin in direktne izterjave zahtevkov iz držav 
članic EU. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Okrepitev Oddelka za obdavčitev prometa blaga in storitev Sektorja za davčni in carinski 
sistem Ministrstva za finance: V skladu z veljavno sistemizacijo kot tudi njeno spremembo 
glede na nove obveznosti zaradi priprav na vstop in sam vstop v EU, bo RS zagotovila 
ustrezne kadrovske pogoje za delo, strokovno usposobitev in stalno izobraževanje delavcev 
Oddelka za obdavčitev prometa blaga in storitev Sektorja za davčni in carinski sistem 
Ministrstva za finance. 

Okrepitev in reorganizacija Davčne in Carinske uprave Republike Slovenije: Nujen 
predpogoj za učinkovit prevzem in izvajanje pravnega reda EU je pravočasna priprava na 
izvajanje predpisov in politik. Za izvajanje nalog s področja davka na dodano vrednost in 
trošarin sta pristojni Davčna Uprava RS ter Carinska uprava RS. Obe instituciji se bosta 
ustrezno organizacijsko, kadrovsko in tehnično okrepili in usposobili. 
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Pomembne organizacijske spremembe Davčne uprave RS bodo izvršene v letu 1999. V tem 
letu se bodo za izvajanje zakona o davku na dodano vrednost oblikovale organizacijske 
enote in delovna mesta na nivoju davčnih uradov. Na centralnem nivoju pa bo organiziran 
Sektor za nadzor, znotraj katerega bodo oddelki za inšpekcijo, preiskavo in oddelek za 
mednarodno izmenjavo podatkov (CLO - central liason office). Do članstva Slovenije v EU 
bo ustanovljena tudi posebna služba, ki bo neposredno odgovorna za izvajanje sodelovanja 
s pristojnimi organi drugih držav. 

Carinska uprava RS je vključena v vrsto aktivnosti operativne tehnične pomoči, tako glede 
usposabljanja kadrov, kot tudi izboljšanja tehnične opremljenosti službe. Delo poteka na 
podlagi treh dokumentov, ki so bili pripravljeni s sodelovanjem evropskih strokovnjakov: 

1. Strategije razvoja carinske službe, 

2. Smernice Evropske Komisije (t. i. Blueprints), ki identificirajo ključna področja razvoja 
in temeljne cilje za vsako od njih, 

3. Analize razkoraka med trenutnim stanjem v carinski službi in omenjenimi Smernicami 
Evropske Komisije. 

Obe službi bosta za naloge s področja obdavčevanja še nadalje potrebovali tujo tehnično 
pomoč in sodelovanje v programu FISCALIS, ter ostalih programih razvoja, predvsem 
razvoja na področju IT in izmenjave podatkov. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za finance, Sektor za davčni in carinski 
sistem 

Nove niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za financ (Sektor za davčni in carinski sistem-Oddelek za obdavčitev prometa 

T-^tevilo^oVihTŽ^šKtCT 

mmomđ 
SKUPAJ 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za finance, (Davčna uprava RS) 
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Naziv institucije: Ministrstvo za finance (Carinska uprava RS) 

< 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 1612 DURS 

- TV V*. 2000 i 
3.175.000 
3.101.400 
2.635.000 

• 2.732.000 

Posredovani zneski predstavljajo oceno finančnih sredstev, ki so potrebna za izvajanje 
posameznih ukrepov in so zbir proračunskih sredstev in lastne dejavnosti. 

Uporabnik: 1613 CURS 

2001^ 

• "• 2002:'.' 

275.100 
137.000 
100.000 
100.000 

2 - Viri EU: 

Uporabnik: 1612 DURS 

Silili 

1.240 PHARE + 125 tvvinning 
305 twinning 

v . 0 : > i. •• : 

0 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Zaradi nadomestitve Zakona o prometnem davku z zakonom o davku na dodano vrednost bi 
prišlo do izpada dela sredstev državnega proračuna, zato bo ta del nadomeščen s sprejemom 
naslednjih zakonov: Zakonom o davku od prometa zavarovalnih poslov, Zakonom o davku 
od prometa nepremičnin ter Zakonom o davku od iger na srečo. Njihov sprejem se 
predvideva v drugem kvartalu 1999, uveljavitev pa v tretjem kvartalu 1999. 

3.3.3. Statistika 

a/Trenutno stanje 

Statistični urad Republike Slovenije je strokovno samostojna vladna služba s položajem, 
kot ga določa zakon o Vladi Republike Slovenije in Zakon o državni statistiki, ki je bil 
sprejet avgusta 1995 (Ul. RS št. 45/1995). Z vidika pravne regulacije statistične funkcije je 
Slovenija primerljiva z državami kontinentalne Evrope. Ima funkcionalno decentraliziran 
institucionalni statistični sistem z nacionalno statistično institucijo v vlogi metodološkega 
koordinatorja pri izvrševanju statistične funkcije v državi. Temeljne statistične funkcije v 
državi opravlja Statistični urad Republike Slovenije, ki v skladu s sprejetim Nacionalnim 
programom statističnih raziskovanj (Ul. RS št. 70/97) opravlja približno 70 % vseh 
statističnih raziskovanj, preostalih 30 % pa izvajajo druge institucije, ki so pooblaščene za 
izvajanje nalog državne statistike in so v programu točno določene. 
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Nujno je sovplivanje statistike na druge zakone in ureditve na drugih, pretežno vertikalno in 
resorno organiziranih področjih s predlogi, ki zadevajo predvsem evidence, definicije, 
klasifikacije in drugo, kar lahko nastaja v domačih in neposredno povzetih zakonodajah 
posameznih evropskih držav. 

Registrska orientiranost statističnega sistema, ki temelji na pridobivanju podatkov iz 
uradnih in administrativnih virov javnega in zasebnega sektorja, je ena glavnih značilnosti 
pravne ureditve državne statistike. Pogoje zbiranja, uporabe in združevanja osebnih 
podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov določa zakon, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov oziroma varstvo informacijske zasebnosti posameznika. 

Nacionalna statistična institucija in druge informacijske službe so dolžne varovati 
informacijsko zasebnost poročevalskih enot. Ta dolžnost se nanaša na varstvo osebnih 
podatkov o fizičnih osebah in na varstvo podatkov pravnih oseb, ki so dolžne poročati 
statistični in drugim informacijskim službam. Stroga zaščita sega tudi na namembnost 
podatkov; zbrani podatki se lahko uporabljajo le za statistične namene, kar pomeni, da se 
podatki v individualni obliki ne posredujejo naprej. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Sprejem Zakona o popisu kmetijstva v letu 2000 

V Sloveniji sta bila izvedena le dva samostojna popisa kmetijstva (Popis osnovnih 
zmogljivosti kmetij): prvi leta 1930 in drugi leta 1960. 

Popisi kmetijstva se v svetu po priporočilih FAO izvajajo najmanj vsakih deset let. 
Naslednji popis je v Evropski uniji opredeljen z uredbo EEC 571/88 in dopolnjen z uredbo 
EC 2467/96. Predpisano je leto 1999 ali 2000. 

c/Srednjeročnc prioritete Partnerstva za pristop 

1. Sprejem Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2001 

Cenzus 2001 je temeljni in glavni vir za informacijo o številu prebivalcev določenega 
območja in njegovih strukturah. Izvajal ga bo Statistični urad RS in sicer na dan 31. marec 
2001. 

Zakon bo prilagojen direktivi EU - EGS 287/87. 

2. Sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki 

Zakon o državni statistiki (Ur. 1. RS št. 45/95) je bil sprejet avgusta 1995 in velja od 19. 8. 
1995. S tem zakonom je Slovenija prvič kot suverena država uredila delovanje svojega 
statističnega sistema. 

Razlogi za spremembe in dopolnitve zakona so: 

• program statističnih raziskovanj v prihodnje vsebuje zapis strategije dejavnosti in 
razvoja statistike in se zapiše skladno s srednjeročnim statističnim programom EU; 
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• generalna ocena Evropske komisije, da sprejem acquisa na področju statistike za 
Slovenijo ne bo predstavljal večjih težav. Komisija pa je posebej opozorila na pomen 
strokovne neodvisnosti Urada kot izvajalca državne statistike. 

Upoštevan bo 95. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi, direktivi EU - EC 322/97 o 
statističnih podatkih skupnosti in EES 1588/90 o prenosu zaupnih podatkov na Eurostat. 

3. Sprejem srednjeročnega programa statističnih raziskovani 

Nacionalni program statističnih raziskovanj (Ul. RS št. 70/97) je po poslovniku Državnega 
zbora Republike Slovenije poseben zakonodajni akt. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki je predlagan sprejem 
srednjeročnih in letnih programov statističnih raziskovanj. Predlagano je, da srednjeročni 
program sprejme Vlada RS za petletno obdobje, letni program pa določi predstojnik 
državnega statističnega urada v soglasju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike in v 
skladu s sprejetim srednjeročnim programom. 

Program bo usklajen z določbami Zakona o državni statistiki in s srednjeročnim statističnim 
programom EU - COM 735/97. 

4. Sprejem uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije dejavnosti CU1.RS št. 34/94. 3/95 in 33/951 

Spremembe bodo predlagane v primeru sprememb klasifikacije dejavnosti NACE Rev. 1. 

5. Sprejem uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne 
klasifikacije poklicev (TJr. 1. RS št. 28/971 

Klasifikacija temelji na Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev - 1988. 

Statistični urad RS in Republiški zavod za zaposlovanje spremljata in sodelujeta pri 
uvajanju SKP v zbirke podatkov in v statistična raziskovanja. Mednarodna definicija 
poklica in uporaba SKP se pospešeno uvajata v Register zdravstvenih zavarovancev in z 
njim povezane evidence. Pomembna je zaradi pretoka ljudi. 

6. Sprejem uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije izobrazbe po stopnjah 
(SKIPS1 - namenjena je razvrščanju izobrazbe otrok, mladine in odraslih oseb, pridobljene 
v začetnem in nadaljnjem izobraževanju. 

7. Spreiem uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije gradbenih objektov po 
vrstah - razvita je bila na osnovi Začasne osrednje klasifikacije proizvodov, ki so jo leta 
1991 objavili Združeni narodi. 

8. Spreiem uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije vladnih funkcij 

Mednarodna funkcionalna klasifikacija odhodkov države (COFOG) je ena od štirih 
klasifikacij odhodkov po namenu, vključenih v sistem nacionalnih računov (SN66 A93). 

Uredba bo skupni projekt Statističnega urada RS in Ministrstva za finance. 

9. Spreiem uredbe o uvedbi in uporabi teritorialne klasifikacije v Republiki Sloveniji 
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• Predlog še ne bo geografsko razčlenil ozemlja na tistih ravneh, ki so še predmet političnih 
usklajevanj, omogočeno pa bo poenotenje v razvrščanju tistih teritorialnih enot, ki so že 
primerljive z EU in imamo na njih tudi že konkretne obveznosti (lokalne skupnosti). 

10. Sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru Slovenije 
in uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije 

Dosedanja praksa vodenja in vzdrževanja Poslovnega registra Slovenije (Ur. 1. RS št. 
13/95) in Uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Ur. 1. RS št. 
70/95 in 73/95) za različne namene kaže potrebo, da bi bil poslovni register čim bolj 
povezan z drugimi evidencami in registri in s tem omogočil čim večjo vključitev ter 
vsebinsko in časovno usklajevanje različnih podatkov iz različnih virov in podatkovnih 
zbirk za potrebe državnih institucij in drugih uporabnikov. 

11. Institucionalna okrepitev Statističnega urada Republike Slovenije 

Za kvalitetno izvajanje nalog državne statistike bo Republika Slovenija krepila povezovanje 
in koordinacijo dela Statističnega urada Republike Slovenije z vsemi drugimi institucijami, 
ki sodelujejo v procesu zbiranja in obdelave statističnih podatkov. Zagotavljala bo 
materialne in kadrovske pogoje, ki so potrebni za razvoj uporabnih in analitičnih znanj v 
samem Statističnem uradu Republike Slovenije kakor tudi v vseh drugih institucijah, ki so 
vključene v ta proces. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Na dvostranskem analitičnem pregledu zakonodaje s področja statistike so predstavniki 
Komisije izrazili zahtevo po doslednem zagotavljanju tehničnega in fizičnega zavarovanja 
podatkov. 

Državna statistična institucija sedaj posluje na dveh precej oddaljenih in nefunkcionalnih 
lokacijah. Skupno lokacijo je treba zagotoviti iz naslednjih razlogov: 

• Varovanje in zaščita podatkov; 

• Odločba Ministrstva za okolje in prostor RS, Inšpektorat RS za okolje in prostor, štev. 
3562-0317/98-ZM z dne 16. 7. 1998 z ugotovitvijo, da objekt na naslovu Parmova 33 v 
Ljubljani (poslovni prostori Statističnega urada Republike Slovenije), ki stoji na 
zemljišču s parcelno št. 2187 k.o. Bežigrad, ogroža varnost ljudi in okolice; 

• Racionalnost dela na eni lokaciji; 

• Predvideno povečanje števila zaposlenih; 

• Prevzem delavcev iz Agencije za plačilni promet RS. 

Za uresničitev nalog državni statistični urad ne predvideva novih ustanov, nezadostna 
kadrovska zasedenost pa onemogoča ustrezno izvajanje notranjih in mednarodnih zahtev v 
praksi. Zato je predvideno postopno povečevanje števila zaposlenih, ki bo uresničeno z 
ustreznimi sklepi Vlade Republike Slovenije. 
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Institucije za sistemsko spremljanje in izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe 

■ t' 

Statistični urad Republike Slovenije v sodelovanju 
z Banko Slovenije, Ministrstvom za delo, družino in 

socialne zadeve, Ministrstvom za ekonomske 
odnose in razvoj, Ministrstvom za finance, 
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, 

Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Ministrstvom za notranje zadeve, 

Ministrstvom za promet in zveze, Uradom RS za 
standardizacijo in meroslovje, Inštitutom za 

varovanje zdravja RS 
Nove niso predvidene 

ŠteviroSnovih-zaposlitev 

SKUPA^vfr- 

Naziv institucije: Statistični urad Republike Slovenije 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 1522  
r« 

■ ■■ z:  ■' 
■ ' SfiJSS 

720.603 
3.162.187 
986.316 

1.004.999 

Zneski proračunskih sredstev od leta 1999 do leta 2002 zajemajo: mednarodno sodelovanje, 
lastna udeležba Phare, ankete, razvojne naloge, 20 % materialnih stroškov, plače (le za 
predvidene novo zaposlene), stroške za popis prebivalstva ter za investicije in investicijsko 
vzdrževanje. 

2 - Viri EU: 

Znesek (v 000 £UR) 
Uporabnik: 1522 

2001 
2002' •• vV'?: 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 
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3.4. SEKTORSKE POLITIKE 

3.4.1. Industrija 

a/Trenutno stanje 

Republika Slovenija zasleduje na področju industrije dva osnovna cilja: uvajati moderno 
politiko povečevanja konkurenčnosti, ki bo spodbujala odprtost in konkurenčnost tržišč ter 
enakopravno vključevanje podjetij na skupni evropski trg, ob tem pa čim hitreje zaključiti 
privatizacijo, sanacijo in prestrukturiranje dela slovenskega gospodarstva. 

Daje. Republika Slovenija.v svoji politiki odločena slediti smernicam EU, je pokazala že s 
Strategijo povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije (SPKSSI), ki jo je 
Vlada RS sprejela že konec leta 1996. Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti 
slovenske industrije uvaja devet osnovnih horizontalnih ukrepov: 

1 - posodobitev slovenske industrije, 

2 - spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij, 

3 - spodbujanje združevanja podjetij, 

4 - izobraževanje in usposabljanje manageijev in strokovnih delavcev v podjetjih, 

5 - spodbujanje izvoza, 

6 - spodbujanje naložb, 

7 - spodbujanje informatizacije industrije, 

8 - spodbujanje okoljskega pristopa v poslovanju podjetij, 

9 - harmonizacija tehničnih predpisov in uvajanje necarinske zaščite industrije. 

Ukrepi so v funkciji zmanjševanja neposrednih državnih pomoči in uveljavljajo regionalne, 
razvojne in socialne spodbude in so usklajeni s pogoji za dodeljevanje državnih pomoči v 
EU. 

Usklajenost Strategije povečevanja konkurenčnosti slovenske industrije s "Council 
Decision 96/413/EC on the Implementation of the Communitty action programme to 
Strenghtening the Competitiveness of European Industry" je bila potrjena na bilateralnem 
pregledu zakonodaje maja 1998. 

Ob prehodu na moderno politiko konkurenčnosti mora Republika Slovenija čim prej in čim 
bolj uspešno zaključiti proces privatizacije, sanacije in prestrukturiranja dela slovenskega 
gospodarstva. 

Republika Slovenija je začela s procesom privatizacije podjetij oz. družbenega kapitala 
decembra 1992 s sprejetjem Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. V začetku leta 
1993 je bil z zakonom ustanovljen Sklad RS za razvoj, s katerim je Slovenija želela ob 
izvajanju privatizacije hkratno pospešiti in uveljaviti procese sanacije ter prestrukturiranja 
slovenskega gospodarstva. Leta 1997 je bila z zakonom ustanovljena Slovenska razvojna 
družba (SRD), ki nadaljuje procese sanacije in prestrukturiranja, začrtane v okviru Sklada 
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za razvoj. Osnovnim zakonskim okvirom so sledili zakoni in podzakonski akti, ki so 
omogočili izvajanje procesov. 2. aprila 1998 je Republika Slovenija sprejela Zakon o 
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD. Po tem zakonu so s 1. 11. 
1998 vsa še neolastninjena podjetja prešla v last in upravljanje SRD. Od začetka 
lastninjenja do začetka veljavnosti zakona o zaključku privatizacije je tako bilo 
olastninjenih skupaj 1379 podjetij, vsa do tega datuma neolastninjena podjetja (skupaj 28) 
pa so prešla v last in upravljanje SRD. 

Del slovenskega gospodarstva se je razmeroma uspešno prilagodil novim tržnim razmeram 
po izgubi jugoslovanskih trgov. Preusmeritev trgov so uspešno izvedla zlasti podjetja iz 
kemične, gumarske, farmacevtske industrije ter proizvodnje električne in optične opreme 
ter gospodinjskih aparatov, saj ta dosegajo ugodne rezultate tudi na tujih trgih. Podjetja so 
izkoristila relativno stabilne makroekonomske pogoje, svoje prednosti v tehnični izobrazbi 
delovne sile v primerjavi z vzhodno in srednje evropskimi državami, predvsem pa odprtost 
mednarodni menjavi in usposobljenost ter znanje vodstvenega kadra. Ta podjetja tudi 
namenjajo relativno veliko pozornosti in sredstev znanju, razvoju in novim tehnologijam za 
enakopravnejši nastop na globalnem trgu. Podjetja iz omenjenih panog zaposlujejo cca 22% 
delovne sile, imajo 20% delež v prihodku slovenske predelovalne dejavnosti, izkazujejo 
neto poslovni dobiček s trendom rasti. Poleg proizvodnje hrane ter proizvodnje drugih 
nekovinskih izdelkov pa tudi edina izkazujejo znatno rentabilnost prodaje. Pri dodani 
vrednosti na zaposlenega je položaj podoben; najvišja je v proizvodnji kemikalij, kemičnih 
in drugih izdelkov, sledi gumarska industrija, proizvodnja hrane, proizvodnja drugih 
nekovinskih izdelkov, električne in optične opreme. 

Drugačno je stanje v delovno intenzivnih panogah in železarstvu, zato je glavnina ukrepov 
prestrukturiranja skoncentrirana v teh panogah. Pomen teh panog je za Slovenijo zelo velik, 
tako z vidika ekonomskih pokazateljev, še bolj pa z vidika regionalnih problemov ter 
strukturne in spolne (brez)poselnosti. Tekstilna industrija Slovenije predstavlja 7% 
prihodka slovenskih predelovalnih dejavnosti, 15% vseh zaposlenih in blizu 9% izvoza. 
Usnjarsko predelovalna in obutvena industrija prispevata s svojim deležem dodatno 2% 
prihodka, 4% zaposlenih in 3% izvoza slovenske industrije. Iz teh podatkov je razvidno, da 
sta tekstilna in obutvena industrija za Slovenijo pomembna sektorja predvsem zato, ker 
zaposlujeta veliko število ljudi (skoraj petino vseh zaposlenih v industriji), v glavnem 
žensk. Tekstilna in usnjarska industrija, kljub upadajočemu strukturnemu deležu, imata v 
Sloveniji še vedno pomembno večji delež v prihodku industrije kot to velja za EU. Tudi 
področje proizvodnje kovin je za Slovenijo pomembna industrijska panoga, saj se uvršča 
med srednje velike sektoije industrije v Sloveniji. Celotna železarska industrija predstavlja 
5% prihodka, 4% zaposlenih in 7% izvoza predelovalnih dejavnosti. Treba pa je obenem 
navesti podatek, daje v letu 1997 ta sektor industrije, zaradi slabih poslovnih rezultatov 
prispeval 12% k izgubi slovenske industrije. Delež tega sektoija v prihodku Slovenije je 
približno enak deležu, ki ga ima proizvodnja kovin v skupnem prihodku EU. Glede na 
navedeno podjetja tekstilne, obutvene in železarske industrije potrebujejo za izvedbo 
procesa prestrukturiranja daljše obdobje kot ostali sektorji slovenske industrije in posebno 
pozornost države. 

V okviru procesa prestrukturiranja slovenske industrije je še posebej pomembna 
privatizacija in sanacija Slovenskih železarn. Sanacija in privatizacija Slovenskih železarn 
se izvaja na podlagi posebnih zakonov, ki urejajo področja prestrukturiranja železarn, 
finančnega restrukturiranja in privatizacije. 
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Posebni zakoni urejajo tudi področja sanacije proizvodnje azbestnih izdelkov ter zapiranje 
rudnikov v Mežici in Idriji. 

Dodatno podporo prestrukturiranju namenja država neposredno posameznim gospodarskim 
družbam, predvsem v obliki poroštev in posojil iz naslova kupnin, preko javnih razpisov na 
osnovi obstoječe zakonodaje. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Del ukrepov je osredotočen na dokončanje procesov privatizacije, sanacije in 
prestrukturiranja dela slovenskega gospodarstva, s čimer bodo dane možnosti za 
preusmeritev iz pasivne/stabilizacijske v aktivno/razvojno industrijsko politiko. 

Republika Slovenija bo zato v prihodnjem obdobju nadaljevala z ukrepi prestrukturiranja na 
sprejetih zakonskih osnovah: 

• Sanacija podjetij v okviru SRD - privatizacija, izvajanje strukturnih programov in 
finančnega restrukturiranja, ki naj usposobita podjetja za samostojno nastopanje na trgu. 
SRD izvaja naloge na osnovi Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu 
prestrukturiranja podjetij, Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakona o uporabi 
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 
razvojne družbe ter številnih podzakonskih izvedbenih aktov. 

• Privatizacija in prestrukturiranje Slovenskih železarn - pospešitev procesa 
prestrukturiranja in privatizacije, ki je v teku. Področje Slovenskih železarn ter njihovo 
privatizacijo in sanacijo urejajo Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn, Zakon o 
zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za 
izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn ter zakon o jamstvu Republike 
Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn. 

• Zapiranje rudnikov RSC Mežica in dolgoročni program preprečevalnih posledic 
rudarjenja v RŽS Idrija - področje urejata Zakona o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih 
za postopno zapiranje RSC Mežica in Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS 
Mežica. 

• Selektivni vertikalni ukrepi na področjih, ki so določena z zakoni, za sanacijo 
gospodarstva - predvsem dajanje poroštev države in posojil pod ugodnejšimi pogoji ter 
druge oblike, ki jih država namenja temu delu gospodarstva na osnovi Zakona o izvrševanju 
Proračuna, Zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev, Zakona o poroštvih za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov, Zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Ob tem bodo aktivnosti usmerjene tudi v pospešitev prodaje deležev podjetij v okviru SRD 
kot tudi v ostalih državnih podjetjih. 

Za opredelitev potrebnih srednjeročnih ukrepov in aktivnosti, ki bodo omogočili 
dolgoročno konkurenčno poslovanje problematičnih industrijskih panog pod pogoji 
enotnega trga EU ob upoštevanju pravil konkurence, bodo do konca leta 1999 pripravljeni 
naslednji programi prestrukturiranja: 
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"• Program prestrukturiranja tekstilne industrije, 

• Program prestrukturiranja obutvene industrije, 

• Program prestrukturiranja železarstva. 

• Pripravo programa prestrukturiranja železarstva bo Evropska komisija podprla s projektom 
"Assistance to the Slovenian Government for the production of a Steel restructuring 
programme". 

Naloge s področja harmonizacije tehnične zakonodaje z zakonodajo držav članic EU, 
analizami njenih vplivov na slovensko industrijo in implementacijo zakonodaje v podjetjih 
so kratkoročna kot tudi srednjeročna prioriteta RS. 

V naslednjem obdobju bomo nadaljevali z aktivnostmi za harmonizacijo direktiv iz 
poglavja 'prost pretok blaga' za področja nizke napetosti (LVD), strojev, osebne varovalne 
opreme, naprav v potencialno eksplozivnih atmosferah (ATEX), tlačne opreme in posod, 
dvigal, tekstila in stekla. 

Harmonizacija tehnične zakonodaje bo tudi v prihodnje potekala v okviru delovnih skupin, 
ki jih sestavljajo predstavniki vladnih in nevladnih institucij. Aktivnosti so podprte z 
izobraževanjem in informiranjem strokovne javnosti preko Interneta. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

V skladu s sprejetimi smernicami in pogajalskimi izhodišči bo srednjeročna prioriteta RS 
postopno prehajanje dodeljevanja državne pomoči z vertikalnih na horizontalne ukrepe. 

Republika Slovenija bo začela izvajati konkretne aktivnosti iz usklajenih programov 
prestrukturiranja tekstilne in obutvene industrije ter programa prestrukturiranja železarske 
panoge. 

• Za področje 'prostega pretoka blaga' bodo pripravljene ustrezne odredbe, ki bodo 
harmonizirane z direktivami EU. 

• Razvijali bomo sistem informiranja, usposabljanja in izobraževanja, še posebej na 
področju ugotavljanja skladnosti industrijskih izdelkov z zahtevami direktiv. 

• Za implementacijo nove tehnične zakonodaje bomo zagotovili ustrezno infrastrukturo, 
kot so testni laboratoriji, nadzor tržišča, ustrezne nevladne institucije, npr. Zveza 
potrošnikov. 

• Vzpodbujali bomo pospešeno implementacijo harmoniziranih tehničnih predpisov v 
podjetjih, s pomočjo tehnične pomoči, pridobljene iz programov PHARE. 

V skladu s prioritetami bo RS v srednjeročnem obdobju pospešeno uvajala in izvajala 
horizontalne ukrepe industrijske politike za pospeševanje razvoja podjetij. 

Uvajali bomo ukrepe in razvijali programe za: 

• povečevanje neopredmetenih investicij - povečevanje managerskih, tehnoloških in 
organizacijskih sposobnosti podjetij z usposabljanjem doma in secondmentom v tujini; 
spodbujanje nastanka razvojnih jeder; spodbujanje informatizacije in avtomatizacije 
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poslovnih procesov; spodbujanje tehnološke prenove podjetij; spodbujanje podjetništva 
z usposabljanjem svetovalcev za notranje podjetništvo in ustanavljanjem industrijskih 
parkov; spodbujanje partnerstva med podjetji, univerzo in državo; uvajanje sistema 
notranjega benchmarkinga in stalnih izboljšav v podjetja; uvajanje sistema zunanjega 
benchmarkinga v podjetja; 

• povečevanje konkurence na notranjih in zunanjih trgih - podpora implementaciji 
tehničnih predpisov; privabljanje strateških partnerjev in direktnih tujih investicij; 
povečevanje internacionalizacije industrijskih podjetij; podpiranje višjih oblik 
sodelovanja med podjetji; 

• spodbujanje medpodjetniškega povezovanja. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Za izvajanje nalog s področja kreiranja, vodenja in spremljanja politike povečevanja 
konkurenčnosti slovenske industrije je zadolženo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti. 
Pri tem se predvsem pri izvajanju politike sanacije in prestrukturiranja podjetij veže na 
dejavnost, ki jo izvajaj Slovenska Razvojna Družba (SRD), ki je poleg tega zadolžena tudi 
za spodbujanje tehnološkega razvoja in modernizacijo slovenskih podjetij. Nove institucije 
za pokrivanje tega področja niso predvidene, so pa predvideni in nujni določeni kadrovski 
premiki oz povečanje zaposlenih na tem področju, mogoče še bolj ali pa vsaj enako nujno 
tudi povečanje sredstev za namene izvajanja horizontalnih programov za povečevanje 
konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Slovenska 
razvojna družba -v:.; 

Nove Niso predvidene' 

Sfcvjlfrho vih'za poslitev 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 
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•V letu 1999 bo približno 80% sredstev namenjeno programom prestrukturiranja in sanacije 
podjetij (Slovenske železarne, finančno prestrukturiranje podjetij), zapiranju rudnikov v 
Mežici in Idriji, približno 20% sredstev pa bo namenjeno uvajanju horizontalnih ukrepov 
povečevanja konkurenčnosti v slovenski industriji. V letu 2000 in dalje se struktura 
proračunskih sredstev, namenjenih delovanju podjetniškega sektorja, preusmerja v 
povečevanje deleža vzpodbujanja horizontalnih ukrepov. Za te programe bo MGD 
namenilo v letu 2000 65% predvidenih proračunskih sredstev. Istega leta bo 45% 
proračunskih sredstev usmerjenih v zapiranje rudnikov Mežica in Idrija ter dodeljevanju 
vertikalnih pomoči podjetjem tekstilne, obutvene industrije in železarstvu v skladu s 
programi prestrukturiranja teh sektorjev (usklajenih z usmeritvami EU). 

V letih 2001 in 2002 bodo učinkovito uveljavljeni horizontalni ukrepi v obliki 
vzpostavljenih dovoljenih shem financiranja industrije v skladu s pravili EU. Za te ukrepe 
bo namenjenih cca. 85% sredstev, preostalih 15% pa bo usmerjenih v izvajanje vertikalnih 
pomoči v skladu s programi prestrukturiranja. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik: 2111 
v nT'v »• ?&)}' vrv ;•">&f Znesek (v.OOO EUR>-K^V-ri 

2300 
9.950 
15.550 
17.250 

f) Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

3.4.2. Kmetijstvo 

3.4.2.1. Skupna kmetijska politika 

a/Trenutno stanje 

Primerjava kmetijstva 

Delež kmetijstva v bruto domačem proizvodu je v Sloveniji v primerjavi z razvitimi 
zahodnoevropskimi državami navkljub izrazitemu padcu v zadnjih letih še vedno 
sorazmerno velik. Podoben delež kmetijstva v nacionalnem gospodarstvu imajo v EU le 
gospodarsko najmanj razvite države (Portugalska, Grčija). Naravne danosti za kmetijsko 
pridelavo so v Sloveniji manj ugodne v primerjavi z državami zahodne in vzhodne Evrope. 
Značilnost slovenskega kmetijstva je tudi velika gozdnatost in majhen delež kmetijske 
zemlje v skupni površini, neugoden relief in s tem povezan velik delež kmetijske zemlje na 
območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, velik delež absolutnega travinja ter majhen 
delež njiv v strukturi rabe kmetijske zemlje. Naravne razmere vplivajo na manjšo 
proizvodno sposobnost kmetijstva in ožji izbor kultur ter s tem manjšo prilagodljivost in 
dražjo pridelavo, kar vse zmanjšuje konkurenčno sposobnost slovenskega kmetijstva. 

Slovensko kmetijstvo se je v povojnem obdobju razvijalo v posebnih političnih in 
gospodarskih razmerah, kar se odraža tudi v njegovi agrarni strukturi. Izoblikovali sta se 
dve zelo različni obliki kmetijske pridelave: družbeno kmetijstvo na velikih gospodarstvih 
in zasebno kmetijstvo na majhnih kmetijah. Medtem ko so v EU potekale intenzivne 
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strukturne spremembe (povečevanje kmetij, specializacija, intenzifikacija), je bilo na 
ozemlju nekdanje Jugoslavije ugodnosti in olajšav deležno predvsem družbeno kmetijstvo, 
razvoj zasebnega kmetijstva pa je bil diskriminiran z različnimi ukrepi (zemljiški 
maksimum; v šestdesetih letih tudi prepoved zasebne posesti traktorjev in druge večje 
mehanizacije). Razvoj zasebnega kmetijstva je v Sloveniji tako zastal za razvojem 
kmetijstva v nekdaj primerljivih državah Srednje Evrope. Slovenske kmetije imajo v 
povprečju petkrat manj kmetijske zemlje in šestkrat manj GVŽ (glav velike živine) na 
kmetijo kot kmetije v EU. Posledica agrarne strukture je tudi nizka stopnja 
profesionalizacije oziroma majhen delež kmetij, ki pridobivajo dohodek samo iz kmetijstva, 
neugodna velikostna struktura pa se odraža tudi v slabši storilnosti in intenzivnosti 
pridelave. V Sloveniji je v povprečju zaposlenih štirikrat več polnovrednih delovnih moči 
na hektar kmetijske zemlje kot v povprečju EU. Naravne in strukturne danosti se odražajo v 
nizki stopnji samooskrbe. Nizke so zlasti pri žitih, sladkorju in olju, deloma pa tudi pri 
govejem in prašičjem mesu. Presežke pridela Slovenija pri hmelju, v perutninarstvu in 
prireji mleka, izvoz pa je pomemben še pri nekaterih predelanih proizvodih (kakovostno 
goveje meso in mesni izdelki, kakovostno vino, pivo). 

Cilji kmetijske politike 

Slovenija do osamosvojitve seveda ni imela svoje lastne kmetijske politike. 
Makroekonomska in tržno-cenovna politika sta bili v celoti v pristojnosti zvezne vlade, 
dokaj samostojne so bile republiške vlade le na področju strukturne politike. Samostojno 
kmetijsko politiko sta do sedaj oblikovala predvsem sprejem Strategije razvoja slovenskega 
kmetijstva (1993), dokument državnega zbora, ki je opredelil glavne cilje kmetijske 
politike. 

Cilji slovenske kmetijske politike se ne razlikujejo bistveno od ciljev skupne kmetijske 
politike: prehransko varnost, ohranjanje poseljenosti podeželja in varovanje trajnostne 
proizvodne sposobnosti, povečanje konkurenčnosti kmetijstva ter zagotavljanje paritetnega 
dohodka kmetijskemu prebivalstvu. Tako kot SKP tudi slovenska kmetijska politika 
poudarja večnamenskost kmetijstva, ki je gospodarska dejavnost z okoljevarstvenimi, 
prostorskimi in socialnimi funkcijami. Manj podobnosti kot v ciljih najdemo v mehanizmih 
in načinu izvajanja kmetijske politike. 

Tržno-cenovna politika 

V Sloveniji je v primerjavi s SKP politika manj sistematična in zlasti v izvedbenem delu 
pomanjkljiva. Ker ni jasno postavljenih institucionalnih cen kot merila za cene na 
notranjem trgu, je pri posameznih pridelkih težje presojati ustreznost zunanjetrgovinske 
zaščite. Njeno učinkovitost zmanjšuje tudi nedosledna izpeljava uvoznih dajatev na različne 
agroživilske izdelke (omejena na osnovne kmetijske pridelke in nekatera živila primarne 
predelave). Evropsko primerljivih oblik intervencijskih mehanizmov na notranjem trgu 
(intervencijski nakupi, umik s trga, podpore porabi) Slovenija praktično ne pozna. Po 
Zakonu o blagovnih rezervah (Ul.RS 60/95) intervencije na trgu lahko izvaja Zavod za 
blagovne rezerve, ki je organiziran kot javni zavod, ki je v pristojnosti Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj V Sloveniji je javni intervencijski odkup izreden ukrep, ki je 
bi za kmetijske proizvode uporabljen le nekajkrat. 

Med ukrepe za razbremenitev trga bi lahko šteli le ukrepe za promocijo prodaje (dovoljeni 
ukrepi po WTO). Ker kmetijski politiki še ni potrebno, ta tudi ne posega po 
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administrativnem omejevanju pridelave, ki je v EU v bolj ali manj dosledni obliki prisotno 
že nekaj časa. Ravno tako so precejšnje razlike v politiki proračunskih podpor. 
Kompenzacijskih plačil (namenjenih izravnavi dohodka zaradi nižjih tržnih cen) kot 
sestavnega dela tržno-cenovne politike Slovenija ne pozna, kmetijska politika pa pozna 
številne vrste proračunskih neposrednih plačil. Tržnih ureditev kot pravno-sistemskega 
načina vodenja kmetijske politike v Sloveniji prav tako ne poznamo. O tržnih ureditvah 
lahko govorimo le pri pšenici in rži, sladkorju in morda mleku, pa še te so praktično v celoti 
neprimerljive z EU. 

Tržno cenovne ukrepe urejajo naslednji zakoni in predpisi, izdani na njihovi podlagi: 

• Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Ur.l. RS, 
št. 5/91); 

• Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 
34/98); 

• Zakon o cenah (Ur.l. RS, št. 1/91); 

• Zakon o blagovnih rezervah (Ur.l. RS, št. 60/95) in 

Slovenija tudi z vidika izvozno/uvozne ureditve nima primerljivega sistema ureditve trga s 
kmetijskimi proizvodi, kot je urejen sistem Skupne ureditve trga v EU. V skladu s 
sporazumom WTO Slovenija nima pravice do izvajanja sistema izvoznih nadomestil. 
Slovenija nima vzpostavljenega sistema uvoznih, izvoznih licenc, prav tako Slovenija nima 
možnosti začasno prepovedati ali začasno omejiti uvoza blaga za predelavo in nadaljnji 
izvoz, kot tudi nima pravice do uveljavljanja dodatne uvozne dajatve z namenom 
preprečevanja in zmanjševanja škodljivih učinkov uvoza na trgu. Pri upravljanju s tarifnimi 
kvotami Slovenija še nima uvedenega postopka dodelitve kvot po sistemu: prvi pride - prvi 
dobi. 

Področje uvozno izvoznih režimov urejajo naslednjj zakoni in predpisi, izdani na njihovi 
podlagi: 

• Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o 
carinah in trgovini (UrT RS, MP, št. 17/94); 

• Zakon o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske 
organizacije (Sporazum o kmetijstvu) (Ur.l. RS, MP, št. 10/95); 

• Zakon o carinski tarifi (Ur.l. RS, št. 74/95); 

• Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Ur.l. RS, 29/93) in 

Temeljna značilnost slovenske kmetijske politike pa vsekakor je,- da zunanjetrgovinska 
zaščita in politika administrativnega določanja cen nekaterih glavnih pridelkov zagotavljata 
raven cen, ki je precej višja kot na svetovnem trgu. Pri tem so cene nekaterih pridelkov 
razmeroma visoke tudi v primeijavi z EU (pšenica, sladkorna pesa, pitani prašiči, jajca), 
medtem ko so pri drugih cene še vedno nižje kot v katerikoli članici EU (mleko, jabolka, 
hruške, breskve, občasno tudi krompir), kar potrjuje ugotovitev o pomembnih razlikah v 
kmetijski politiki do posameznih pridelkov. Še jasneje se te razlike pokažejo ob primerjavi 
skupnih, cenovnih in proračunskih podpor kmetijstvu. V Sloveniji ima cenovna politika 
precej večji vpliv na kmetijske prihodke kot proračun. V slovenskem kmetijskem proračunu 
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je neposrednih gmotnih podpor bistveno manj kot v EU. Prevladujejo posredne oblike 
podpor, namenjene delovanju javne uprave in strokovnih služb v kmetijstvu. Vsekakor pa je 
Slovenija ena redkih držav, ki je zaščito kmetijstva v zadnjih letih povečala. V mednarodni 
primerjavi jo lahko uvrstimo med države z visoko stopnjo zaščite kmetijstva. Taje visoka 
zlasti, če jo primerjamo z zaščito kmetijstva v državah velikih izvoznicah hrane (ZDA, 
Kanada, Avstralija, Nova Zelandija) in z zaščito v vzhodnoevropskega kmetijstva. Poudariti 
pa velja, daje stopnja zaščita še zmeraj pomembno nižja kot v Evropski uniji. 

Kakovost hrane 

Področje kakovosti, označevanja in nadzora kakovosti v Sloveniji urejajo tehnični predpisi, 
t.i. pravilniki o kakovosti kmetijsko živilskih proizvodov, izdani na podlagi zakona o 
standardizaciji, kot tudi posamezni predpisi s področja veterinarstva, varstva rastlin in drugi 
predpisi s področja kmetijstva. Za vsa področja preskušanja obstajajo v Sloveniji 
pooblaščeni organi. Trenutno veljavna zakonodaja, kot tudi celoten sistem nadzora 
kakovosti, je v Sloveniji za večino pridelkov, proizvodov nezadosten in tudi neprimerljiv s 
sistemom nadzora v EU. 

Preskusni laboratoriji so deloma strokovno usposobljeni, niso pa organizacijsko primerljivi 
s tovrstnimi laboratoriji v EU v smislu tehnične usposobljenosti (npr. akreditacija po 
standardu EN 45001 je predpisana v zakonodaji EU). 

Področje kakovosti v Sloveniji urejajo: 

• Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 1/95); 

• Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem 
prometu (Ur.l. SFRJ, št. 28/75, 70/78, 54/86, 30/91); 

• Zakon o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 13/92, 27/93) in 

• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina ( Ur. 1. Št.70/97) 

Kmetijska strukturna politika in kmetijska politika razvoja podeželja 

Več podobnosti kot v tržno-cenovni politiki najdemo v strukturni politiki in tudi pri ukrepih 
posrednih podpor kmetijstvu. Strukturni ukrepi sicer niso tako jasno ločeni od drugih 
področij kmetijske politike kot v EU, so drugačni v izvedbi (bolj proizvodno vezani) in 
manjši v sorazmernem obsegu za ukrep namenjenih sredstev. Vsebinsko so vsekakor 
sorodni. To velja zlasti za ukrepe, ki neposredno vplivajo na dohodek (podpore pridelavi na 
območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami in podpore naložbam). Regionalna politika pa 
je manj primerljiva. V Sloveniji poteka predvsem prek naložb v infrastrukturo in 
industrijski razvoj, omejena sredstva pa so namenjena za pripravo programov celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV). Koncept integralnih programov razvoja 
podeželja, kije v EU temelj regionalne politike seje v Sloveniji pričel vzpostavljati. 

Območja z omejenimi dejavniki 

Kmetijska politika v Sloveniji je zaradi agrarno politične pomembnosti območij z 
omejenimi dejavniki za kmetijstvo (v nadaljevanju: LFA- less favoured areas) že oblikovala 
mehanizem za podporo kmetijstvu na teh območjih. Zasledovani cilji na LFA območjih so 
primerljivi s tovrstno ureditvijo v EU. Vključujejo ekonomska, socialna in okoljevarstvena 

16. junij 1999 121 poročevalec, št. 44 



'načela: kompenzacijo višjih stroškov pridelave zaradi neugodnih naravnih razmer, boj proti 
opuščanju kmetovanja in izseljevanju iz odročnejših podeželskih območij ter varstvo in 
ohranitev kulturne krajine ter celovit razvoj podeželja. Tipologija razmejitve območij z 
omejitvenimi dejavniki ni usklajena z obstoječo tipologijo EU, zato je bistvenega pomena 
redefinicija območij z omejitvenimi dejavniki v skladu z uredbo EEC/950/97. 

Kmetijsko okoljski programi 

V Sloveniji govorimo o dveh ravneh problemov, ki se tičejo okolja in kmetijstva: 

• ekstenzivno kmetijstvo: opuščanje kmetovanja in posledično zaraščanje, kar pomeni 
odseljevanje ter propad kulturne krajine ter pešanje teh območij v gospodarskem, 
kulturnem in socialnem pogledu; 

• intenzivno kmetijstvo: problemi kmetovanja na ravninskih območjih Slovenije, ki lahko 
povzročijo onesnaževanje pitne vode in tal. Ta območja so podvržena degradaciji in 
onesnaževanju naravnih virov. 

Sloveniji kmetijsko okoljskih programov primerljivih z uredbo 2079/92 nima, vendar pa se 
izvajajo nekateri ukrepi, ki jih lahko smatramo kot kmetijsko okoljske ukrepe: program 
genske banke, investicijske podpore integrirani pridelavi v sadjarstvu, podpore paši, 
podpore za košnjo strmih pašnikov. Tečejo pa tudi priprave za uvajanje biološkega 
kmetovanja. MKGP in Ministrstvo za okolje in prostor pa sodelujeta tudi pri pripravi 
nekaterih podatkovnih baz. 

Investicijske podpore v kmetijstvu 

Za slovensko kmetijstvo je značilno, da so podpore strukturnim spremembam večinoma 
namenjene za investicije v kmetijstvu. Te so bile v preteklosti namenjene celi vrsti 
investicijskih vlaganj, v zadnjih letih pa so omejene pretežno le na t.i. "namenske 
investicije", ki so vezane na izboljšanje pogojev pridelave (gradnja rejskih središč, obnova 
trajnih nasadov, izgradnja hladilnic). Pomemben del ukrepov za izboljšanje zemljiške 
strukture predstavljajo agrarne operacije. Sistem podpor strukturnim ukrepom v Sloveniji ni 
v celoti primerljiv s sistemom podpor v EU. Razlike so predvsem v samih ciljih, ki jih 
Slovenija skuša doseči s temi ukrepi in v kriterijih za pridobitev podpor. Med tem ko v 
Sloveniji s temi ukrepi želimo povečati pridelavo in proizvodnjo, je to v EU izrecno 
prepovedano. 

Podpore živilsko predelovalni industriji 

V Sloveniji je del kmetijskega proračuna namenjen tudi podporam živilsko predelovalni 
industriji in sicer izboljšanju trženja in predelave kmetijskih proizvodov, toda čeprav so 
cilji slovenske kmetijske politike v tem delu podobni, ukrepi v pretežni meri niso 
primerljivi z ukrepi v EU. Pomoč se dodeljuje na podlagi razpisov za podpore investicijam 
in za podpore programom trženja (npr. razvoj znakov kakovosti, pomoč pri promocijah). 
Oblike podpor so kapitalske subvencije, subvencije za dolgoročne kredite, poroštva države 
za najete investicijske kredite ali sofinanciranje dela stroškov tržnih programov. 

poročevalec, št. 44 122 16. junij 1999 



Kmetijska politika razvoj podeželja 

Regionalna politika v Sloveniji ima zakonsko osnovo v Zakonu o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Poleg tega se ukrepi s tega področja 
izvajajo tudi v okviru Sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja. V okviru Sektorja za razvoj podeželja na MKGP se 
izvajajo programi CRPOV (celostni razvoj podeželja in obnova vasi) v širšem pomenu, ki 
zajemajo poleg CRPOV projektov tudi ureditvene operacije v kmetijstvu, oboje pa je 
sestavni del izvajanja strategije razvoja slovenskega kmetijstva. Programi CRPOV so 
pomemben institucionalen instrument, ki vlogo kmetijstva povezuje s celovitim razvojem 
podeželskih območij. Ti programi vključujejo lokalne razvojne spodbude, ki preko 
projektnih svetov izkoriščajo endogene možnosti na podeželju. 

Pravne podlage 

Obstoječe pravne podlage za vodenje kmetijske strukturne politike in kmetijske politike 
razvoja podeželja: 

• Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 
34/98); 

• Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvu in proizvodnji hrane (Ur.l. RS, št. 5/91); 

• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (naslov 4: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja) (Ur.l. RS, št. 45/95); 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96); 

• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 36/93); 

• Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l. RS 10/93); 

• Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 1/95); 

• Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur.l. SRFR, št. 
55/78, 58/85); 

• Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 82/94, 91/95, 16/96); 

• Zakon o industrijski lastnini (Ur.l. RS, št. 13/92, 27/93); 

• Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji 
(Ur.l. RS, št. 48/90, 12/92); 

• podzakonski predpisi. 

Kmetijski informacijski sistemi 

Slovenija ima delno primerljiv kmetijsko informacijski sistem z zahtevami pravne ureditve 
v EU. Obstajajo številne podatkovne baze in registri, ki v zasnovi vsebujejo elemente 
zahtevane ureditve področja po EU, ki bodo ob primerni okrepitvi služb in izgraditvi 
informacijskega sistema omogočali učinkovito prilagajanje. 
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.Kot osnova za integrirani administrativni in kontrolni informacijski sistem je bil v letu 1998 
v Sloveniji uveden enoten sistem za vodenje obstoječih subvencij, ki za vnos, kontrolo in 
obdelavo podatkov uporablja sistem za upravljanje zbirk podatkov ORACLE. Evidenca o 
subvencijah je sestavni del enotnega informacijskega sistema MKGP. 

Slovenija trenutno tudi nima z EU primerljivega tržno informacijskega sistema. Zbiranje 
' informacij o kmetijskem trgu in cenah v Sloveniji trenutno ni urejeno v predpisih. 

Posamezne institucije zbirajo podatke o količinah, proizvodnih, veleprodajnih in 
maloprodajnih cenah, uvozu/izvozu. Zbiranje ni dosledno, zato je v teku je priprava 
projektne naloge za vzpostavitev TIS. 

V Sloveniji je bilo pod vodstvom kmetijske svetovalne službe vodenje knjigovodstva na 
kmetijah po metodologiji FADN vpeljano že v začetku leta 1994. Število sodelujočih 
kmetij se giblje med 250 in 328. Vzorec kmetij ni reprezentativen. Če bi želeli doseči 1.3% 
zastopanost kmetij v vzorcu, bi moralo sodelovati okrog 950 kmetij. 

Podatkovne zbirke, ki se nanašajo na živali, so trenutno različno vodene in niso medsebojno 
povezane. Obstajajo sledeče podatkovne zbirke za živali: 

• register živali v prometu (do sedaj gaje vodil VURS); 

• register označenih živali za potrebe selekcijske službe (reprodukcija, rodovništvo, 
kontrola proizvodnosti, izračuni plemenske vrednosti ipd), do sedaj so ga vodili ločeno 
po delih MKGP, MKGP -VURS in selekcijska služba; 

• register spremljanja kužnih bolezni, vključno s podatki o cepljenjih (do sedaj gaje vodil 
MKGP - VURS); 

• ostali registri (klavno predelovalni objekti, kmetije, hlevi, kafilerije, uvozni objekti, 
tranzitni objekti, izvozni obrati za predelavo živil živalskega izvora, različni registri 
rejcev (za mlečno rejo, mesno rejo, kobil za vzrejo žrebet, pitanje telet na višjo težo, 
klavnih prvesnic). 

V Republiki Sloveniji obstajajo naslednje posebne dodatne evidence (registri): 

• register tržnih pridelovalcev grozdja in vina, narejen za posameznega pridelovalca; ki 
obsega navedbo parcel, kijih obdelovalec obdeluje; 

• evidenca vseh hmeljnih površin. 

Obstoječi informacijski sistemi imajo osnovo v naslednjih zakonih: 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS, št. 59/96), 

• Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS, št. 16/74, 42/86, 5/90, RS 10/91, 17/91, 13/93, 
66/93), 

• Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SRS v 
1991 (Ur.l. RS, št. 8/90), 

• Zakon o državni statistiki (Ur.l. RS, št. 45/95), 

• Zakon o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva, proizvodnjo hrane in 
ponudbo hrane (Ur.l. SRS, št. 5/91), 
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• Zakon o živinoreji (Ur.l. SRS, št. 17/78, 29/86), 
* V* 

• Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96). 

Institucionalna ureditev i 

Pomembna razlika med delovanjem SKP in slovensko kmetijsko politiko je tudi v 
institucionalni ureditvi tržno-cenovne politike. Slovenija je edina država med članicami EU 
in kandidatkami za članstvo, kjer kmetijska tržno-cenovna politika ni v izključni 
pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, ne obstaja tudi primerljiv sistem ustanov za 
interveniranje, razlike so tudi v podatkovnih podlagah in v načinu zbiranja vlog za 
dodelitev neposrednih plačil. Prav na institucionalnem področju bodo spremembe v 
prilaganju morda zato največje. 

Učinki vključitve in koraki prilagajanja 

Kmetijske trge bo dodatno pretresla vključitev v skupni trg. Manj konkurenčno kmetijstvo 
in živilska industrija se bosta srečala z učinkovitejšimi strukturami in bolj organiziranim 
trgom. Trg bo sicer navzven še vedno zaščiten, vendar se bodo meje notranjega trga močno 
razširile. Veliko doslej zunanjih konkurentov se bo enakovredno (brez omejitev) pojavilo 
na slovenskem trgu, hkrati pa se bodo odprle meje tudi za naše blago. Obseg trgovanja se 
bo nedvomno povečal, prav tako pestrost ponudbe, pritisk na izravnavo cen bo oster. 
Kmetijski trg se bo tako rekoč čez noč iz trga s presežnim povpraševanjem spremenil v trg s 
presežno ponudbo. Spremenjene tržne razmere in drugačna kmetijska politika bodo vplivale 
na tehnološki razvoj in socioekonomsko strukturo, spremenil pa se bo tudi dohodkovni 
položaj kmetijstva. Za uspešno vključitev Slovenije v Evropsko unijo na področju 
kmetijstva je zato treba prestrukturirati in usposobi celoten sektor. 

Republika Slovenija bo za prevzem SKP izvedla tri osnovne naloge prilagajanja: 

• vsebinsko prilagoditev in pripravo na prevzem SKP z reformo slovenske kmetijske 
politike (1999 - 2002) in s predpristopno pomočjo SAPARD. 

• pravna prilagoditev, kjer bodo temeljna sistemska določila zapisana z zakonom o 
kmetijstvu (datum uveljavitve 30.6.2000); 

• kadrovska okrepitev in institucionalna izgradnja z oblikovanjem Agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (datum uveljavitve 31.12.1999). 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja 

Vlada RS je, v okviru reorganizacija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju MKGP) ter prilagajanja na institucionalni ravni, s svojimi sklepi z dne 
7.1.1999 določila, da bo Slovenija za izvajanje predpristopne pomoči SAPARD in izvajanje 
skupne kmetijske politike (tržno cenovne in strukturne) ustanovila, kot edini organ za 
izvajanje sistema izplačil, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju AKTRP), kot organ v sestavi MKGP, ki bo akreditirana kot »plačilna 
agencija«. 
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• Pravna podlaga za ustanovitev agencije bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki bo sprejet do 30.6.1999. Odgovorno telo 
za akreditacijo je Vlada Republike Slovenije, funkcije certifikacijskega telesa pa bodo 
poverjene proračunski inšpekciji v okviru Ministrstva za finance. Do konca leta 1999 bodo 
pripravljeni predpisi za akreditacijo agencije in pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest. Dokončno bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja 
usposobljena postopoma do vstopa. Do 30.6.1999 bo izdelan program izvedbe reforme 
kmetijske politike, do 30.9.99 pa bo pripravljen Načrta razvoja podeželja za SAPARD« za 
pridobitev predpristopne pomoči. 

Kmetijska strukturna politika in kmetijska politika razvoja podeželja 

V okviru kratkoročnih prioritet bo na osnovi Zakona o kmetijskih zemljiščih Slovenija do 
konca leta 1999 pripravila Uredbo, ki bo uveljavila kriterije za razmejitev LFA in opredelila 
območja LFA, skladno z zakonodajo EU. Prav tako bo do konca leta 1999 izdelana 
nacionalna uredba z navedbo spiska območij z omejenimi dejavniki. Prednostna naloga v 
letu 1999 je tudi priprava izvedbenega kmetijsko okoljskega programa ter priprava pilotnih 
projektov. Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano bo sprejeta uredba o kriterijih za dodeljevanje neposrednih plačil v okviru 
kmetijsko okoljskega programa. Do konca leta 1999 pa bo sprejeta tudi uredba o ekološkem 
kmetovanju. Stalna naloga MKGP je tudi nadaljevanje monitoringa onesnaženosti v 
kmetijstvu. Do konca leta 1999 bo v okviru programov predpistopne pomoči SAPARD 
izdelan operativni programa za investicije na kmetijo ter program posodobitve in 
prestrukturiranja pri dodelavi in predelavi kmetijskih proizvodov. O zakonodajni 
prilagoditvi in institucionalni prilagoditvi mehanizmov razvoja podeželja bo okrepljeno 
sodelovanje med ministrstvi, ki pokrivajo različne segmente regionalnega razvoja preko 
skupnega koordinacijskega teles v okviru vlade ter strokovne podpore na vseh ravneh. 

c/Srednjeročnc prioritete Partnerstva za pristop 

Vsebinska prilagoditev - reforma kmetijske politike 

Zaradi neučinkovitosti dosedanje kmetijske politike, sprememb na mednarodnih trgih ter 
potreb prilagajanja zahtevam EU je Vlada Republike Slovenije v oktobru 1998 sprejela 
Program reforme kmetijske politike, ki je osnova za prilagajanje slovenskega kmetijstva 
skupni kmetijski politiki EU. 

Program reforme kmetijske politike v Sloveniji 1999-2000 daje precejšnjo težo krepitvi 
mehanizmov strukturne politike in večji sinergiji ukrepov regionalne politike pri 
zagotavljanju celovitega razvoja podeželja. Od štirih predvidenih stebrov reforme se trije v 
celoti nanašajo na področje strukturne politike in razvoja podeželja. Njene osnovne 
usmeritve so podane v štirih temeljnih stebrih reforme: 

• I. steber: sproščanje tržno-cenovne zaščite. Nižje cene bodo prispevale k znižanju 
inflacije, razbremenile bodo socialno šibke, omogočile pa tudi prestrukturiranje živilsko- 
predelovalne industrije ter obenem preusmerile kmetijstvo na proračunsko stran podpor. 
Liberalizacija zunanjetrgovinske zaščite, ob ohranitvi (in prilagoditvi) paritetnih 
dohodkovnih ravni (skupaj z drugim stebrom). Vendar se tržno cenovna politika ohranja 
tudi v bodoče, njena vloga pa bo postopno vedno manjša. Slovenija bo odpirala 
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kmetijske trge zaradi sprejetih trgovinskih obveznosti (WTO, CEFTA, EU, bilateralni 
sporazumi o prosti trgovini) in zaradi vodenja makroekonomske politike. 

• II. steber: uvedba proizvodno nevezanih neposrednih plačil z okolje varstveno dimenzijo 
(eko 0 , eko 1, eko 2, eko 3). Plačila imajo oznako eko, kar poudarja njihovo tržno 
nevtralnost in preusmeritev kmetijske politike k okolju prijaznemu kmetovanju. 
Posamezna plačila imajo različne funkcije in namene. Plačila za posamezne ukrepe se 
lahko kombinirajo in seštevajo. 

• III. steber: posodobitev kmetijstva in živilstva. Slovensko kmetijstvo je potrebno 
usposobiti pred vstopom v EU. Nov razvojni ciklus je treba pospešiti ne le na kmetijah 
in kmetijskih podjetjih, ampak tudi v živilsko-predelovalni industriji. Nekatera 
strukturna neskladja (neugodna posestna struktura) dolgoročno zavirajo nastanek 
učinkovitejših kmetij. Kmetje so tudi preslabo tržno povezani in organizirani. Močneje 
in bolj ciljno usmerjeno kot doslej zlasti Velja podpreti: prestrukturiranje proizvodnje in 
predelave; povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti; izboljšanje zemljiške in posestne 
strukture; razvoj dopolnilnih dejavnosti; razvojno sposobne kmetije in vzpodbujanje 
predaje posesti mladim kmetom; učinkovitejšo tržno organiziranost in delovanje; razvoj 
učinkovitih zadružnih oblik proizvodnega in tržnega povezovanja. 

• IV. steber: razvoj podeželja. Iz sedanjih projektov CRPOV bo pristojno ministrstvo 
postopno razvilo evropsko primerljive programe celostnega razvoja, kar pomeni 
vsebinsko širitev in združevanje sedanjih programov in njihovo vključevanje v splošni 
koncept regionalne politike. To pa pomeni tudi poenotenje koncepta s politiko 
strukturnih skladov EU. 

• Spremljajoči ukrepi. Prilagajanje in reforma kmetijske politike bosta podprta s številnimi 
spremljevalnimi ukrepi. Kadrovska in organizacijska prenova, oblikovanje primerljivih 
in za kasnejšo izvedbo skupne kmetijske politike potrebnih ustanov, priprava potrebnih 
informacijskih in pravnih strokovnih podlag (registri, katastri, tipologije, standardi), 
splošno izobraževanje, seznanitev in promocija kmetijstva in evropskih povezovalnih 
procesov so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in predpristopno 
prilagajanje kmetijstva. Na vsak način bo ciljno usmeijeno tudi raziskovalno delo v 
kmetijstvu. Vse strokovne naloge kmetijstva bodo morale pridobiti tudi evropsko 
razsežnost. 

Zakonodajno prilagajanje 

Zakon o kmetijstvu bo predvidoma sprejet do 30.6.2000. Zakon o kmetijstvu bo sistemski 
zakon, ki bo med drugim določal osnove definicije: kmetije, kmetijske dejavnosti, tržno- 
cenovne politike v kmetijstvu, razvoja podeželja skupaj s strukturnimi ukrepi, 
informacijskih sistemov, vključno z registrom kmetij in drugimi bazami podatkov ter druge 
potrebne kmetijske infrastrukture; zakon bo predstavljal tudi pravno podlago za izvedbo 
reforme kmetijske politike. 

Zakon o kmetijstvu bo tudi pravna podlaga za vzpostavitev interventnih mehanizmov in 
drugih ukrepov za izvajanje skupnih tržnih ureditev. Prenos pristojnosti tržno-cenovne 
politike v kmetijstvu na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo izvajal 
postopno, vendar najkasneje v obdobju enega leta od sprejetja zakona o kmetijstvu. 
Zakonodaja na področju uvozno izvoznih režimov pa bo usklajena z drugo revizijo carinske 
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zakonodaje do konca leta 2001. Podzakonski predpisi s področja carinske zakonodaje, ki 
bodo urejali postopke povezane s kmetijstvom pa bodo sprejeti do 31.12.2002. Podzakonski 
predpisi, ki bodo urejali posamezen tržne ureditve bodo sprejeti postopoma do vstopa (glej 
prilogo). 

Zakon o kmetijstvu, bo tudi pravna osnova za opredelitev vseh ukrepov za območja z 
, omejenimi dejavniki - LFA, za kmetijsko okoljske programe, strukturne ukrepe v 

kmetijstvu in ukrepe za razvoj podeželja. Zakon o proračunih, ki bo sprejet do 31.12.1999 
pa bo omogočal večletno načrtovanj sredstev. Nacionalni program regionalnega razvoja bo 
pripravljen do 31.12.2000 in znotraj tega programa bo pripravljen tudi operativni sektorski 
programi s področja kmetijstva. 

Kmetijski informacijski sistem 

Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS): Zakonodajne prilagoditve 
(zakonodajne, institucionalne in tehnične) bodo potekale postopno, tako, da bo IAKS, kot 
ga zahteva acquis, vzpostavljen do 31.12.2002. Priprava projekta IAKS s terminskim 
načrtom implementacije bo končana do 30.6.1999. Do leta 2002 bo končan zajem rabe tal 
iz ortofoto načrtov in digitalni katastrski načrti. Nakup potrebne programske opreme ter 
nakup strojne računalniške opreme teče v skladu z vsakoletnim programom ministrstva za 
nadaljevanje izgradnje informacijskega sistema MKGP. Kontrolo na terenu bo kot doslej 
izvajal Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribolov. V okviru vzpostavitve 
sistema IAKS poteka tudi vzpostavitev komunikacijskih povezav z upravnimi enotami, 
inšpekcijo in svetovalno službo. 

Pri vzpostavitvi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) bodo 
uporabljene naslednje obstoječe zbirke podatkov: 

• zemljiški kataster, ki omogoča alfanumerično identifikacijo parcel (vzdržuje Geodetska 
uprava RS (GURS) pri Ministrstvu za okolje in prostor (MOP); 

• raba zemljišč, zajem iz ortofoto načrtov (vzdržuje MKGP)se izvaja pospešeno, v 
zaključni fazi so dogovori za najem kredita pri svetovni banki, ki bo zajemal tudi 
sredstva za izdelavo digitalnih katastrskih načrtov; 

• karte različnih meril v rastrski in vektorski obliki (vzdržuje MOP-GURS); 

• register prostorskih enot (RPE) - enotna grafična in numerična evidenca o vseh 
prostorskih enotah v Sloveniji in vseh hišnih številkah (vzdržuje MOP-GURS); 

• večnamenski register kmetij - nastaja z vnosom glavnih podatkov o kmečkem 
gospodarstvu, ki vlaga zahtevke za kakršno koli subvencijo (vzdržuje MKGP); 

• register območij z omejenimi dejavniki, določenimi v skladu z zakonodajo EU - je v fazi 
nastajanja (vzdržuje MKGP); 

• živinorejski registri (vzdržuje MKGP). 

Tržno informacijski sistem 

Za potrebe poročanja o gibanju cen kmetijskih proizvodov bo v okviru kmetijskih 
informacijskih sistemov vzpostavljen tudi tržno informacijski sistem. Projekt bo zaključen 
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do 30.6.1999, poskusno pa naj bi tržno informacijski sistem začel delovati do 31.12.1999, v 
celto pa bo vzpostavljen do 1.1.2001. 

Register in kataster trajnih nasadov 

Vzpostavitev katastra in registrov trajnih nasadov bo dokončana postopoma do leta 2002 na 
podlagi Zakona o vinu in Zakona o kmetijstvu (predviden sprejem 30.6.2000). Trenutno 
poteka zajem geografskih podatkov za vzpostavitev registra oljčnikov in registra 
pridelovalcev grozdja in vina. Register oljčnikov bo dokončan do konca leta 1999. Register 
pridelovalcev grozdja in vina v numerični obliki imamo in se dopolnjuje, v geografski 
obliki pa bo vzpostavljen do 2002. 

Identifikacija in registracija živali 

Zakonodajno osnovo za uskladitev na področju identifikacije živali bo predstavljal Zakon o 
živinoreji, ki bo sprejet do 30.6.2001. Pravilnik o identifikaciji in registraciji bo sprejet do 
30.6.1999. V okviru informacijskega centra na MKGP pa bo do 2000-1 ustanovljen oddelek 
za identifikacijo in registracijo, ki bo upravljala s centralno bazo podatkov. Centralna baza 
podatkov bo nastala na osnovi že omenjenih ločenih baz podatkov. Za označevanje bodo 
uporabljene dve ušesni znamki, kot to predpisuje zakonodaja EU. Pilotski projekt za 
označitev 50.000 živali bo uveden že konec leta 1999, dokončan implementacija sistema pa 
je predvidena do 30.6.2002. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja 

V skladu s sprejetimi sklepi Vlade RS z dne 7.1.1999, bo kot organ v sestavi MKGP 
ustanovljena Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja-AKTRP kot plačilna 
agencija po kriterijih pravne ureditve EU. Prevzela naj bi vse naloge, povezane s Skupno 
kmetijsko politiko EU ter naloge povezane z izvedbo predpristopne pomoči SAPARD. 
Agencija bo y predpristopnem obdobju postopno prevzela izvajanje tudi večine ukrepov 
nacionalne kmetijske politike. Agencija bo imela naslednje osnovne organizacijske enote: 

• za kmetijske trge, ki bo prevzel naloge skupnih tržnih ureditev (uvozno-izvozni režimi: 
licence, izvozne subvencije, carinske kvote; javni intervencijski nakupi in podpore 
skladiščenjem; neposredna plačila jamstvenega sklada; druge naloge, povezane s 
skupnimi tržnimi ureditvami: kvote, podpore predelavi, destilacije idr.); 

• za razvoj podeželja, ki bo izvajal naloge kmetijske strukturne politike in politike razvoja 
podeželja (program podpor območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo; kmetijsko 
okoljski programi; programi izboljšave agrarne strukture; programi podpore živilsko 
predelovalni industriji; programi celovitega razvoja podeželja z vidika kmetijstva); 

• finančne postopke, ki bo pripravljala pogodbe za izplačila po odobritvi s strani sektorja 
za kmetijske trge in za razvoj podeželja (priprava pogodb, računovodstvo plačil, 
beleženje izplačil v posebne agencijske računovodske knjige izdatkov EAGGF, obdelava 
podatkov ter priprava periodičnih pregledov izdatkov, vključno z mesečnimi in letnimi 
napovedmi Evropski komisiji; dajanje navodil Sektorju za javno računovodstvo pri 
Ministrstvu za finance, ki bo upravičencu (ali njegovemu pooblaščencu) izplačala 
odobreni znesek); 

16. junij 1999 129 poročevalec, št. 44 



• za notranji nadzor, ki bo preverjala ustreznost postopkov odobritve, preverila skladnost s 
predpisi Skupnosti, preverila točnost, popolnost in pravočasnost obračunov. 

Integrirani adiministrativni in kontrolni sistem in druge oblike informacijskih podpor za 
vodenje in izvajanje politike je opisan v poglavju o informacijskih sistemih na MKGP. 

, Splošni del sistema nadzora kakovosti 

V obdobju do vstopa v EU bo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo izvedena 
akreditacija laboratorijev in ustreznih organov, okrepljen nadzor nad ustreznostjo 
proizvodov (naključni nadzor) na trgu ter uveden pregled nad ustreznostjo sistema kontrole 
kakovosti (ISO standard), ki ga bodo izvajali državni inšpekcijski organi. Institucije, ki 
bodo izvajale nadzor nad kakovostjo živil bodo pooblaščene na osnovi Zakona o kmetijstvu 
(sprejem 30.6.2000). Določeni bodo tudi referenčni laboratoriji ter uvedeni postopki za 
harmonizacijo referenčnih metod. 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (kmetijska inšpekcija), kot 
organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo izvajal nadzor 
kakovosti kmetijskih pridelkov in izdelkov v vseh fazah pridelave, predelave in trženja. 
Zato je gaje treba dodatno usposobiti in kadrovsko okrepiti, da bo usposobljen za izvajanje 
številnih novih nalog pri nadzoru kakovosti. Pristojni kmetijski inšpektorji bodo morali 
pokriti tudi obmejne uvozne točke, kjer prihaja blago v EU, ter sodelovati s carinskimi 
organi pri uvozu blaga v EU. 

Zaradi prilagoditve načina nadzora kakovosti kmetijskih proizvodov ureditvi v EU bodo 
dosedanje pristojnosti za nadzor, ki so trenutno razdeljene med dve resorni ministrstvi in s 
tem dva inšpektorata (inšpektorat za kmetijstvo in tržni inšpektorat), poenotene in usklajene 
z zahtevami EU. Hkrati bodo službe nadzora kadrovsko okrepljene in dodatno 
usposobljene. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

V: ObstojeCe-; ' • •• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
-.'"• Nove ■ '■ ' V. niso predvidene W 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

- j££Sj§&£ # % Obstoječe 
g||gg§ 

z..',;- O ^ ^^«=1 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Is^S'--Uprava-.RS za pospeševanjekmetystva#"*'f.- 
•^Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvoi 

""'C it- in ribištvo 

% 'Nove: ' MKGP,-Agencija RS za kmetijske trge in razvoj t 
■ podeželja t ■; ; 
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Naziv institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja  
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Kmetijski informacijski sistemi 

Za usposobitev integriranega administrativnega in kontrolnega sistema je potrebnih 10 
dodatno zaposlenih na MKGP. Za vzdrževanje zbirk podatkov s kmetijskega področja bi 
bilo potrebnih najmanj 350 ljudi (te naloge bi lahko prevzele obstoječe službe - kmetijska 
svetovalna služba, obstoječe živinorejske službe ter služba Zavoda za gozdove Slovenije; 
predpogoj je ustrezna ureditev položaja teh služb). Natančna določitev potreb po sredstvih 
in zaposlitvah bo možna po izdelavi projekta IAKS. 

Za usposobitev tržnega informacijskega sistema je potrebnih 12 dodatno zaposlenih, od 
tega 3 na MKGP ter 9 zbiralcev podatkov (zbiranje podatkov bi lahko prevzele obstoječe 
službe podobno kot pri IAKS). 

Za vzpostavitev knjigovodstva na kmetijah je predvidena zaposlitev 3 dodatnih ljudi. 

Za vzpostavitev registrov in katastrov trajnih nasadov je potrebnih 5 dodatno zaposlenih. 

Ob upoštevanju dejstva, da lahko obstoječe službe prevzamejo glavnino dela na terenu, bo 
za to nalogo vzpostavitve sistema identifikacije in registracije živali potrebno zaposliti 8 
ljudi. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe •Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

" Obstoječe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MKGP - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 

^ lovstvo in ribištvo " 
Nove • niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
"Leto'^v-^ '<?rStevilo'hoVihf zaposlitev"*'--^?^ 

10 
14 
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e/Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva, za izvedbo kmetijske reforme: 

Za izvedbo vseh predvidenih ukrepov kmetijske reforme brez finančnih omejitev so 
potrebna naslednja dodatna proračunska sredstva (po stebrih kmetijske reforme): 

Proračunski uporabnik:2311 

^(vOOiDhŠ!^; 
0 
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K 10.718.000 
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8.041.000 45.129.000 17.950.000 6.158.000 77.278.000 

1 - Proračunska sredstva, za vzpostavitev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: 

Uporabnik: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
Lete 
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Za celotno vzpostavitev in usposobitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
bodo v letih 1999-2002 po ocenah potrebna finančna sredstva v višini 703.5 milijonov SIT. 
Sredstva v višini 1149 milijonov SIT bodo namenjena za vzpostavitev agencije (materialni 
stroški zaradi povečanja obsega dela), 235.5 milijonov SIT za izobraževanje 
usposabljanje, za investicijska vlaganja pa 319 milijonov SIT. 

in 

1 - Proračunska sredstva, za vzpostavitev kmetijskih informacijskih sistemov: 

Uporabnik: 2311   
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Za vzpostavitev IAKS sistema so potrebna dodatna sredstva v višini 1.460 milijonov SIT - 
cena vključuje opremo ter zunanje izvajalce. Za delovanje sistema pa bo potrebnih 205 
milijonov SIT letno. V okviru teh sredstev so vključena tudi sredstva za vzpostavitev 
registrov in katastrov trajnih nasadov. Potrebna sredstva za digitalizacijo katastrskih 
načrtov so planirana pri Ministrstvu za okolje in prostor. 

Za usposobitev tržnega informacijskega sistema do leta 2002 so potrebna sredstva v višini 
55 milijonov SIT. Stroški delovanja sistema v naslednjih letih pa bodo v višini 10 milijonov 
SIT letno (računalniška oprema, vzdrževanje in nadgradnja strojne in programske opreme). 
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Za delovanje mreže knjigovodskih podatkov s kmetij so potrebna finančna sredstva v višini 
12 milijona SIT letno. 

Potrebna finančna sredstva za vzpostavitev registra živali in sicer za računalniško, 
programsko in drugo opremo so 460 milijonov SIT in za uvajanje sistema na terenu 133 
milijonov SIT. 

2 - Viri EU, za izyedbo kmetijske reforme: 
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2 - Viri EU, za vzpostavitev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja: 

i"-Številka programa- ' ' Znesek (v 000 FJU(t}*£ 
Twinning - COP 99 

.< (razvoj podeželja) 
Twinning - COP 99 

.j (nadzor kakovosti) 
: Investicije - COP 99 

(nadzor kakovosti) " 
Twirmmg-COP 99 

(vzpostavitev agencije) 
SPP (delno) 

• v; : i ■ 
- ' 

il&s ■. Ju !§& | 

. -::r: • " 
■■ ' 

- ''' •" '. " . j* fcfl*. 

: 400 
v- •• • - 

400 ' jV,- 
■ ■ 

-300'* • 
; ^ '.i.' i,;I; 

V 400 
. ■ ■ -i/i, '/ v'.V 

100 
** Se nadaljuje po letu 2000 

2 - Viri EU, za vzpostavitev kmetijskih informacijskih sistemov: 

£?Šteynkapro2ramai~;': 

mM 

Nakup opreme - COP 97 
• ■.''' Izobraževanje in s." 
strokovna pomoč - COP 

; V - 97 • - 
:■ Tvvinning - COP 98 

Register kmetij 

SL9704.01.03#- ; 
gM SL9704.01.03: ' . 

.V ' ' • »V,4- •' 
■/. «•• i.•< ■ • .»-.r y ./-■..... 

SL9805 i. ■ . • . 

■ - ■; i V, 
'•'-V • 

. . : 400 

16. junij 1999 133 poročevalec, št. 44 



Gozdarstvo 

a/Trenutno stanje 

Gozdovi pokrivajo 55% površine Slovenije oziroma 1,1 milijonov hektarjev. Zaradi 
živahno razgibanega reliefa in razpetosti med vplive Sredozemskega moija, Alp in 
Panonske nižine, pa tudi zaradi tradicionalnega sonaravnega gospodarjenja, so gozdovi v 
Sloveniji zelo pestri. Njihovo stabilnost ogrožajo pogoste naravne ujme (veter, žled, sneg), 
pa tudi onesnaženost ozračja, gozdni požari in preštevilna rastlinojeda divjad. 

Okrog 70% gozdov v Sloveniji je zasebnih, 30% pa javnih. Ko bo dokončana 
denacionalizacija, bo predvidoma ostalo v javni lasti okoli 20% gozdov. Zasebna gozdna 
posest je v Sloveniji zelo razdrobljena, zato bi bilo nujno vzpodbujati različne oblike 
povezovanja lastnikov gozdov. 

Leta 1993 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o gozdovih, leta 1996 pa tudi Nacionalni program 
razvoja gozdov. V obdobju do leta 1998 so bili izdani skoraj vsi podzakonski predpisi. 

Temeljna določila Zakona o gozdovih so: 

• zakon zagotavlja trajnostno (sonaravno) gospodarjenje z gozdovi, ki temelji na hkratnem 
upoštevanju ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij; 

• za vse gozdove, ne glede na lastništvo, se morajo izdelovati gozdnogospodarski načrti, s 
katerimi se med drugim določijo maksimalna stopnja izkoriščanja gozdov in potrebna 
vlaganja v gozdove; 

• določeni so strogi ukrepi varstva gozdov, vključno z varstvom pred požari; 

• z zakonom je ustanovljen Zavod za gozdove Slovenije, ki spremlja razvoj gozdov, 
izdeluje gozdnogospodarske načrte in svetuje lastnikom gozdov oziroma skrbi za 
njihovo usposabljanje; 

• z zakonom je ustanovljen Gozdarski inštitut Slovenije; 

• iz proračuna RS se financira javna gozdarska služba in sofinancirajo ukrepi varstva in 
gojenja gozdov ter gradnje in vzdrževanja gozdnih cest; 

• določbe zakona nadzira gozdarska inšpekcija. 

V smislu prilagajanja pravnemu redu EU je pomembno, da Nacionalni program razvoja 
gozdov med drugim določa, da naj se površina gozdov v Sloveniji ne bi več povečevala, in 
da določa usmeritve za uresničevanje vloge gozdov in gozdarstva pri razvoju podeželja. 

b/Kratkoročnc prioritete Partnerstva za pristop 

• Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih - do 31.12.1999 

Predpisi EU omogočajo sofinanciranje naložb na področju izdelave in trženja gozdnih 
proizvodov, pri čemer mora s svojimi sredstvi sodelovati tudi država članica, česar veljavni 
Zakon o gozdovih ne omogoča. Enako velja za pomoč pri ustanavljanju združenj lastnikov 
gozdov, zato bo zakon ustrezno dopolnjen. 
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• Pravilnik o varstvu gozdov - sprejem do 31.12.1999 in dopolnitev tik pred vstopom 
Slovenije v EU 

Ta pravilnik bo skladno s pravnim redom EU urejal preventivno varstvo gozdov pred požari 
v Sloveniji, in sicer bodo v njem določena zlasti pravila za izdelavo načrtov požarnega 
varstva. Prav tako bo s tem pravilnikom dosežena uskladitev s predpisi EU na področju 
varstva gozdov Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem. Do 31.12.1999 bo 
predpisana prva raven monitoringa, do polnopravnega članstva pa tudi druga raven. 

• Pravilnik o merjenju in klasifikaciji obsega lesa - do 31.12.1999 

Naloge prilagajanja so navedene v poglavju, ki se nanaša na prost pretok blaga. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Uskladitev zakonodaje o gozdnem reprodukcijskem materialu 

Veljavni predpisi v Sloveniji niso usklajeni s pravnim redom EU na tem področju, zato bo 
do 30.6.2000 Republika Slovenija sprejela Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, 
do 31.12.2000 pa tudi ustrezne podzakonske predpise. Ustanova, ki bo izdajala certifikate o 
izvoru in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala, bo Gozdarski inštitut Slovenije, 
ki že zdaj opravlja podobne naloge. 

Dopolnitev programa statističnih raziskovanj 

Na področju podatkov o gozdovih posebne prilagoditve ne bodo potrebne, saj na tem 
področju Slovenija že zdaj tesno sodeluje z mednarodnimi organizacijami (ECE, FAO), ki 
zbirajo podatke o evropskih gozdovih. Drugače je s podatki o gozdarstvu kot gospodarski 
panogi, kjer je treba definicije in stališča uskladiti s pojmi in statističnimi kategorijami EU, 
kar bo Republika Slovenija storila z dopolnitvijo programa statističnih raziskovanj, in sicer 
do 31.12.2000. 

Izvajanje gozdarskih ukrepov v kmetijstvu 

Po veljavnih predpisih pogozdovanje kmetijskih zemljišč v Sloveniji ni mogoče, zato bo 
Republika Slovenija v uredbi, izdani na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, do 
31.12.2002 določila merila za sicer zelo omejeno izvajanje tega ukrepa strukturne politike 
EU. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Osrednji instituciji Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije, ki sta 
potrebni za izvajanje nalog prevzema pravnega reda EU sta že vzpostavljeni. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Nove niso predvidene 
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'Naziv institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Stevilonovih-zaposlitev-; 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze 
Zavod za gozdove Slovenije 

• Gozdarski inštitut Slovenije 
Nove • niso predvidene 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Proračunska sredstva: 

Dodatna finančna sredstva v višini 10 milijonov SIT bodo potrebna za laboratorije 
(dopolnitev) na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 

Naziv institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdarski inštitut 

Veterina in zootehnika 

Veterina 

a/Trenutno stanje 

Veterinarska služba je v RS organizirana v Veterinarski opravi, ki je organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Veterinarska 
uprava izvaja nadzor nad živalmi, živili, surovinami in odpadki živalskega izvora na 
podlagi zakonov in predpisov izdanih na podlagi le teh: 

• Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96); 

• Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur.l. SFRJ, št. 
55/78, 58/85); 
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. • Zakon o dajanju zdravil v promet (Ur.l. SFRJ, št. 43/86); 

• Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur.l. SRS, št. 17/79, 29/86); 

• Zakon o veterinarstvu je v precejšnji meri že usklajen z določili EU. V prvem četrtletju 
1999 je RS sprejela 19 podzakonskih predpisov s področja ugotavljanja, nadzora in 
zatiranja kužnih bolezni ter določitve mejnih prehodov, kjer se izvaja promet z živalmi, 
živili, surovinami in odpadki živalskega izvora, preko katerih je možen vnos kužnih 
bolezni. 

Veterinarsko službo izvajata tudi Veterinarski zavod RS in Veterinarski inštitut, ki deluje v 
okviru Veterinarske fakultete. Del izvajanja je že prenesen na zasebne veterinaije. 

Na področju informatizacije potekajo priprave povezav komunikacij med regionalnimi 
enotami s centralno enoto, kar pomeni, da bi do konca leta vzpostavili komunikacije med 
vsemi enotami inšpekcij (notranja in mejna) z Veterinarsko upravo RS in s tem zagotovili 
ustrezno povezavo. 

bi/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Ustrezna ureditev statusa Veterinarskega zavoda Slovenije in Veterinarskega inštituta 
Slovenije: Skladno z zahtevami EU bo na osnovi spremembe zakona o veterinarstvu 
ustrezno urejen status in s tem pooblastila ter odgovornosti Veterinarskega zavoda 
Slovenije, kot tudi Veterinarskega inštituta Slovenije. Zagotovljena bo ustrezna ureditev 
sistema pooblaščenih veterinarjev za izvajanje certificiranja pri uvozu in izvozu živali, živil 
in odpadkov živalskega izvora in izdajanje drugih mednarodni spričeval, ki bo zagotavljal 
neposreden nadzor in ukrepanje. 

Ker v obdobju kratkoročnih prioritet, zaradi dolgotrajnosti postopa sprejemanja zakona, ne 
bo mogoče zaključiti postopka za spremembo Zakona o veterinarstvu (Ur.l. RS, št. 82/94, 
21/95,16/96), se to prenaša k srednjeročnim prioritetam. 

b2/Druge kratkoročne prioritete 

Sprejetje zakonov in podzakonskih predpisov: Republika Slovenija bo predvidoma v 
tretjem četrtletju 1999 sprejela Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki bo 
natančno definiral sisteme in način registracije posameznega pripravka, izdajo dovoljenja za 
promet, kakor tudi institucionalno podal pravico nadzora nad uporabo in prometom zdravil. 

Ravno tako bodo sprejeti vsi podzakonski predpisi, ki so navedeni v zakonodajnem delu 
Državnega programa. 

Zakon o zaščiti živali: Zakon o zaščiti živali bo predvidoma sprejet do 30.6.2001 in bo 
določal pogoje transporta in reje domačih živali, ustrezno uredil ravnanje z laboratorijskimi 
živalmi, kakor tudi opredelil ustrezne sisteme nadzora. Do konca leta 2002 bodo sprejeti 
tudi vsi podzakonski akti, ki bodo natančneje urejali zaščito kokoši nesnic v baterijskih 
rejah, zaščito telet, zaščito prašičev, zaščito živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge 
znanstvene namene ter klanje kožuharjev. 
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Predvideni sta ratifikaciji dveh evropskih konvencij in sicer Evropske konvencije o zaščiti 
živali, ki se uporabljajo za poskusne in druge namene in Evropske konvencije o zaščiti 
živali v mednarodnem prometu. 

Sistem identifikacije govejih živali: V skladu z zahtevami EU Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano pripravlja Pravilnik o označevanju govedi, ki bo predvidoma sprejet 
do 30.6.1999. Pripravlja se ustanovitev službe za identifikacijo in registracijo živali (SIR) 
znotraj ministrstva. Popolna implementacija sistema je predvidena do 31.12.2001. 

Informatizacija in povezava komunikacij med regionalnimi enotami s centralno enoto: Na 
področju informatizacije potekajo priprave povezav komunikacij med vsemi enotami 
inšpekcij (notranja in mejna) z Veterinarsko upravo RS. 

Uvajanje sistema kontrole kritičnih točk fHACCP -angl.) v proizvodne, vključno s 
predelovalnimi obrati, predpisi in izvedba: Poteka pospešeno uvajanje lastne kontrole, 
vključno s HACCP sistemom nadzora, v vse proizvodne obrate, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo hrane. Sistem bo predvidoma uveden do konca leta 1999, samo usposobitev 
obratov pa bo potekala do vstopa v EU. 

c/Srcdnieročne prioritete Partnerstva za pristop 

Mejne veterinarske postaje: Za ustrezno usposobitev mejnih veterinarski prehodov za 
kontrolo v skladu s predpisi EU, je potrebno na določenih mejnih prehodih (Vlada RS jih je 
s sklepom iz aprila 1998 že določila: Jelšane, Gruškovje, Obrežje, Luka Koper in Letališče 
Brnik) zagotoviti dodatne pogoje za izvajanje fizičnih pregledov pošiljk - hleve, hladilnice, 
prostore za raztovor pošiljk. Skladno s sklepom Vlade RS bo za pregled živali, kakor živil, 
surovin in odpadkov živalskega izvora usposobljena mejna veterinarska postaja na 
kontrolni točki Obrežje do konca leta 2003. Jelšane in Gruškovje, kot cestni mejni 
veterinarski postaji, se bosta, skladno s sklepom Vlade pričeli graditi leta 2003. V vmesnem 
obdobju bomo omenjene prehode začasno usposobili z namestitvijo ustreznih kontejnerjev. 

Prenehanje vakcinacije proti klasični prašičji kugi: Zaradi enotnega trga in sodelovanja v 
prometu z živalmi, živili in surovinami živalskega izvora znotraj EU bo treba prenehati s 
posameznimi preventivnimi cepljenji (npr.: preventivnim cepljenjem proti klasični prašičji 
kugi) in sicer najkasneje s 1.1.2002. 

Ocenjevanje ustreznosti proizvodnih obratov: Po sprejetju zakonodaje na področju higiene 
živil, kije opisana v kratkoročnih prioritetah, bo Slovenija opravila oceno vseh proizvodnih 
obratov v državi. Predpisani bodo pogoji za proizvodnjo, ki jih bodo obrati morali v 
določenem roku izpolniti in uskladiti z veljavno zakonodajo. 

Do vstopa Slovenije v EU bo usklajena celotna zakonodaja s področja veterinarstva, ki je 
potrebna za sprejem pravnega reda EU. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda na področju veterine so že 
vzpostavljene. Treba je ustrezno določiti status in organiziranost izvajalcev veterinarske 
službe, kot je navedeno v poglavju prioritet Partnerstva za pristop. 
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Veterinarski inštitut Slovenije je del Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Zaradi 
usposobitve diagnostičnih laboratorijev je potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost in 
organiziranost uradnih veterinarskih laboratorijev, ki morajo izpolnjevati predpisane 
kriterije EU. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- 
Vcterinarska uprava RS 

' Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

-- Obstoječe 
' V '";". "'"v : •. ' . ' ' .'V: 

' MKGP-Veterinarska uprava RS 4 ' .; 
' Veterinarski zavod Slovenije .i 

Veterinarski inštitut Slovenije 
Nove niso predvidene 

Naziv institucije: MKGP-Veterinarska uprava RS, Veterinarski inštitut 

6 
1 

12 
o 

SKUPAJ '-''f/';:*. ■'^ 19 "■*TV/t"\VrH ''^ -^ ' 20.'( ^ 

Na veterinarskem zavodu niso predvidene nove zaposlitve. 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2312-VURS 

... 145.000 • 
• '.V • •- 1.445.000 

. - ,1.545.000 
545.000 

3.680.000 

Za izvajanje posameznih ukrepov so, poleg potrebna sledeča dodatna finančna sredstva: 

• za izgradnjo laboratorijev: 1.5 milijarde SIT 

• za informatizacijo Veterinarske uprave Republike Slovenije: 100 milijonov SIT; 

• za izgradnjo objektov za uničenje visoko rizičnih odpadkov - zažigalnice: 500 milijonov 
SIT; 

• za izvajanje in prilagajanje dokumentacije na področju uvoza živih živali in živalskih 
proizvodov iz tretjih držav: 80 milijonov SIT; 

• za laboratorij za izvajanje ustrezne kontrole nad biorezidui: 1,5 milijarde SIT. 
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.2-Viri EU: 

i!': Nanien >Številka programa - Znesek (v 000 EUR)S 
Nakup opreme - COP 97 
Izobraževanje - COP 97: 
Mejni prehodi - COP 98 
' Twinning - COP 99 

■pi SL9704.01.01, - 
:EJ: SL9704.01.01.V. i 

SL9805. 

- 311?/:t . ' 
" 40 • • 

• 250* '• 
500.-? • ' 

* Prejemnik teh sredstev je tudi fitosanitama kontrola. 

Zootehnika 

a/Trenutno stanje 

Zootehnika zajema naloge s področja rodovništva, kontrole proizvodnje, selekcije in 
reprodukcije, ki so v glavnem urejene v zakonu o ukrepih v živinoreji (UL SRS št. 17/78 in 
29/68) 

Dosedanja oblika organiziranosti še precej neusklajena z uveljavljeno prakso in zakonodajo 
EU. To velja zlasti za vlogo rejskih organizacij, ki so v skladu z zakonodajo EU nosilci 
pooblastil za vodenje in izvajanje nalog. 

Metode testiranja, kontrola proizvodnje, način izračunavanja plemenske, vrednosti in 
priznavanje plemenjakov so že usklajene z zakonodajo EU. 

Slovenija ima dobro organizirano mrežo izvajalcev javnih nalog v živinoreji: 

• na državni ravni izvajajo naloge Biotehniška fakulteta v Ljubljani - Oddelek za 
zootehniko, Kmetijski inštitut Slovenije, Veterinarska fakulteta v Ljubljani in fakulteta v 
Mariboru; 

• na regionalni ravni izvaja te naloge 6 regionalnih kmetijskih zavodov, 8 testnih postaj in 
3 osemenjevalni centri. 

Na republiški ravni opravljajo naloge strokovni delavci za posamezno živinorejsko panogo. 
Zbiraje podatkov, ocenjevanje živali, kontrolo proizvodnje in označevanje živali ter ostalo 
terensko delo večinoma izvajajo terenske službe s sedežem na območnih kmetijskih 
zavodih. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Za to področje kratkoročne prioritete niso bile določene. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Sprejem Zakona o živinoreji: Pravni red EU na področju zootehnike bo sprejet z novim 
zakonom o živinoreji, zakonom o kmetijstvu in podzakonskimi predpisi. Zakon o 
živinoreji, ki bo predvidoma sprejet do 30.6.2001. 

Uskladitev podzakonskih predpisov: Promet s plemenskimi živalmi in drugim plemenskim 
materialom z državami članicami EU bo sproščen, s tretjimi državami urejen v skladu z 
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zakonodajo EU. Predvidena izjema ostaja program ohranitve kranjske čebele (Apis 
mellifera camica). 

Usposobitev reiskih organizacij: Do leta 2006 je treba usposobiti rejske organizacije, da 
bodo lahko prevzele izvajanje celotne zootehnične zakonodaje (vodenje rodovništva, enotne 
metode testiranja plemenskih živali, izračunavanje plemenske vrednosti in izdajanja vseh 
potrebnih certifikatov). Glede na organizacijsko zahtevnost bo treba zaprositi za prehodno 
obdobje pri prevzemu pravnega reda EU na tem področju. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Nosilec nalog prilagajanja pravnemu redu EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, v sodelovanju z organizacijami rejcev. 

Potrebno bo ustanoviti potrebne organizacije rejcev v smislu zakonodaje EU. 

Trenutno število zaposlenih bo po ocenah tudi po uskladitvi z ureditvijo EU zadostovalo za 
izvajanje potrebnih nalog na področju selekcije, rodovništva, reprodukcije in kontrole 
proizvodnje. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječo .. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
bht.: ' V v Nove "v :' • •• * i::.'V-v : • niso predvidene ,v"".v 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

■ . i,' obstoječe • 1 " ; ' •: . Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in.prehrano 
predvidenefHj^-"-r:j$f.».*',h.!f^ 

e/Occna finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Po letu 1992 se kontrolna služba v celoti financira iz državnega proračuna (v letu 1998 v 
višini 1.394.200.000 SIT, namenjenih za plače in materialne stroške za selekcijo in 
kontrolno službo). Povečanja sredstev niso predvidena. 

Fitosanitarna ureditev 

a/Trenutno stanje 

Fitosanitarno področje vključuje področje zdravstvenega varstva rastlin (ukrepi za 
preprečevanje vnosa (pojava) in širjenja ter za zatiranje rastlinskih škodljivih organizmov), 
področje fitofarmacevtskih sredstev (registracija, promet, uporaba in nadzor 
fitofarmacevtskih sredstev ter rezidui (ostanki) teh sredstev v rastlinah) in področje 
semenskega materiala (kakovost pri pridelavi in prometu s semenskim materialom). 

Zdravstveno varstvo rastlin 

V Sloveniji to področje urejajo številni predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o 
zdravstvenem varstvu rastlin. Pravno ureditev področja dopolnjuje 21 podzakonskih 
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predpisov, ki podrobneje urejajo posamezne določbe področnih zakonov, in mednarodni 
sporazumi ter konvencije z navedenega področja, ki jih je sprejela Slovenija (Mednarodna 
konvencija o varstvu rastlin (IPPC), Konvencija o ustanovitvi Evropske in mediteranske 
organizacije za varstvo rastlin (EPPO), WTO Sporazum o uporabi sanitarnih in 
fitosanitarnih ukrepov (SPS) in bilateralni sporazumi z Madžarsko, Slovaško, Češko in 
Kitajsko). 

Za spremljanje in izvajanje zakonodaje na področju zdravstvenega varstva rastlin je 
pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). 

Na MKGP deluje oddelek za varstvo rastlin, ki je odgovoren za upravne zadeve, 
zakonodajo, mednarodne zadeve in koordinacijo na področju zdravstvenega varstva rastlin. 

Za izvajanje zakonodaje in nadzor nad izvajanjem le-te je pristojna fitosanitarna inšpekcija, 
kije ena od inšpekcij v Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, kije 
organ v sestavi MKGP. Pokriva 34 vstopnih mejnih točk za cestni, železniški, pomorski, 
letalski in poštni promet. Teritorialno je fitosanitarna inšpekcija razdeljena na 9 enot, ki 
imajo sedeže na najbolj obremenjenih mejnih prehodih. 

Za izvajanje določenih nalog in strokovno podporo MKGP so pooblaščeni javni kmetijski 
zavodi, inštituti in fakulteti, ki so samostojne organizacije. 

Navedena struktura oz. sistem ne omogoča zadostnih povezav upravnega, inšpekcijskega in 
strokovnega dela zdravstvenega varstva rastlin z vidika odločanja, moči, delovanja, 
finančnih sredstev in nadzora. 

Mejni prehodi z Italijo, Avstrijo in Madžarsko so večinoma primerno opremljeni za 
opravljanje dejavnosti fitosanitarne inšpekcije. Novi mejni prehodi s Hrvaško, ki so bili 
določeni po osamosvojitvi Slovenije 1991, še niso primerno opremljeni. 

Fitofarmacevtska sredstva 

V Sloveniji je odgovornost za registracijo in nadzor nad prometom fitofarmacevtskih 
sredstev razdeljena med MKGP in Ministrstvom za zdravstvo (MZ). Posledica sedanjega 
sistema je podvajanje, neracionalnost in neusklajenost dela, kar povzroča probleme pri 
registraciji fitofarmacevtskih sredstev in inšpekcijskem nadzoru. 

To področje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in podzakonski predpisi ter delno 
Zakon o kemikalijah. 

Pristojnost za rezidue fitofarmacevtskih sredstev in drugih pesticidov v živilih rastlinskega 
in živalskega izvora je razdeljena med dva organa znotraj MKGP in MZ, kar ni v skladu s 
prakso v državah EU. Zaradi medresorske narave je pridobivanje soglasij za sprejem, 
uveljavljanje in izvajanje podzakonskih predpisov težavno in časovno zamudno. 

To področje urejajo Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o zdravstveni 
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe in Zakon o veterinarstvu ter podzakonski 
predpisi. 
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Semenski material 

Slovenija je vse od osamosvojitve članica mednarodne organizacije za testiranje semena 
(ISTA), od leta 1994 pa sodeluje tudi v OECD shemah za potrjevanje semena, namenjenega 
mednarodnemu prometu. Pogoj za sodelovanje v naštetih organizacijah je usklajenost 
nacionalne zakonodaje in institucij z zahtevami teh organizacij. Glede na to, da so tudi 
predpisi EU usklajeni z zahtevami ISTA in OECD, naša zakonodaja na področju 
semenarstva v glavnem ne odstopa od evropskih predpisov. 

Za izvajanje predpisov je v Sloveniji zadolženo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Ministrstvo je za strokovno in zdravstveno kontrolo nad pridelavo semena in 
sadilnega materiala pooblastilo strokovne institucije: Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec in Gozdarski inštitut Slovenije. Kmetijski inštitut 
Slovenije je pooblaščen za izdajo ISTA in OECD certifikatov. 

Kontrolo kakovosti semenskega materiala v prometu izvaja kmetijska inšpekcija znotraj 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

To področje ureja Zakon o semenu in sadikah ter 11 podzakonskih predpisov. 

bi/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti fitosanitarne uprave, še zlasti glede 
zmogljivosti na zunanjih mejah. 

b2/Druge kratkoročne prioritete: 

Priprava zakonodaje; zakon o semenskem materialu bo predvidoma sprejet do 31.12.1999. 

Uskladitev najvišje dovoljene količine pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotovitev 
ustreznega spremljanja in nadzora - 1999 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Uskladitev s pravnim redom EU na področju kmetijstva, vključno s fitosanitarnimi 
zadevami, še zlasti nadzorom na zunanjih mejah. 

Treba je izvesti prenos vseh pristojnosti s področja zdravstvenega varstva rastlin, 
fitofarmacije in semenarstva na Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo. Dodatne naloge 
za posamezna podpodročja so še: 

Za področje zdravstvenega varstva rastlin: 

• sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
predvidoma do 31.12.2000; 

• vzpostavitev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih organizacij postopno 
do 2002-IV; 

• Zagotovitev ustreznih delovnih pogojev (prostori, inšpekcijski platoji, oprema) na 
bodočih mejnih vstopnih točkah v EU in sicer v skladu s sklepi Vlade: Obrežje do 2003 
ter Jelšane in Gruškovje do 2006; 
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• Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (uprava, 
inšpekcija, laboratoriji, carina itd) za izvajanje fitosanitame kontrole -postopno do 2002. 

• Postopna vzpostavitev enotnega sistem stalnega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin 
v državi, z namenom ugotoviti pojav in širjenje škodljivih organizmov do vstopa v EU, 
do 2002, 

• Razširitev zdravstvenega nadzora na nove vrste rastlin in rastlinskih proizvodov ter 
škodljivih organizmov , postopno do 2002, 

• Uskladitev izvajanja zdravstvenega nadzora na kraju pridelave rastlin oz. na kraju 
proizvodnje rastlinskih proizvodov, v skladu z zahtevami EU, postopno do 2002. 

• Uvedba sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih vrst 
rastlin in rastlinskih proizvodov, postopno do 2002, 

• Uvedba sistema potnega lista za rastline, postopno do 2002, 

• Poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora, v skladu z evropskimi in mednarodnimi 
standardi (nacionalni priročnik), postopno do 2002, 

• Prilagoditev seznama škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov na podlagi 
znanstvenih in tehničnih dokazov ter enotnih metod testiranja; uvesti sistem izvajanja 
PRA (Pest Risk Analysis), do 2000, 

• Uvedba sistema zaščitenih območij, po vstopu v EU, 

• Vzpostavitev ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in 
zatiranje ob nenadnem pojavu škodljivih organizmov,postopno do 2002, 

• Zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne 
odgovornosti države do drugih držav, postopno do 2002, 

• Intenziviranje izobraževanja fitosanitarnih inšpektoijev in drugih izvajalcev 
zdravstvenega varstva rastlin, stalna naloga 

• Zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metode testiranja, stalna naloga oz.do 
2002. 

• Razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov 
v državi ter za obveščanje o tem, postopno do 2002, 

Fitofarmacevtska sredstva: 

• Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, 
ocena učinkovitosti, toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd), do 
2002, 

• Prilagoditev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, do 2002, 

Semenski material: 

• Zagotavljanje primerne sortne pristnosti semena in sadilnega materiala v prometu, 
minimalnih zahtev glede zdravstvenega stanja (določitev kategorij semenskega 
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materiala, ki je lahko v prometu, in določitev pogojev za uvrstitev v posamezno 
kategorijo). 

• Zagotavljanje čim višje uporabne vrednosti semena in sadilnega materiala (določitev 
minimalnih pogojev glede kalivosti semena, prisotnosti drugih rastlinskih vrst, predvsem 
plevela v semenu, najvišje vsebnosti vlage oziroma uniformiranosti in kakovosti sadik). 

• Ustrezno označevanje semenskega materiala v prometu. 

Vsi potrebni predpisi za ureditev področja iz tega podpoglavja bodo sprejeti do 1. 2000-1. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Ustanovljena bo Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo kot organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rok 1.1.2000, popolna usposobitev do 
31.12.2000. 

Za ustanovitev in usposobitev je potrebna sprememba zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev, prehod določenega števila zaposlenih direktno na MKGP na 
navedeno upravo, ter od zaposlitev dodatnih ljudi. 

Potrebno dodatno zaposlovanje: V Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo bo za 
usklajevanje in spremljanje pravnega reda EU poleg prehoda obstoječih kadrov MKGP 
nujna zaposlitev najmanj osmih novih delavcev. 

Nujna je vzpostavitev ustrezne strokovne podpore, to je zadostnega števila usposobljenih 
strokovnjakov za izvajanje novih nalog in obveznosti. Potrebna je zaposlitev do 15 novih 
strokovnjakov in laborantov ter njihovo usposabljanje in izobraževanje na področju 
zdravstvenega varstva rastlin in do 13 novih strokovnjakov in laborantov na področju 
fi to farmacevtskih sredstev, torej skupno do 28 novih strokovnjakov in laborantov. Za 
prevzem, spremljanje in izvajanje pravnega reda EU na fitosanitarnem področju je torej 
skupaj potrebnih 36 novih upravnih delavcev, strokovnjakov in laborantov (tehnikov). Ob 
tem je treba omeniti, da se bo z vstopom v EU in ukinitvijo sedanjih mejnih prehodov 
zmanjšalo število fitosanitarnih inšpektorjev na mejnih prehodih, pri čemer jih bo del 
prerazporejenih na druge naloge v okviru fitosanitarne inšpekcije. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe-.TMŠČ-rJ< Ministrstvo zakmetijstvo,gozdarstvo in.prehrano 
i^MKGBe»Oprava<.RS<za'^antv^astIiii^in^^> 

Naziv institucije: Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 
-::.rv v --; v-. Štcvilonovo zaposlenih ''•j'-'! 

. 4'(; "r-v.-• . . . * .s ■■ a '•'»'* .rit-r? '■ 
* ' ,-v; 
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Institucije za izvajanje pravnega reda: 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Proračunska sredstva: Uporabnik: 2311   

19.000 
250.000 

  60.000 
354.000* 
683.000 

* V znesku je vključenih 244 milijonov SIT za investicije, ki jih je Vlada RS s svojim sklepom uvrstila v leto 
2003 oz. 2006. 

V državnem proračunu je del finančnih sredstev za nove zaposlitve, usklajevanje in 
izvajanje pravnega reda EU na fitosanitarnem področju že zagotovljen, čeprav se končna 
ocena potrebnih dodatnih sredstev za vsa področja še pripravlja. 

Sedanja ocena potrebnih sredstev za usklajevanje in izvajanje novih nalog in obveznosti 
približno 200 milijonov SIT, za ustrezno infrastrukturo na mejnih prehodih z Republiko 
Hrvaško, vključno s primernim delovnim prostorom za pregledovanje pošiljk ter prostorom 
za laboratorij, pa približno 263 milijonov SIT. Dodatnih 220 milijonov SIT bo potrebnih 
kot investicija v laboratorij?. 

Skupna ocena potrebnih finančnih sredstev za prevzem in izvajanje pravnega reda EU na 
fitosanitarnem področju je 683 milijonov SIT. 

2 - Viri EU: 

::rLcto-'- rtr.v j. Namen' ^'t?.-.' Številka micrama" 'Znesek(v 000 EUR)* • 

'Vift* J ti U"» p»'' 

Nakup opreme - COP 97 
Izobraževanje - COP 97- 
Mejni prehodi - COP 98 

Twirming - COP 98 

Twinning - COP 99 
Investicije COP 99 

SL9704.01.02. /.''"i 
SL9704.01.02. 

SL9805.. 
. SL9805. 

■ . :.228 .• ; 
" -103 

: 250 ♦ .. ' 

».■ '' '■ • ■ :.J?ifb' " j-'" !.'■ 
>400; ' 
600 : : ■ ' *'• 

* Skupaj s komponento veterinarska kontrola 
** Se nadaljuje po letu 2000 

V procesu prilagajanja je predvidena finančna pomoč programov PHARE, TAIEX idr. V 
teku je projekt SL 9704.01.02 v okviru PHARE COP 97, v vrednosti 473.000 EUR, kjer je 
predvideno strokovno svetovanje tujih strokovnjakov, podpora pri opremljanju 
laboratorijev, pri usposabljanju in izobraževanju strokovnjakov in fitosanitarnih 

Stevilo.flovo^poslenih 

v'• :.vr Obstoječe:^;:. : - ' '•• ; 

'„■t■ - ' ■ - -» .'-.-i j.1'. ' . . i - - ^ 

Ministrstvo za kmetijstvo; gozdarstvo in prehrano, 
^Inšpektorat RS za-kmetijstvOj*'g6zdarstvo, lovstvo 

ttm V. v.*": r ''"-.Nove • ■■■v■" $ MB? S'-^S MKGP^- Uprava'RS za varstvo .rastlin 

Naziv institucije: Kmetijski inštitut Slovenije 
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inšpektorjev (del denaija je bil porabljen pred 1999). V okviru programa Twinning - COP 
98 je vsota 50.000 EUR namenjena predvsem izobraževanju v Sloveniji in na 
Nizozemskem. Tvvinning - COP 99 v vrednosti 1.000.000 EUR je namenjen podpori pri 
izboljšanju fitosanitame kontrole in nabavi laboratorijske opreme za diagnostiko škodljivih 
organizmov. 
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3.4.3. Ribištvo 

a/Trenutno stanje 

Republika Slovenija je sredozemska država z obalo na Jadranskem morju v dolžini 46 km. 
Morsko ribištvo se v Republiki Sloveniji po osamosvojitvi leta 1991 omejuje na slovenske 
teritorialne vode (12 milj od obale), ki obsegajo 180 kvadratnih kilometrov, in na odprte 
vode Jadranskega morja. Omejitev ribolovnega območja po osamosvojitvi je vodila v 
neskladje med razpoložljivimi ribolovnimi fondi in številom ribičev ter ribolovnih sredstev. 
V primerjavi z drugimi obmorskimi državami je slovenska ribolovna flota sorazmerno 
maj Ima. 

V Republiki Sloveniji je upravljanje z ribolovnimi fondi urejeno z Zakonom o morskem 
ribištvu (Ur.l. SRS, št. 25/76, 29/86, 47/87). Zbiranje podatkov o ulovu in marikulturi se 
zagotavlja na podlagi Zakona o statistiki. Sistem ni v celoti primerljiv z zahtevami EU. 

Republika Slovenija ima z Republiko Hrvaško sklenjeno meddržavno pogodbo o 
sodelovanju na področju morskega ribištva. Po tej pogodbi se slovenskim ribičem dovoljuje 
ribolov male plave ribe v količini 1.500 ton na leto v hrvaškem teritorialnem moiju. 

Naloge, ki se trenutno financirajo iz državnega proračuna na področju morskega ribištva v 
Sloveniji: 

• subvencioniranje ulova male plave ribe, ki se predela v ribje izdelke, 

• zagotavljanje promocije za izvoz ribjih izdelkov, 

• sofinanciranje novih zmogljivosti in modernizacije marikulture, 

• sofinanciranje novih proizvodnih in predelovalnih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih 
rib, 

• sofinanciranje promocije ribiških proizvodov, 

• sofinanciranje plačevanja prispevkov za socialno varnost za morske ribiče 

• financiranje monitoringa ribolovnih fondov v slovenskem moiju. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Priprava potrebnih strokovnih podlag za strategijo in dolgoročni sektorski načrt za morsko 
ribištvo in akvakulturo ter priprava potrebnih strokovnih podlag za izvedbo planiranih 
srednjeročnih sprememb nacionalne zakonodaje s področja ribištva. 

Ustanovitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi spremembe Zakona o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS 71/94, 47/97 - pristojno Ministrstvo za notranje 
zadeve). 
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c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Za uskladitev svoje zakonodaje bo Republika Slovenija do 1.1.2002 sprejela in uveljavila 
spremembe in dopolnitve Zakona o morskem ribištvu z vsemi podzakonskimi akti: 
pravilnikom o ribolovnih dovoljenjih, pravilnikom o zagotavljanju podatkov o ulovu in 
marikulturi, pravilnikom o koordinaciji in promociji raziskav. 

Zaradi racionalizacije nalog, ki izhajajo iz uredbe s področja pomorske plovbe iz 
pristojnosti Ministrstva za promet in zveze, in uredb, ki urejajo področje morskega ribištva, 
in sodijo v pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo do konca leta 
2001, na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o morskem ribištvu, ustanovljen 
medresorski CROSS center. Center bo deloval na Upravi za pomorstvo v Kopru in bo 
dislociran oddelek MKGP, V okyiru tega centra bo zagotovljena. enqtna podatkovna baza, 
zbirali ift "posredovali se bodo podatki na podlagi nacionalnih predpisov in predpisov 
Evropske unije. 

Register ribiških ladij bo vzpostavljen do 1.1.2002 na podlagi zgoraj omenjenih 
prilagoditev Zakona o morskem ribištvu in njegovih podzakonskih aktov. Za potrebe 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ga bo vodil omenjeni CROSS center, v 
katerem se bodo zbirali tudi podatki o ulovu na podlagi vodenja dnevnikov o ulovu ribiških 
ladij, podatki o iztovaijanju, prometu, podatki o marikulturi in drugo. 

Skupna tržna ureditev 

Tržno cenovna politika v slovenskem morskem ribištvu v primerjavi s skupno tržno 
ureditvijo EU normativno ni primerljivo urejena. Za popolno uskladitev svoje zakonodaje 
bo Republika Slovenija do pristopa k Evropski uniji sprejela naslednje predpise oziroma 
izvedla naslednje naloge: 

• leta 1998 sprejeto reformo kmetijske politike, ki vključuje tudi ribištvo (dokončna 
izvedba po predvidenem terminskem planu do konca leta 2002); 

• spremembe in dopolnitve pravilnika o kakovosti rib, rakov, školjk, morskih alg, želv, 
polžev in njihovih izdelkov (uveljavitev do 30.6.2001); 

• zakon o morskem ribištvu in na njegovi podlagi tudi pravilnik o delovanju organizacij 
proizvajalcev v ribištvu (uveljavitev do 1.1.2002). 

Tržne ukrepe in sistem za pripravo bo izvajala potrjena agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, znotraj nje sektor za kmetijske trge oz. oddelek za ribiške, gozdarske in druge 
rastlinske in prehranske proizvode, in organizacija proizvajalcev ribiške dejavnosti. 

Strukturni ukrepi 

Za uskladitev ukrepov za izvajanje strukturne politike bo Republika Slovenija do 1.1.2002 
sprejela in uveljavila Zakon o morskem ribištvu. Do konca leta 1999 bo izdelana strategija 
razvoja ribištva in ribogojstva kot podlaga za izvajanje lastne strukturne politike in kasnejši 
prevzem politike Evropske unije na tem področju. Obstoječi sistem državnih pomoči, ki ni 
v celoti primerljiv s strukturnimi ukrepi Evropske unije na področju ribištva, bo do konca 
leta 2001 preoblikovan v primerljive strukturne programe. Naloge, povezane s strukturno 
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politiko na področju ribištva, bo izvajala Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
znotraj nje sektor za razvoj podeželja oz. oddelek za gozdarstvo in ribištvo, in sicer: 

• izvajanje nacionalnega programa razvoja podeželja, 

• priprava in pregled strukturnih programov ter drugih programov znotraj nacionalnega 
programa, 

• nadzor nad izvajanjem programov, 

• priprava dokumentacij za izvajanje strukturnih ukrepov, 

• organiziranje in izvajanje projektov predpristopne pomoči, 

• priprava predlogov za vključevanje v skupne razvojne programe. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Za sprejem in izvajanje predpisov za upravljanje z viri in nadzor v ribištvu bo Republika 
Slovenija postopno do 1.1.2002 okrepila službo v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (vključno z omenjenim CROSS centrom) z dodatnimi strokovnimi 
delavci. 

Za izvajanje skupnih tržnih ureditev in strukturnih ukrepov na področju kmetijstva in 
ribištva bo do konca leta 1999 ustanovljena Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo- 
prevzela tudi vse naloge, povezane s skupno tržno ureditvijo za ribištvo. 

Za izvajanje skupne tržne ureditve z ribjimi proizvodi bo treba zagotoviti tudi delovanje 
organizacije proizvajalcev, s ciljem racionalizacije, koncentracije ponudbe in izboljšanja 
proizvodne in tržne strukture. Za priznanje organizacije proizvajalcev bo potrebno sprejeti 
statut, pravila poslovanja, imenovanje zaposlenih s pooblastili in lastno udeležbo 
financiranja s strani Slovenije. 

Institucije za spremljanje pravnega reda: 

- . ■ Obstoječe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Nove ■ niso predvidene . - 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

•• •" Obstoječe - ' Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
„• Nove " -■ Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja*: . 

- (AKTRP) 

Potrebni dodatni kadri: 

7 vj. . I»vsy " *X« V*.».y» ■ »fp 

s^vfJ^Poffetniinavtl^din^SS® •- 3: 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Ocenjuje se, da bodo dodatna finančna sredstva potrebna za naslednje namene: 

• informacijska podpora za izvajanje predpisov o zagotavljanju potrebnih podatkov o 
ulovu in marikulturi, trženju, vodenju ribiškega registra in ribolovnih dovoljenj; 

• informacijska podpora za izvajanje intervencijskega sistema, v skladu z zahtevami 
strukturnega sklada FIFG in drugih skladov za regionalna obalna območja; 

• izobraževanje in usposabljanje kadrov za izvajanje tržnega reda; 

• izobraževanje in usposabljanje kadrov za izvajanje nadzornega sistema v ribištvu; 

• usposobitev laboratorijske opreme za izvajanje raziskav in izvajanje monitoringa 
ribolovnih fondov. 

Predvideni vir za financiranje nalog za področje ribištva do vključitve Slovenije v EU je 
nacionalni proračun. Usposabljanje kadrov za izvajanje nalog pa se financira iz virov 
TAIEX in PHARE. 

Uporabnik: 2311 
padajo institucij -i Sredstva za izvajanje kmetijske: 
tekočnicenalil^^T^po 

6.000 - 220.000 
18.000 320.000 
18.000 - 320.000 
18.000 -'X •>. 320.000' K. L. 

3.4.4.Energetika 

a/Trenutno stanje 

1. Varnost oskrbe 

Republika Slovenija je Pogodbo o energetski listini in pripadajoče dokumente ratificirala 
4.7.1997 in jo s tem prevzela v nacionalno zakonodajo. 

Obstoječi zakon o blagovnih rezervah ureja oblikovanje zalog pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni. Vlada RS je leta 1992 s 
posebnim sklepom naložila podjetjem naftnega gospodarstva stalno vzdrževanje 
določenega obsega zalog. 

Predpisi o trgovanju in oskrbi v času vojne ali v času neposredne vojaške nevarnosti so 
sestavni del ukrepov, ki se izvajajo v času motenj v oskrbi z naftnimi derivati iz drugih 
razlogov. 

Zakon o spremembah zakona o blagovnih rezervah je bil sprejet maja letos po hitrem 
postopku. Zakon ureja formiranje zalog nafte in naftnih derivatov. 
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J. Konkurenca in notranji trg za energijo 

Odpiranje trga z električno energijo je področje, na katerem bo potrebno obsežno 
prilagajanje, ki bo terjalo večje, tudi strukturne spremembe v energetskem gospodarstvu, 
posebno v elektroenergetskem sektorju in premogovništvu. 

■ Področje oskrbe z električno energijo vsebinsko urejata Zakon o energetskem gospodarstvu 
iz leta 1981 in Zakon o gospodarskih javnih službah iz leta 1993. 

Uskladitev pravnega reda Republike Slovenije s pravnim redom Evropske Unije na 
področju trga za električno energijo (direktiva 96/92/EC) bo zagotovljena s sprejemom 
Energetskega zakona, ki bo sprejet v letu 1999. 

Republika Slovenija pripravlja tudi sveženj programov in ukrepov za celovito sanacijo 
elektroenergetskega sistema s ciljem izboljšanja konkurenčnosti sektorja in njegovo 
usposobitev za delovanje v pogojih odprtega trga. 

Področje oskrbe z zemeljskim plinom urejajo Zakon o energetskem gospodarstvu, Zakon o 
gospodarskih javnih službah in Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe 
z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja. Uredba že daje možnost uporabnikom plina 
z letnim odjemom nad 25 mio m3, da si zagotovijo neodvisno oskrbo in v bistvu ob 
določenih pogojih že odpira trg zemeljskega plina. 

Uskladitev pravnega reda Republike Slovenije s pravnim redom Evropske Unije na 
področju trga za zemeljski plin bo zagotovljena s sprejemom Energetskega zakona, ki bo 
sprejet do konca leta 1999. 

Energetski zakon bo tudi urejal obveščanje Ministrstva pristojnega za energetiko in 
obveščanje Evropske Komisije o cenah, uvozu, nameravanih investicijah in ostalih 
relevantnih podatkih,;povezanih s trgom energije. 

Področje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin, kamor sodita tudi surova nafta in 
zemeljski plin urejata Zakon o rudarstvu in Zakon o varovanju okolja. 

Republika Slovenija bo uskladila svojo zakonodajo s pravnim redom Evropske Unije, ki 
ureja raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov s sprejemom Zakona o rudarstvu, ki ga je 
Državni zbor RS v maju letos podprl v drugem branju. 

Zakon o zagotavljanju sredstev za zapiranje premogovnikov Zagorje, Senovo in Kanižarica 
je skladen s pravnim redom Evropske Unije. Nadaljnja proizvodnja rjavega premoga v še 
delujočem premogovniku je vezana predvsem na obratovanje Termoelektrarne Trbovlje II, 
ki brez revitalizacije in ekološke sanacije ne bo smela več obratovati. 

Preučujejo se alternativne možnosti reševanja tega problema, ki vključujejo zmanjševanje 
obsega proizvodnje rudnika oziroma njegovo zapiranje. Program državnih pomoči iz tega 
naslova bo sprejet do 31.3.2000 in bo oblikovan v skladu z veljavno zakonodajo Evropske 
unije. 

3. Trajnostni razvoj 

Veljavni Zakon o energetskem gospodarstvu ne ureja zadev s področja učinkovite rabe 
energije in ne nudi pravne podlage za sprejem podzakonskih aktov iz tega področja. Zakon 
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o organizaciji in delovnem področju ministrstev ureja le institucionalizacijo izvajanja 
politike učinkovite rabe energije. 

Področje učinkovite rabe energije načelno urejajo naslednji dokumenti: 

• Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo (Ur.l. RS št. 9/96) je 
politiko učinkovite rabe energije postavila v okvir, ki je usklajen s principi politike, 
opredeljene s strani Evropske unije; 

• Zakon o ratifikaciji pogodbe o energetski listini, protokola k energetski listini o 
energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepi v zvezi s 
pogodbo o energetski listini; 

• Zakon o ratifikaciji evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni 
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
EU, na drugi strani. 

Energetski zakon bo dal zadostno osnovo za sprejeli vseh potrebnih podzakonskih 
predpisov, ki bodo urejali zadeve učinkovite rabe energije na posameznih področjih. 

Področje obnovljivih virov energije obravnava Resolucija o strategiji učinkovite rabe in 
oskrbe z energijo, ki je v tem delu skladna s politiko Evropske Unije o pospeševanju rabe 
obnovljivih virov energije. 

4. Jedrska energija 

4.1. Nabava jedrskih materialov 

Pogoji za nabavo materialov za jedrsko gorivo so določeni v Zakonu o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske energije. Slovenija ni 
podpisala nobenega sporazuma, ki bi predpisoval način in pogoje komercialne nabave 
materialov zajedrsko gorivo. Materiale za jedrsko gorivo in storitve se nabavlja neposredno 
na prostem trgu. JE Krško ima tri ločene pogodbe: za dobavo uranovega heksafluorida, za 
obogatitev in za izdelavo gorivnih elementov. Trenutno v državah EU ni proizvajalca 
gorivnih elementov, ki bi proizvajal gorivne elemente, kot jih potrebuje JE Krško. Jedrski 
material za raziskovalni reaktor TRIGA je bil dobavljen s Pogodbo o posredovanju 
obogatenega urana za raziskovalni reaktor, sklenjeno med Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo, ZDA in SFRJ, 4.10.1961. Storitve za obogatitev urana so bile 
zagotovljene s Pogodbo o obogatitvi urana za jedrski objekt v SFRJ, sklenjeno med 
Mednarodno agencijo za atomsko energijo, ZDA in SFRJ. 

Vse dolgoročne pogodbe za dobavo naravnega in obogatenega urana oziroma za storitve 
obogatitve urana in za izdelavo gorivnih elementov, ki so bile sklenjene pred pristopom 
Slovenije v EU, ostanejo v veljavi do njihovega izteka (105. čl. pogodbe Euratom), tudi po 
vstopu Slovenije EU. Slovenija bo ob vstopu v EU takšne pogodbe prijavila pri Dobavni 
Agenciji (Supply Agency) v roku 30 dni od začetka polnopravnega članstva. 

4.2. Varovanje jedrskih materialov 

Varovanje jedrskega materiala je predpisano z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske energije, evidenca in kontrola jedrskih 
materialov, pa še posebej s Pravilnikom E4 (Pravilnik o conah materialnih bilanc in o 
načinu vodenja evidence o jedrskih materialih ter o pošiljanju podatkov iz te evidence). 
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.Slovenija je 19.7.1997 ratificirala "Pogodbo o izvajanju varovanja jedrskih materialov v 
zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja". Novembra 1998 je bil tudi podpisan 
"Dodatni protokol" k omenjeni pogodbi: 

Slovenija o evidenci jedrskega materiala in o vseh transakcijah z njim, kot je zahtevano s 
Sporazumom med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o 

■ varovanju v zvezi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, poroča Mednarodni agenciji za 
atomsko energijo. 

Slovenija se strinja, da pristopi k tipu pogodbe, kot jo imajo države EU brez jedrskega 
orožja (non-weapon states) z IAEA (INFCIRC/193), in dovoli inšpektorjem Evropske 
komisije in, kadar bo to zahtevano, inšpektorjem Mednarodne agencije za atomsko energijo 
preverjanje podatkov o jedrskem materialu in jedrskih objektih na njenem ozemlju. 

Slovenija bo tudi izpolnila določila "Uredbe Komisije, ki se nanaša na izvedbo ukrepov 
varovanja jedrskih materialov skladno z zahtevami Euratoma", vendar pričakuje svetovalno 
pomoč za vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora jedrskih materialov. 

4.3. Mednarodne pogodbe 

Slovenija ima sklenjene naslednje mednarodne sporazume: 

a) bilateralne: 

• s Kanado o miroljubni uporabi jedrske energije (ratificiran 7.2.1996), 

• z ameriškim upravnim organom o izmenjavi tehničnih informacij in o jedrski varnosti 
(1993), 

• z Madžarsko (ratificiran 1996), z Avstrijo (ratificiran 1996) in s Hrvaško (ratificiran 
1998) o zgodnjem obveščanju v primeru jedrske ali radiacijske nesreče; 

b) bilateralne sporazume o miroljubni uporabi jedrske energije, ki jih je nasledila od SFR 
Jugoslavije: 

• s Češkoslovaško, 

• med Zvezno komisijo za jedrsko energijo in Italijanskim državnim odborom za jedrsko 
energijo, 

• z Madžarsko, 

• s Poljsko; 

c) multilateralne sporazume oziroma konvencije: 

• dunajsko konvencijo o odgovornosti za jedrsko škodo, 

• skupni protokol o uporabi dunajske in pariške konvencije o odgovornosti za jedrsko 
škodo, 

• pogodbo o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmosferi, vesolju in pod vodo, 

• pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, 

• pogodbo o prepovedi o postavljanju jedrskega orožja na morsko ali oceansko dno in v 
njihovo podzemlje, 

• konvencijo o fizični zaščiti jedrskih snovi, 

• konvencijo o zgodnjem obveščanju v primeru jedrske ali radiacijske nesreče, 

• konvencijo o pomoči v primeru jedrske ali radiacijske nesreče, 

• konvencijo o jedrski varnosti, 
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• pogodbo o popolni prepovedi poskusov z jedrskim orožjem, 

• skupno konvencijo o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in o varnem ravnanju z 
radioaktivnimi odpadki. 

Slovenija namerava upoštevati vse mednarodne sporazume, ki jih ima EU sklenjene na 
področju miroljubne uporabe jedrske energije in pristopiti k njim po vstopu Slovenije v EU. 
Po preučitvi posameznih sporazumov je pripravljena tudi prekiniti oziroma odstopiti od že 
obstoječih sklenjenih sporazumov med Slovenijo in tretjimi državami, če bodo tovrstne 
obveznosti že vsebovane v sporazumih h katerim Slovenija pristopa. 

4.4. Investicije v podjetja z mešanim kapitalom in poročanje o gradnji novih jedrskih 
objektov 

Gradnjo jedrskih objektov in poročanje o njih določajo: 

• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije 

• Pravilnik E1 (Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in 
uporabo jedrskih objektov 

Slovenija bo izvajala "Uredbo št. 1, ki zahteva poročanje o novih investicijah na področju 
jedrske industrije in proizvodnje energije" (41. čl. pogodbe Euratom), in sicer tako, da bo 
obvestila Komisijo o vseh jedrskih objektih v Sloveniji. Slovenija bo prav tako poročala 
Komisiji o vseh večjih spremembah (modifikacijah, katerih investicijska vrednost presega 
določen znesek) v jedrskih objektih, ki jih je potrebno Komisiji javiti, da le-ta da soglasje 
za začetek del. 

Slovenija je seznanjena z "Uredbami o posojilih v okviru pogodbe Euratom", vendar 
trenutno ne namerava zaprositi zanje. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Jih ni. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Področje energetskega notranjega trga bosta urejevala dva zakona: 

• Energetski zakon bo urejal notranji trg za električno energijo in zemeljski plin in bo 
sprejet do 31.12.1999. S podzakonskimi akti, ki bodo sprejeti in uveljavljeni najkasneje 
do 31.12.2002, bodo predpisani predvsem pogoji za izdajo licenc in dovoljenj in pogoji 
za določitev upravičenih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina. 
Ustanovljena bo Agencija za energijo, ki bo imela funkcijo neodvisnega energetskega 
regulatorja; 

• Zakon o rudarstvu, ki je v drugem branju in bo sprejet sredi letal999, bo med drugim 
urejal tudi področje raziskav in izkoriščanja ogljikovodikov. S podzakonskim 
predpisom, ki bo sprejet do 31.12.2000, bo opredeljen način določitve in plačila 
nadomestila za rudarsko pravico. 
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• Republika Slovenija bo do konca leta 1999 sprejela zakon o postopnem zapiranju 
rudnika Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II (TET II) in 
spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije. Zakon predvideva postopno 
zapiranje rudnikov do leta 2015, podaljšanje življenjske dobe TET II z uporabo 
domačega energenta in izgradnjo odžvepljevalne naprave. Program razvojnega 
prestrukturiranja bo predlagal ukrepe za razvoj regije, ki zaradi dominacije starih 
industrij in rudarstva nazaduje v svojem razvoju in se sooča z visoko stopnjo 
brezposelnosti in izgubo delovnih mest. 

Z namenom da bi odgovorili na izraženo skrb za seizmično varnost NE Krško, je Uprava 
Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) vložila znatne napore v reevaluacijo 
seizmičnosti lokacije NE Krško. Od leta 1993 potekajo na tem območju obsežne in drage 
geološke raziskave. Zaradi nezadostnih domačih finančnih sredstev je URSJV zaprosila za 
finančno pomoč v sklopu PHARE programa. Projekt, vreden 500.000 EUR, je bil odobren 
v letu 1997. Na osnovi javnega razpisa je bila izbrana EPTISA, Španija. Glavnino dela 
bosta opravila OGS, Trst, Italija in Univerza Leoben, Avstrija. Terensko delo seje pričelo v 
marcu 1999 in bo končano zgodaj leta 2000. Namen tega PHARE projekta je pridobiti in 
obdelati podatke z metodo kvalitetne refleksij ske seizmike v skupni dolžini 45 km. 

Rezultati PHARE projekta bodo uporabljeni skupaj z ostalimi geološkimi podatki za 
interpretacijo podpovršinske geološke in tektonske zgradbe Krškega bazena. Pričakujemo, 
da bo celoten projekt končan do konca leta 2000, ko utemeljeno upamo, da bo vprašanje 
seizmičnih raziskav zaprto. Izgradnja mreže šestih seizmoloških postaj za opazovanje 
potresov na lokaciji NE Krško zavisi od razpoložljivih finančnih sredstev. Za izgradnjo te 
mreže je bila vložena vloga za dodelitev sredstev PHARE. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti se bo aktivno vključilo in vzpodbudilo pripravo 
projektov za črpanje sredstev iz kohezijskega strukturnega sklada (program ISPA) na 
področju varovanja zraka. 

d/Potrebc za izgradnjo institucij 

Republika Slovenija na ravni spremljanja pravnega reda ne namerava ustanoviti novih 
institucij za področje energetike. Vse naloge namerava opraviti v okviru obstoječih 
institucij, ki se bodo morale še kadrovsko in strokovno okrepiti. To je Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti, za področje jedrske energije pa tudi Ministrstvo za okolje in 
prostor - Uprava RS za jedrsko varnost. Na strani izvajanja usklajene zakonodaje s področja 
energetike se Slovenija opira na obstoječe institucije: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
in njegove organe v sestavi (Agencija za učinkovito rabo energije, Direkcija za oskrbo z 
energijo, Direkcija za rudna bogastva), Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in 
Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava za jedrsko varnost. Za učinkovito izvajanje 
pravnega reda Slovenija namerava ustanoviti tudi Agencijo za energijo (neodvisni 
energetski regulator) in Zavod za rezerve naftnih derivatov. 

Na podlagi Zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah bo ustanovljen poseben 
zavod, katerega obvezni člani bodo uvozniki in proizvajalci naftnih derivatov. Ti bodo s 
svojimi finančnimi prispevki iz cen naftnih derivatov brez davkov zagotavljali oblikovanje 
in vzdrževanje zalog ter delovanje zavoda. Skladno z idejo tega zakona za te namene torej 
ne bo treba zagotavljati finančnih sredstev iz državnega proračuna. 
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Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

. , Obstoječe , .. . Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo 
za okolje in prostor - Uprava RS za jedrsko 

varnost, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
' Nove - • ; ; niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo 
za okolje in prostor - Uprava RS za jedrsko 

varnost. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Nove niso predvidene 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 
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• Uporabnik: 2513 
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Približno 90% vseh predvidenih sredstev v letu 1999 bo usmerjenih v postopno zapiranje 
ekonomsko neperspektivnih premogovnikov Zagorje, Senovo, Kanižarica. Preostala 
proračunska sredstva v letu 1999 so namenjena programom racionalne rabe energije. V letih 
2000, 2001 in 2002 bo približno 85 % vseh sredstev namenjeno programu zapiranja 
rudnikov Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju 
razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije. Preostali del sredstev bo namenjen 
programom racionalne rabe energije in vzpostavitvi Agencije za energijo. 

2 - Viri EU: 
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f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Čimprejšnja ustanovitev institucije, odgovorne za formiranje in vzdrževanje zalog 
nafte in/ali naftnih derivatov, ki v najkrajšem možnem času pripravi natančen terminski 
in finančni načrt dela s ciljem imeti 90 dnevne zahtevane zaloge do 31.12.2005. 

Najpomembnejša naloga je oblikovanje 90-dnevnih zalog surove nafte in naftnih derivatov 
ter priprava ukrepov, ki bi se izvajali v primeru težav pri oskrbi uporabnikov z naftnimi 
derivati. 

Na podlagi Zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah je treba preanalizirati ukrepe 
za primer težav z oskrbo, ki so bili uporabljeni v času naftne krize in na podlagi ugotovitev 
do konca polletja 1999 te ukrepe ustrezno dopolniti. 

Na podlagi Zakona o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah bo ustanovljen poseben 
zavod, katerega obvezni člani bodo uvozniki in proizvajalci naftnih derivatov. Ti bodo s 
svojimi finančnimi prispevki iz cen naftnih derivatov brez davkov zagotavljali oblikovanje 
in vzdrževanje zalog ter delovanje zavoda. Skladno z idejo tega zakona za te namene torej 
ne bo treba zagotavljati finančnih sredstev iz državnega proračuna. 

60 dnevne zaloge morajo biti oblikovane do leta 2002, 90 dnevne pa do leta 2005, kar 
pomeni, da bo treba v dogovoru z Evropsko komisijo zagotoviti triletno prehodno obdobje. 
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1. Reorganizacija in notranja racionalizacija poslovanja elektroenergetskega 
sektorja: Nujna bo sprememba organiziranosti elektroenergetskega sektoija z namenom 
združevanja sorodnih poslovnih dejavnosti, kar bo predpogoj za izpeljavo programov 
racionalizacije poslovanja elektroenergetskih podjetij in bolj usklajeno politiko razvoja 
elektroenergetskega sistema. 

2. Harmonizacija cen električne energije s cenami v primerljivih razvitih evropskih 
državah: Cene električne energije so sicer v zadnjih letih dvigovale hitreje od 
naraščanja inflacije, a kljub temu še ne dosegajo ravni v primerljivih evropskih državah. 
Še bolj kot absolutni dvig cen, bo nujna predvsem sprememba razmerij med cenami 
električne energije za industrijske porabnike ter cenami za gospodinjstva in ostalo 
porabo. 

3. Priprava programov državnih pomoči za prestrukturiranje premogovnega 
sektorja: Poleg že tekočih programov zapiranja premogovnikov bo potrebno pripraviti 
še dodatne programe za modernizacijo, zmanjševanje obsega proizvodnje oziroma 
zapiranje v preostalih dveh premogovnikih (RTH in RLV). Ti programi bodo morali biti 
pripravljeni in financirani v skladu z zakonodajo o državnih pomočeh. 

4. Priprava programov za reševanje nasedlih investicij v elektroenergetskem sistemu 
Slovenije: Stroški nasedlih investicij po odprtju trga predstavljajo na proizvodni strani 
po prvi grobi in nepopolni oceni med 1 in 2 milijardami DEM. Potrebno bo pripraviti 
sveženj programov in ukrepov, ki bodo vključevali reševanje zadolženosti podjetij s 
prenosom v javni dolg oziroma preko pribitka na ceno električne energije. 

5. Pristop k mednarodnim režimom, ki regulirajo kontrolo prometa jedrskih in 
drugih materialov (Trigger lista ali Zangger komite in dodatni protokol k pogodbi o 
varovanju). 

6. Pristop k OECD/NEA. 

7. Sprejem zakona o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji. 
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. 3.4.5.Promet 

a/Trenutno stanje 

Na področju prometne politike 

Prometno politiko RS določajo: 

• Resolucija o pomorski usmeritvi RS (1991), 

• Resolucija o prometni politiki RS (v zaključni fazi sprejemanja v Državnem zboru), 

• Nacionalni program izgradnje avtocest v RS (1995, z dopolnitvami 1998), 

• Nacionalni program razvoja železniške infrastrukture RS (1996 - dopolnitve 
nacionalnega programa bodo predvidoma sprejete do konca 1999). 

Področje prometa je celovito urejeno s področnimi zakoni za cestno infrastrukturo, cestni 
promet, železnice, pomorstvo in zračni promet, na podlagi katerih so bili izdani 
podzakonski predpisi. S tem pravnim redom Republika Slovenija celovito ureja celotno 
področje tako, da je veljavni pravni red RS deloma usklajen s pravnim redom EU, v 
postopku usklajevanja pa je že večji del, predvsem temeljni zakonski predpisi, s katerimi bo 
dosežena celovita usklajenost najkasneje do konca 2002. 

Na področju cest 

V skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest Slovenija zagotavlja izgradnjo 
cestnih povezav na V. in X. Koridorju v delu, ki poteka po njenem ozemlju. Od leta 1994, 
ko se je začel izvajati Nacionalni program izgradnje avtocest do sedaj, je bilo zgrajenih 
oziroma je v gradnji 263,7 km avtocest in drugih cest, v kar je RS vložila preko 1 milijardo 
ameriških dolarjev. 

Področje cest je urejeno z: 

• Zakonom o j avnih cestah, 

• Uredbo o cestnini za uporabo določenih cest in drugimi uredbami, ki določajo 
plačevanje cestnih taks in pristojbin, 

• Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest in Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v RS. 

Predpisi Republike Slovenije, ki urejajo cestne dajatve (letno takso in cestnino), so 
usklajeni s pravnim redom Evropske unije (direktiva Sveta 93/89) in tudi s predvidenimi 
rešitvami v predlogu nove direktive COM (96)331 (Communication) final (če bo ta sprejeta 
v predlaganem besedilu). Sredstva, zbrana s cestninami, pokrivajo približno polovico vseh 
stroškov vloženega kapitala izgradnje in stroškov vzdrževanja ter obratovanja avtocest, za 
uporabo katerih se cestnine zaračunavajo. 
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Na področju cestnega prometa 

Na področju prevozov blaga in potnikov v cestnem prometu je bil v preteklih letih v 
Republiki Sloveniji značilen velik porast števila manjših prevoznikov, kar je pripeljalo do 
neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem na trgu prevoznih storitev in povečalo 
pritisk na opravljanje prevozov v mednarodnem prometu, še posebej v tovornem prometu. 
Manjši prevozniki so slabo pripravljeni na izpolnjevanje tehničnih, finančnih, izobrazbenih 
in socialnih pogojev, kot so uveljavljeni v EU, kot tudi na pripustitev tuje konkurence v 
kabotažo. 

Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji je glede: 

• dostopa do trga storitev, zlasti pridobitev licenc za opravljanje prevoznih storitev in 
pridobitev dovolilnic za mednarodne prevoze tovorov delno usklajena s predpisi EU in 
vsebovana v Zakonu o prevozih v cestnem prometu, drugih zakonih in podzakonskih 
aktih, v Sporazumu med Republiko Slovenijo in EGS na področju prometa iz leta 1993 
ter v mednarodnih sporazumih, ki jih je sklenila Republika Slovenija na področju 
prevozov v cestnem prometu. Čeprav ni podpisnica konvencije ASOR (Agreement on 
the International Cariage of Passangers by Road by Means of Occasional Coach and Bus 
Services) , RS izvaja njena določila in aktivno sodeluje pri pogajanjih za INTERBUS 
sporazum (Agreement on International Occasional Carriage of Passengers by Coach and 
Bus), 

• tehnologije, varnosti in vplivov na okolje cestnih motornih vozil (na področju mer in 
mas, globine profilov gum in namestitve naprav za omejevanje hitrosti) že usklajena s 
pravnim redom Evropske unije, ni pa še uvedeno označevanje vozil glede mer, niti 
obvezna uporaba naprav za omejevanje hitrosti. Registrirne naprave, ki se uporabljajo v 
cestnem prometu v Republiki Sloveniji, so vključene v predpise zakonskega meroslovja, 
ki so delno usklajeni s pravnim redom Evropske unije. Pregled registrirnih naprav v 
Republiki Sloveniji izvajajo privatne institucije na osnovi pooblastil Urada za 
standardizacijo in meroslovje, 

• uporabe varnostnih pasov, baz podatkov o prometnih nesrečah ter glede vozniških 
dovoljenj in priznavanja znaka države, v kateri je vozilo na novo registrirano, delno 
usklajena s pravnim redom Evropske unije, 

• prevoza nevarnih snovi, urejenega z Zakonom o prevozu nevarnega blaga iz leta 1990, 
ki povzema določbe Regulation concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail - RID(za železniški promet) in European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR (za cestni promet), le deloma 
usklajena s pravnim redom Evropske unije, 

• socialnih zadev na področju cestnega prometa delno usklajena s pravnim redom EU. To 
področje urejajo Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem 
prometu, Zakon o delovni inšpekciji in Zakon o ratifikaciji AETR konvencije (European 
Agreement concerning the Work of Crews of Vechicles engaged in International Road 
Transport). 
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• Na področju železnic 

V skladu z Nacionalnim programom razvoja železniške infrastrukture se izvaja 
posodabljanje obstoječe železniške infrastrukture v naslednjih med seboj funkcionalno 
povezanih sklopih: obnova obstoječih prog v skupni dolžini 1201 km, dograditev obstoječih 
prog in gradnja prog za visoke hitrosti, pri čemer je prednostna posodobitev železniške 
povezave na relacijah: Koper/Sežana-Ljubljana-Jesenice/Maribor/Hodoš/Dobova, ki so 
sestavni del evropskih Koridorjev V. in X. V letih 1994-1998 so bili izvedeni predvsem 
remonti prog, vozne mreže in signalno-varnostnih naprav ter obnova in dograditev 
obstoječih prog, za kar je bilo porabljenih 137,2 milijonov USD. 

Po določbah Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški 
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice 
(ZNOFP) so Slovenske Železnice reorganizirane v javno podjetje Slovenske železnice, 
delniška družba, v lasti RS (v nadaljevanju-SŽ), ki po določbah navedenega zakona v 
okviru železniških prometnih storitev zaradi javnega interesa opravljajo storitve: 
vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, katere formalni lastnik je na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije; potniškega prometa; kombiniranega prometa ter 
zagotavljanja varnosti in urejenosti železniškega prometa. 

Pristop do železniške infrastrukture je prost; pogoji pristopa in obračun uporabnine niso 
določeni. SŽ upravljajo z železniško infrastrukturo in vodijo računovodsko evidenco tako, 
da je ločen obračun za železniško infrastrukturo, za železniške prometne storitve in v 
njihovem okviru za storitve, kijih opravljajo zaradi javnega interesa, kot gospodarske javne 
službe. RS iz proračuna zagotavlja finančna sredstva za sprotno in investicijsko 
vzdrževanje ter za razvoj nove javne železniške infrastrukture. Država izvaja plačila na 
podlagi pogodb. 

SŽ so lastnik ali solastnik več gospodarskih družb in zavodov, katerih dejavnosti so 
načrtovanje in gradnja železniške infrastrukture, vzdrževanje voznega parka in zdravstvene 
storitve. SŽ še niso sposobne aktivnega vključevanja v sodoben sistem ponudbe in 
povpraševanja. 

Pravna ureditev Republike Slovenije je delno usklajena s pravnim redom Evropske unije in 
sicer z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži 
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice, 
Zakonom o prevozu nevarnih snovi in Zakonom o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu. 

Na področju pomorstva in celinskih voda 

Republika Slovenija je, čeprav ima samo eno pristanišče, odpho za mednarodni promet za 
pretovor blaga, med najbolj vestnimi pri prevzemu mednarodnega pomorskega prava, ki 
nastaja v sistemu Mednarodne pomorske organizacije. Pravna ureditev v pomorstvu in 
plovbi po celinskih vodah je trenutno zastarela, vendar je v parlamentarnem postopku 
sprejemanje Pomorskega zakonika, v pripravi pa predlog novega zakona o varnosti plovbe 
po celinskih vodah, ter podzakonskih aktov za izvedbo obeh zakonov. 

Varnost v pomorskem prometu je zelo dobra, kar kaže tudi frekvenca inšpekcijskih 
pregledov ladij (PSC - Port State Control) v koprskem pristanišču (preko 36% vseh ladij). 
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V Republiki Sloveniji opravljata tehnične in druge preglede plovil dve organizaciji za 
pregledovanje in certificiranje ladij, pravila-za to delo pa so v celoti usklajena z tistimi v 
EU. Zadeve v zvezi s pomorščaki so v celoti urejene po določilih STCW konvencije 
(Convention on Standards of Training, Certification and V/atchkeeping), kar dokazuje 
ustrezno soglasje IMO (International Maritime Organisation). 

Republika Slovenija ima z nekaj državami sklenjene ali v pripravi pomorske sporazume ter 
sporazume o koriščenju koprskega pristanišča, ki so sklenjeni v skladu s pravnim redom 
Evropske unije. RS ima oblikovan program razvoja pristaniške infrastrukture, ki upošteva 
vključitev koprskega pristanišča v TEN (Trans-European Network). 

Republika Slovenija nima celinskih voda, na katerih je možna plovba z ladjami in drugimi 
plovili, kot jih določa pravni red Evropske unije, niti neposrednega stika s plovnimi sistemi 
Rena in Donave, nima flote na celinskih vodah niti pristanišč na njih. Na celinskih vodah 
Republike Slovenije se ne opravlja prevoz tovorov, razen za osebne potrebe v zelo 
minimalnih količinah in le na nekaj lokalnih vodah prevoz potnikov, zato Republiki 
Sloveniji ni potrebno usklajevati svoje zakonodaje z zakonodajo Evropske unije, ki ureja 
prevoze po celinskih vodah, niti tiste, ki zadeva strukturne prilagoditve rečne flote in rečnih 
pristanišč. 

Na področju zračnega prometa 

Področje zračnega prometa je v veljavni zakonodaji Republike Slovenije delno usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije. Materialna določila, vsebovana zlasti v Zakonu o zračni 
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) in 
Zakonu o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi (Uradni 
list SFRJ, št. 22/77 in 12/85), bodo nadomeščena z Zakonom o letalstvu in Zakonom o 
obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu. 

Slovenija med prehodnim obdobjem na področju zračnega prometa prilagaja svojo 
zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi, zakonodaji EU, če to 
koristi liberalizaciji in medsebojnemu dostopu na trg. Temeljni cilji so sprejetje zakona o 
letalstvu, zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu ter sklenitev 
večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA - 
Agreement on the Establishment of European Common Aviation Area), vse v okviru 
naslednjih ciljev na področju zračnega prometa: učinkovito urediti ponudbo storitev 
zračnega prometa in vključiti RS v enoten letalski trg, zagotoviti potrebno število in 
strokovnost administracije, povečati zmogljivosti in racionalizirati sistem vodenja zračnega 
prometa ter oblikovati in sprejeti z EU združljivo zakonodajo o zračnem prometu. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Na področju cestnega prometa 

Postopno odpiranje kabotaže po načelih vzajemnega dostopa do opravljanja teh storitev . 

Na področju pomorstva in celinskih voda 

Ureditev statusa koprskega pristanišča za "vstopno/izstopno" mesto za blago, ki gre iz ali v 
EU. 
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Uvedba koncesije za opravljanje, vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture bo 
zagotovila tudi popolno usklajenost obeh sistemov v teh zadevah. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Na področju prometne politike 

Odpravljanje zastojev, izboljšanje varnosti prometa, zmanjšanje posledic vplivov prometa 
na okolje in razvoj v smeri zanesljivih, okolju bolj prijaznih in stroškovno učinkovitih 
transportnih storitev in v tem okviru še programi za odpravljanje črnih točk in spremljanja 
kakovosti vozišča. 

Spodbujanje kombiniraneea prometa: Pravna ureditev Republike Slovenije vsebuje določila 
v zvezi s kombiniranim transportom in nekatere elemente spodbujanja kombiniranega 
prometa, kot to določa Direktiva Sveta 92/106 o skupnih pravilih za določene vrste 
kombiniranega transporta. Nujno bo dodatno vsebinsko opredeliti kombinirani prevoz in v 
zvezi- s tem zagotoviti njegovo pospeševanje z uveljavitvijo oprostitev plačil nekaterih 
dajatev, količinskih omejitev in določiti druge ukrepe, da bo dosežena uskladitev z 
zakonodajo EU. 

Na področju cest 

Razvoj cestne infrastrukture za okrepitev mednarodne konkurenčnosti cestnega prometa in 
popolne vključitve cestne infrastrukture RS v V. in X. koridor. 

Zagotavljanje usklajenosti sistema povračil s sistemom v EU. 

Na področju cestnega prometa 

Okrepitev mednarodne konkurenčnosti cestnega transporta, izboljšanje varnosti cestnega 
transporta, zmanjšanje posledic cestnega transporta na okolje, uskladitev zakonodaje z 
določbami cestnega transporta na notranjem trgu in nadgradnja obstoječe zakonodaje, ki 
ureja tehnične predpise in standarde cestnega transporta. 

Harmonizacija predpisov na področju dostopa do trga prevozov blaga in potnikov bo 
opravljena s sprejemom novega Zakona o prevozih v cestnem prometu (do konca leta 2000) 
in Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (do konca leta 2001) ter sprejemom 
podzakonskih aktov, ki bodo urejali določanje cen, opravljanje kabotaže, uvajanje kriznih 
mehanizmov, uporabo najetih vozil in uvedbo splošnih pravil na področju mednarodnega 
prevoza. 

Prevzem pravnega reda EU glede odprave kontrole na mejah med državami članicami in 
kontrole glede transportnih sredstev, registriranih v tretjih državah, bo v RS opravljen s 
dopolnitvijo Zakona o javnih cestah do konca leta 2001. 

Prevzem pravnega reda EU v zvezi s tehnologijo, varnostjo in vplivi na okolje bo na 
področju cestnih vozil opravljen s predpisi, ki bodo sprejeti do konca junija 2001 in 
implementirani do konca decembra 2001. Na področju registrirnih naprav bo veljavni 
predpis dopolnjen z določili dodatka 2135/98/EEC do konca junija 2001 in v celoti 
implementiran do konca decembra 2001. 
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Na področju varnosti v cestnem prometu bo pravna ureditev RS v celoti usklajena z 
dopolnitvijo Zakona o varnosti v cestnem prometu do konca leta 2001 in s podzakonskimi 
akti, ki bodo sprejeti do konca junija 2002. Na področju tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil v RS bo zakonodaja usklajena s pravnim redom EU z dopolnitvijo 
podzakonskega predpisa, ki ureja to področje, do konca 2001. Določila glede priznavanja 
znaka države, v kateri je vozilo registrirano na novo, bo Republika Slovenija v notranjem 
prometu pričela priznavati s članstvom v Evropski uniji. RS bo lahko pričela z izdajanjem 
vozniških dovoljenj na enotnem obrazcu EU eno leto po začetku njenega polnopravnega 
članstva (kar je potrebni tehnični prehodni rok), v kolikor bo EU to omogočila s 
spremembo in dopolnitvijo relevantne direktive. 

Uskladitev s pravnim redom EU na področju prevozov nevarnih snovi bo opravljena s 
spremembami Zakona o prevozu nevarnih snovi, ki so predvidene do konca leta 2000. 

Uskladitev področja socialnih zadev bo opravljena s spremembami Zakona o prevozih v 
cestnem prometu do konca decembra 2000, Zakona o varnosti v cestnem prometu do 
decembra 2001 ter ustreznimi podzakonskimi akti. V zvezi s prilagajanjem pravnemu redu 
EU Slovenija načrtuje sodelovanje s članicami EU pri usposabljanju, organizaciji in izvedbi 
kontrole voznikov tovornih vozil in avtobusov ter prilagoditev 'programa strokovnega 
usposabljanja za prevoznike v cestnem prometu (harmonizacija z določili direktive Sveta 
96/26). 

Na področju železnic 

S sprejemom novega Zakona o železniškem prometu, Zakona o varnosti železniškega 
prometa in Zakona o prevoznih pogodbah (najkasneje do 31.12.2000) bodo določila 
direktive Sveta 440/91/EEC v zvezi s prostim pristopom na železniško infrastrukturo, 
določila direktiv Sveta 95/18/EC o podeljevanju dovoljenj železniškim podjetjem in 
95/19/EC o dodelitvi kapacitet prometne infrastrukture stopila v veljavo po uveljavitvi 
članstva Republike Slovenije v Evropski uniji. 

Dopolnitev obstoječega Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture 
(do konca leta 1999) zaradi potrebne uskladitve z doseženim razvojem v obdobju od 
njegovega sprejema, zlasti ob upoštevanju prednostnih nalog do leta 2005 in sicer: 

• dograditev obstoječih prog (gradnja nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko, 
gradnja drugega tira na progi Divača-Koper, gradnja sodobnih signalno-vamostnih 
naprav in drugi ukrepi), 

• gradnja prog za visoke hitrosti (rekonstrukcija proge Zidani Most-Maribor-Šentilj, za 
hitrosti do 160 km/h). 

Izvedba drugih ukrepov: 

• preoblikovanje ponudnikov, vključno s preoblikovanjem podjetja Slovenske železnice 
d.d., 

• posodobitev obstoječe železniške mreže, 

• proučitev izgradnje mreže hitrih prog. 
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• Na področju pomorstva in celinskih voda 

Po uveljavitvi Pomorskega zakonika RS izdelava podzakonskih aktov, s katerimi bo 
zagotovljeno celovito in popolno izvajanje zakonika najkasneje do konca leta 2001. 

Ureditev zadeve v zvezi z varnostjo plovbe na celinskih vodah zadeva v Republiki Sloveniji 
plovbo malih plovil, ki v glavnem služijo za izvajanje vodnih športov in rekreacijo in le 
izjemoma prevozu potnikov za najem in plačilo. 

RS bo z akti za izvedbo Zakona o plovbi po celinskih vodah usklajena s predpisi EU 
najkasneje do konca 2001, zlasti v zadevah v zvezi s spričevali in pooblastili za voditelje 
plovil v plovbi po celinskih vodah, kar je vsebovano v Direktivi Sveta 87/540, 91/672 in 
96/50 in v zvezi s tehničnimi pogoji za ugotavljanje in certificiranje plovil za plovbo po 
celinskih vodah kot v Direktivi Sveta 82/714. 

Na področju zračnega prometa 

Republika Slovenija bo v procesu usklajevanja s pravnim redom Evropske unije v zračnem 
prometu sprejela več predpisov in sicer Zakon o letalstvu (s katerim bo uveljavljen največji 
del pravnega reda Evropske unije), Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v 
letalstvu, Uredbo o računalniških rezervacij skih sistemih in druge podzakonske predpise ter 
sklenila Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora 
(ECAA). Večstranski sporazum o vzpostavitvi ECAA bo predvidoma ratificiran do konca 
leta 1999, medtem ko bosta prej navedena zakona ter podzakonski akti za uveljavitev 
pravnega reda Evropske unije na področju zračnega prometa sprejeti najkasneje do konca 
decembra 2000. 

Pristop k Večstranskemu sporazumu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora 
(ECAA).Število uredb in direktiv Sveta ter drugih dokumentov, ki jih vsebuje ECAA, 
presega število virov, ki so bili obravnavani v procesu usklajevanja slovenske zakonodaje 
na področju zračnega prometa s pravnim redom Evropske unije - v novembru 1998, kar 
pomeni, da bo Slovenija s pristopom k ECAA že pred članstvom v Evropski uniji v 
popolnosti izpolnjevala pogoje pridružitve na tem področju. 

Članstvo v Združenih letalskih organih (JAA - Joint Aviation Authorities): Pristojna 
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, ki je kandidatka za članstvo v Združenih 
letalskih organih, predvideva, da bodo članski pogoji, določeni z uredbo Sveta št. 3922/91 
(o tehnični harmonizaciji in administrativnih postopkih), izpolnjeni do konca leta 1999. 
Prej ^navedene pogoje bomo v Republiki Sloveniji izpolnili, v kolikor bo notranja pravna 
ureditev Republike Slovenije omogočila prenos pristojnosti na posamezne institucije 
Evropskih skupnosti. 

Med druge ukrepe, ki bodo zagotovili uskladitev zakonodaj in praks, štejemo tudi: nadaljnje 
uvajanje standardov in priporočene prakse Mednarodne organizacije civilnega letalstva 
(ICAO - International Civil Aviation Organisation), resolucij in dokumentov Evropske 
konference civilnega letalstva (ECAC - International Civil Aviation Conference), 
standardov in priporočil Evropske organizacije za varnost zračne plovbe EUROCONTROL; 
ukrepe prometne politike; pridobivanje, izobraževanje ter stalno usposabljanje osebja; 
izdelava tehničnih in tehnoloških navodil; zagotavljanje vseh predpisanih varnostnih 
standardov in priporočil (npr.: Program upravljanja in vodenja varnostnih nalog v civilnem 
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letalstvu RS); zaključek sanacije nacionalne letalske družbe; zagotavljanje varnostnih 
standardov na mednarodnih letališčih; v sodelovanju z drugimi srednjeevropskimi državami 
harmonizirati ter integrirati kontrolo in vodenje zračnega prometa v zgornjem zračnem 
prostoru. 

Narava večine nalog je taka, da se opravljajo in potekajo stalno, za nekatere druge pa je 
predviden rok uveljavitve leto 2000 oziroma 2001. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Na področju prometne politike 

Prometno politiko kot je definirana v resoluciji in v tem okviru tudi program ISPA, bo 
izvajalo Ministrstvo za promet in zveze skupaj z organi v svoji sestavi: Direkcijo RS za 
ceste, Upravo RS za zračno plovbo, Upravo RS za pomorstvo, Prometnim inšpektoratom 
RS ter predvideno Upravo RS za železnice. Predvideno je na novo zaposliti 8 delavcev v 
letih od 1999 do 2002. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

' *; s - - \ Obstoječe, * Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za. 
:' ceste, Uprava RS za zračni promet, Prometni! 

f, ;, inšpektorat RS 
.-jNove . i . Direkcija RS za železnice 

Naziv institucije: 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

- V*.' >, : Obstoječe-•. - -a-;. 
> r ■ " ' "'.['T'.''' 'y 

.'i-Ministrstvo za promet in zveze,Direkcija.RS za> 
ceste, Uprava RS za promet^Uprava RS za zračni 

: - - * promet, Prometni inšpektorat RSf.• > 

'.v; • • Nove *'■- v1"'- * <" •" -V?"'-Direkcija RS za železnice'-->'?&'?K- 

Naziv institucije: Ministrstvo za promet in zveze 
B5ggj38gg% i^/v^i^^Št^Ioiiiovili zaposlitev i 

vss,-- ' --•-•li-:-- * • tu./*/**:-4%&•»>• 

fs :■ 
. ■, ?;-v t. ••■''(••i,v -rr 

4 -'V:. . >-!•: « 

Na področju cest 

Naloge bo implementiralo Ministrstvo za promet in zveze ter DARS, d.d. Dodatno število 
zaposlenih ni predvideno. 
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• Na področju cestnega prometa 

Ministrstvo za promet in zveze za izvedbo nalog, ob upoštevanju sodelovanja z ministrstvi 
za notranje zadeve, za znanost in tehnologijo ( Urad za standardizacijo in meroslovje - 
USM) in za delo, družino in socialne zadeve, predvideva dodatno zaposlovanje od 1999 do 
2002 in sicer po štiri nove delavce vsako leto. * 0 

Za naloge s področja cestnega prometa nimamo posebej rezerviranih finančnih sredstev v 
proračunu (razen za financiranje povečanja števila zaposlenih oziroma dodatnih delovnih 
mest). 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

• Obstoječe • • • 
• ' .--C - i','-*" • ■■ V'C- 

•: ;i'> : ■ ;•'' C'$» VSfftf\ ' ' V&Sr 

'^Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za«4 

'-' / notranje zadeve, Urad za standardizacijo ini-': 
meroslovje, Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve 
Nove Niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za promet in zveze 

1 H' ■ ■■ -2 " -- v- ■- 
'V : " >;V-^ 2 \ . 
' ,* ' , • ' ' • 2 ' '■ '' ■ * ' * tc"- 

■ :r\U rT-f/ 2 'i-..'.'/; '• 
- 8 • ■ 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe , • . •S;':Ministrstyo za'promet in;zveze,M'nistrstvoza'X 
^f.notranje Mdeve; Urad za standardiMcijo in • 
merosIovje,;.Ministrstvo za: delo,: družino imsocialne 
IS^fe^-Š^ajŽfzad eve 

-..v.'"Nove ' " ' " :-:f Niso predvidene ?£$&'■ 

Naziv institucije: Ministrstvo za promet in zveze 
'-'-V'— Leto'-. > Število novilizaposlitev: 

;r-' • 2-~.£ ■s&H'*- »- ' 
-Cr/>tEJ(S£>••iste- ' 

1 • . ;>T% 8;:.% 
IV 

Na področju železnic 

Naloge na področju priprave in implementacije zakonodaje za uskladitev z zakonodajo EU 
bo izvajalo Ministrstvo za promet in zveze, tudi preko SŽ. Po sprejetju Zakona o 
železniškem prometu bo oblikovana nova institucija za izvajanje in nadzor predpisov, ki 
omogočajo uveljavitev pravnega reda Evropske unije - Direkcija za železniški promet 
(najkasneje do 31.12.2000). Zato se predvideva dodatnih 25 zaposlenih. 
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Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe •-" 'r Ministrstvo za promet inrzveze 
Nove . ■ —it1.niso predvidene : 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze 
Nove Direkcija RS za železnice 

Naziv institucije: Direkcija RS za železnice 

IjgiPiPP 

■ .''"25 ;- S • • -V'';-", v ■ ■ .■ 

0 
25 

Republika Slovenija bo sprejela tudi akt o reorganizaciji javnega podjetja SŽ d.d. 
najkasneje do 31.06.2001, ki bo omogočila boljšo razmejitev poslovanja med posameznimi 
enotami, povečala poslovno odgovornost in samostojnost vodstva posameznih enot in 
okrepila odgovornost vseh zaposlenih za poslovne rezultate v novih strukturnih 
organizacijah. Za izboljšanje produktivnosti so predvideni različni ukrepi za povečanje 
obsega potniškega in tovornega prometa in izkoriščenosti voznih sredstev, kar bo 
omogočilo večje prihodke od prodaje železniških prometnih storitev ter nižje stroške 
poslovanja. 

Na področju pomorstva in celinskih voda 

Na področju pomorskega prometa bo morala Republika Slovenija prilagoditi delovanje 
pomorske inšpekcije pogojem in načinu delovanja v Evropski uniji. 

Naloge bo implementiralo Ministrstvo za promet in zveze neposredno in preko Uprave RS 
za pomorstvo (URSP). V letu 1999 se predvideva 7 novih zaposlenih v Upravi RS za 
pomorstvo. 

Na področju prometa po celinskih vodah ima Republika Slovenija vse potrebne institucije. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za 
■ • ■ ' pomorstvo 

Nove niso predvidene- - 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za 
pomorstvo 

Nove niso predvidene 
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• Naziv institucije: Uprava RS za pomorstvo 

Na področju zračnega prometa 

Za dosledno izvajanje zakonodaje (obstoječe in novo sprejete) bo Republika Slovenija 
zagotovila ustrezne pogoje za delo vseh potrebnih organov. V okviru Ministrstva za promet 
in zveze sta kot organa v sestavi organizirana Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo 
in Prometni inšpektorat Republike Slovenije (PIRŠ). Za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije bo potrebno navedene organe še (dodatno) okrepiti in usposobiti. V obdobju od 1998 
do 2002 se predvideva dodatno zaposlovanje. Prav tako bodo zagotovljeni ustrezni pogoji 
tudi za delo drugih organov, ki opravljajo določene nadzorne funkcije, ki zadevajo zračni 
promet in ki jih opravljajo: Urad za varstvo konkurence, Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije in drugi. 

Republika Slovenija v okviru postopnega prilagajanja svoje zakonodaje, vključno z 
upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi zakonodaji Skupnosti, ki v danem trenutku velja 
za zračni prevoz, že aktivno uporablja nekatere oblike tehnične pomoči tudi za 
usposabljanje organov. V procesu usklajevanja in uveljavljanja zakonodaje, vključno s 
krepitvijo institucij, Republika Slovenija pričakuje tehnično in finančno pomoč EU. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

.. • Obstoječe. • Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za 
zračno plovbo 

Nove • » Niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za Dromet in zveze, Uprava RS za zračni promet 

5* • ■■■i:,, -ii ■ .7' v •• 
0 
o ,. ■ 'M, '•>' 
0 
5 . 

* Opomba: Če število predvidenih novih zaposlitev ne bo realizirano, se potreba prenese v naslednje leto. 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za 
zračno plovbo, Prometni inšpektorat RS • 

Nove niso predvidene-. 

Naziv institucije: Ministrstvo za promet in zveze, Uprava RS za zračno plovbo, Prometni inšpektorat RS 

i&. ' 'C-^ 'i-GtO ' T;V->t 
'. si . 32* f:;:: 

o 
0 

;• C:-■■■„rituh. SKUPAJ: \ 32 

poročevalec, št. 44 170 16. junij 1999 



* Opomba: Će Število predvidenih novih zaposlitev ne bo realizirano, se potreba prenese v naslednje leto. 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Na področju prometne politike 

Finančna sredstva za izvršitev predvidenih nalog so predvidena v proračunu Ministrstva za 
promet in zveze na postavki 5498 v povprečnem znesku 110 mio SIT za vsako leto, v 
obdobju 1998-2002. Sredstva predvidene tuje pomoči so sredstva PHARE. 

1 - Proračunska sredstva: 

Zap.št.: 214 (Cilj: razvoj v smeri zanesljivih in stroškovno učinkovitih transportnih storitev) 

Uporabnik 2411    
^^'C'i'-'.^nCMfcVvtckoHh'cčiinli^'OOOSl^^'rirr;"' 

iselili 

' . ■ 100.581 
.110.640: 

. 120.000 
135.000 

Proračunska sredstva so namenjena za implementacijo prometne politike, za strokovno 
razvojne naloge. 

2 - Viri EU, tuja pomoč iz naslova Phare: 

• V letu 1999: 509.000 EUR (COP 96), 120.000 EUR (COP 97), 705.000 EUR (CBC), 
50.000 EUR (Logistic Center Maribor), 124.000 (TP Advisor) 

• V letu 2000: 180.000 EUR (COP 97), 350.000 EUR (CBC), 50.000 EUR (Logistic 
Center Maribor) 

• V letu 2001: 70.000 EUR (COP 97), 50.000 EUR (CBC) 
Zap.št.: 214 (Cilj: razvoj v smeri zanesljivih in stroškovno učinkovitih transportnih storitev) 

^^^^fe'Žnesefc(!v::00OEURj"'v^''^Un^»vf. 
■' • •• 1.508- ; • • • . 

'iP/I580^\-\,;d>:.:^--\ V--' '■ • .v • ' J20- '"V •• J-.;.-'--,*.- 
'■ :% -;r'''o X ■ 

Na področju cest 

Za leto 1999 so za izgradnjo avtocestnega omrežja v okviru proračuna RS določena 
sredstva v znesku 33 milijard SIT. Za naslednje obdobje do leta 2002 pa se ocenjuje višina 
potrebnih sredstev v poprečju na 38 milijard SIT letno. 

Za realizacijo Nacionalnega programa izgradnje avtocest je sklenjenih več kreditnih pogodb 
s tujimi finančnimi institucijami. 

1 - Proračunska sredstva: 

Področje: Mednarodna konkurenčnost cestnega transporta 

Zap.št.: 219 (Cilj: Okrepiti mednarodno konkurenčnost cestnega prometa - izgradnja cestnih povezav na trasi 
V. in X. Koridorja) 
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Uporabnik 2411 
Leto* "Zn«ek(v tekočib ccirah,y 00O SlT)vrv'. 

38.718.1311' T v v;. 
•v v 39.880.256 /'.N- 

Proračunska sredstva so namenjena izgradnji cestnih povezav na trasi V. in X. koridorja. 

Na področju cestnega prometa 

Predvidena so sredstva tuje pomoči v okviru programa PHARE. 

2 - Viri EU, sredstva PHARE 

Področje: Mednarodna konkurenčnost cestnega transporta 

Zap.št.: 218 in 2118/1 (Cilj: okrepiti mednarodno konkurenčnost cestnega prometa) COP 1996 - 80.000 EUR 

/ -f"- '-i-. X*CtO" * v A T ;tr- *. r-v-■' fen?;:J^: Ziicsck| v 000 EUR) V 
130.. . 

0- 5  * • 

ijžiilS# § j p' 

Področje: Uskladitev z EU - cestni transport 

Zap.št.: 238/2 (Cilj: Dokončati uskladitev zakonodaje z določbami cestnega transporta na notranjem trgu) 
;iW^»H>r?Znesck( v (WHl!ED«^S^S^5'g 
r ••• • - so ' • -: m 

Na področju železnic 

1 - Proračunska sredstva: 

Področje: Mednarodna konkurenčnost železniškega prometa 

Zap.št.: 217 (Cilj: okrepiti mednarodno konkurenčnost železniškega prometa) 

Uporabnik 2411 
Znesck(v tekočih cettali, v 000 SIT) 

Proračunska sredstva so namenjena pripravi zakona o železniškem prometu, preoblikovanju 
ponudbe prometnih storitev vključno s preoblikovanjem javnega podjetja SŽ, d.d. 

Področje: Mednarodna konkurenčnost železniškega prometa 

Zap.št.: 220 (Cilj: Okrepiti mednarodno konkurenčnost železniškega prometa - graditev železniške povezave 
z Madžarsko) 
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Uporabnik 2411 

604.345 

* ' ' v
v ^ ,M .. -y'-. ' * ' - ■ • ■ •'  v i •' . ' Q- ' vw-. 

2 - Viri EU, predvidena sredstva v okviru programa ISPA (10.000.000 EUR letno do leta 
2000 naprej) in LSIF (10.000.000 EUR v letu 1999 za posodobitev železniških povezav na 
koridorju V, in 900.000 EUR za pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije za 
modernizacijo signalno varnostnih naprav): 

Zap.št.: 222 (Cilj: Okrepiti mednarodno konkurenčnost železniškega prometa - modernizacija obstoječe 
železniške mreže)  •  

10.900 • 
10.000 
10.000 
10.000 

Na področju pomorstva in celinskih voda 

Za doseganje ciljev na tem področju so rezervirana sredstva v proračunu v okviru Uprave 
RS za pomorstvo. 

1 - Proračunska sredstva: 

Področje: Položaj koprskega pristanišča 

Zap.št.: 229 (Cilj: Podpreti prizadevanja Luke Koper d.d., da zagotovi konkurenčnost pristanišča v primerjavi 
z drugimi pristanišči severnega Jadrana z vlaganji v dograditev pristaniške infrastrukture) 

Uporabnik 2412   
v;oeifati^'V'OOOiSn^ 
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Proračunska sredstva so namenjena vlaganjem v dograditev pristaniške infrastrukture Luke 
Koper. 

Področje: Varnost v pomorskem prometu 

Zap.št.: 242 (Cilj: veljavno slovensko zakonodajo uskladiti s predpisi IMO in EU) 

Uporabnik 2412 
;;f"fw2ncsck.(-.v tckočiliccnab, v.000 SIT) 

Proračunska sredstva so namenjena pripravi podzakonskih aktov za izvedbo Pomorskega 
zakonika in uskladitvi slovenske zakonodaje z IMO predpisi EU. 
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2 - Viri EU, sredstva PHARE: 

Področje: Varnost v pomorskem prometu 

Zap.št.: 242 (Cilj: veljavno slovensko zakonodajo uskladiti s predpisi IMO in EU) 
i t-. .V- Znesek( v 000 EUR) i. 

§§| 
no:'"" '■■■ 

Proračunska sredstva so namenjena za pripravo strokovno razvojnih nalog. 

Proračunska sredstva so namenjena izdelavi študij za mednarodni center kontrole letenja in 
izdelavi drugih študij. 

Proračunska sredstva so namenjena investicijam in investicijskem vzdrževanju državnih 
organov. 

Na področju zračnega prometa 

Finančna sredstva za leto 1999 so rezervirana v proračunu za leto 1999. Za naslednja leta je 
podana ocena potrebnih finančnih sredstev. 

1 - Proračunska sredstva: 

Področje: Uskladitev z EU - zračni transport 

Zap.št.: 232/0 (Cilj: sprejeti novo z EU združljivo zakonodajo o zračnem prometu in podpisati večstranski 
sporazum o ustanovitvi skupnega zračnega prostora (ECAA)) 
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2 - Viri EU: 

Področje: Uskladitev z EU - zračni transport 

Zap.št.:232/0 (Cilj: sprejeti novo z EU združljivo zakonodajo o zračnem prometu in podpisati večstranski 
sporazum o ustanovitvi skupnega zračnega prostora (ECAA))  

* • V "Znesek( v000 EUR) >v V 
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V letu 1999 štejemo v okvir sredstev tuje pomoči naslednje programe - projekte: 

1. DOP97-SL9703-01 (Evropska integracija) projekta: 

• harmonizacija slovenske zakonodaje z zakonodajo EU na področju zračnega prometa, 

• izvajanje varnostnih standardov EU in pravil konkurenčnosti na področju civilnega 
letalstva v Republiki Sloveniji (EUR 205.000); 

2. PHARE Multi-Country Transport Programme, projekta: 

• AOSI - Air Transport Operational Safety Improvement, št.programa: ZZ-9729, 

• Modemisation of the Air Transport Sector in the ten CECC for EU Membership, št. 
programa: ZZ-9729 (EUR 200.000) in drugo (EUR 200.000). 

V naslednjih letih predvidevamo: EUR 800.000 v letu 2000, EUR 1.100.000 v letu 2001, 
EUR 900.000 v letu 2002.. 

URSZP črpa v letih 1996 - 1999 skupno 685.811 EUR - za PHARE ATS training program, 
ki ga izvaja EUROCONTROL. 
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3.4.6. Mala in srednje velika podjetja 

a/Trcnutno stanje 

Mala in srednja podjetja so ključno področje za ustvarjanje možnosti za rast. V Sloveniji 
predstavljajo mala podjetja 93,6% delež vseh podjetij, v malih podjetjih je zaposlenih 
23,2% vseh zaposlenih, ustvarjajo pa skupno 22,8 % skupnega letnega prihodka. 

Primerjava Slovenije z EU na področju malih in srednjih podjetij je sledeča: 

V Sloveniji smo po številu malih in srednjih podjetij bliže EU, vendar pa ta podjetja 
ustvaijajo manjši delež delovnih mest in manjši delež prihodka kot v EU. Zato mora biti 
politika razvoja malih in srednjih podjetij v Sloveniji naravnana na tiste ukrepe in 
spodbude, ki bodo pripomogli k večji uspešnosti tega segmenta gospodarstva. 

Razen tega je bilo področje, kjer prevladujejo storitve malih in srednjih podjetij, v zadnjih 
letih pomembnejši vir delovnih mest in še naprej daje pomembne zaposlitvene možnosti. 

Republika Slovenija je leta 1996 sprejela Strategijo o razvoju malega gospodarstva v 
Sloveniji, ki predvideva vrsto aktivnosti in ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja za 
mala in srednja podjetja inje v celoti usklajena s pravnim redom Skupnosti EU. 

Zakonski okvir za področje malih in srednjih podjetij v Sloveniji sta Zakon o gospodarskih 
družbah in Zakon o razvoju malega gospodarstva. Ta dva opredeljujeta, da se pojem malo 
podjetje uporablja za vse tiste pravne osebe, ki zadovoljujejo vsaj dva od treh naštetih meril 
v primeru Zakona o gospodarskih družbah in merilo števila zaposlenih v primeru Zakona o 
razvoju malega gospodarstva. 

Zakon o razvoju malega gospodarstva določa ukrepe za pospeševanje in ustanavljanje 
podjetij, obrtnih zadrug in zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. Ta zakon se 
uporablja za podjetja, ki zaposlujejo do 125 delavcev v dejavnosti prometa in zvez, trgovine 
na debelo, gostinstva in turizma, obrti in obrti podobnih dejavnosti ter osebnih storitev; za 
podjetja, ki zaposlujejo do vključno 50 delavcev v dejavnosti industrije, rudarstva in 
gradbeništva; obrtne zadruge in fizične osebe - zasebnike, ki opravljajo registrirano 
gospodarsko dejavnost. 

Obrtni zakon je prav tako eden od zakonov, ki urejuje malo gospodarstvo. Opredeljuje obrt 
in obrti podobne dejavnosti, ki jih opravljajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki 
posamezniki. Po obrtnem zakonu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki. 

Ker je segment malih in srednjih podjetij prepleten z različnimi segmenti, vpliva na uspeh 
podjetništva vladna politika tako na področju bank, tehnološkega razvoja, upravnih 
postopkov, trgovine, kot tudi regionalno lokalna politika in izobraževanje. Zato mora 
uresničevanje razvojnih aktivnosti za mala in srednja podjetja temeljiti na uvajanju 
posameznih projektov, ki bodo imeli direktni vpliv na podjetja sama, na odstranjevanju ovir 
in na informiranju o potrebah razvoja malih in srednjih podjetij v ostalih ministrstvih. 

Slovenija je na področju malih in srednjih podjetij uspešno zaključila prvi del pogajanj z 
EU in pridobila pozitivno mnenje Evropske komisije o urejenosti tega področja. 
Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje za potrebe malih podjetij je v Sloveniji dobro 
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organizirano in subvencionirano s strani vlade, potrebna je !e še tesnejše medsebojno 
sodelovanje posameznih institucij, kakovost-storitev pa se mora še bolj približati potrebam 
podjetnikov samih. Preko javnih razpisov Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem se 
podpirajo tehnološki razvoj, pridobitve ISO standardov v malih podjetjih, promocija malih 
podjetij doma in v tujini, razvojni projekti enot malega gospodarstva, projekti posebnih 
ciljih skupin (mladi, ženske, projekti z manj razvitih območij), usposabljanje vodilnih in 
zaposlenih iz enot malega gospodarstva, specialistično in generalistično svetovanje ter 
subvencioniranje postavitve garancijskih skladov. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Napredek pri sprejetju zakonodaje o malem gospodarstvu v RS: 

RS Slovenija bo najkasneje do 30.06.2000 sprejela spremembe in dopolnitve zakona o 
razvoju malega gospodarstva, spremembe in dopolnitve obrtnega zakona, uredbo o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih 
dejavnosti in predlog spremembe in prilagoditve strategije o razvoju malega gospodarstva v 
Sloveniji. 

Slovenija bo sodelovala v 3. večletnem programu za mala in srednja podjetja 1997-2000: 

Koristi Večletnega programa so, daje usmerjen k posebnim ciljem, kijih ne zajemajo druge 
politike EU (izboljševanje poslovnega okolja , usmeritev poslovnih strategij malih in 
srednjih podjetij v mednarodno sodelovanje z zagotavljanjem informacij ter podpornih 
storitev, testira inovativne metode podpore). Taki ukrepi bodo na primer dopolnili 
dejavnosti, ki potekajo v okviru raziskovalnih, inovacijskih ter regionalnih politik EU. Ima 
horizontalno področje delovanja - velja za vsa gospodarska področja in zajema populacijo 
malih in srednjih podjetij znotraj celotne Evropske Unije, pripravljena pa tudi vrsta ukrepov 
in metodologij. 

Slovenija bo sodelovala tudi v JEV programu - join european venture programme. JEV je 
program za skupno vlaganje v mešana podjetja znotraj držav članic EU. 

Prilagodili bomo zakonodajo, ki ureja definicijo malih in srednjih podjetij. Trenutna 
slovenska definicija malih in srednjih podjetij, ki jo urejata Zakon o gospodarskih družbah 
in Zakon o razvoju malega gospodarstva, ni v celoti primerljiva z definicijo EU. Do razlik 
prihaja pri vrednostih letnega prometa, letnega povečanja aktive in deležu lastništva 
podjetja, ki ga imajo velika podjetja. Definicija malih podjetij v Sloveniji je podobna 
definiciji malih podjetij v Evropski uniji, vendar pa prihaja do razlik v merilu prihodka in 
letnega povečanja kapitala. Nobeden od slovenskih zakonov ne upošteva kapitalskega 
deleža velikega podjetja v lastninski strukturi malega podjetja. 
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Definicija 

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 

&ZGD.'i <ZMG'l99I-^:^r: 
,<250 <250' i ■' --rr ■ - 

< EUR 40 mio < EUR 4.3 mio _ 

:^TOO'®OVEČANJE^^Ži < EUR 27 mio < EUR 2.2 mio - v;': \ 

vfiEI^Č^STNIŠTVASŽRI^ < 25 % 

MALA PODJETJA 

?ZGDf994 .ŽMG199I 

-LETNI>PROME^'^š?tjj'->^ 
LEETNO-EOVEČANJEŽr;: 

0,VELIK^ 

<125 servis dej. 
<50 industrija 
. < EUR 1.1 mio 

.< EUR 0.5 mio < EUR 5 mio 

MIKRO PODJETJA 

SS^SsBS^^S^. 
SsEt£^57.S J^*»vQr,vvt*«, 2?i Si«WWvi(4A» •>ttivira 

| -iŠTE^2AP0SLENlHžJ5^^ <10 1 - ■ 1 - ■** 1 

ZGD - Zakon o gospodarskih družbah 

Z institucionalnega vidika bo postala pomembna pristojnost za tako povečano ciljno 
področje gospodarstva na nacionalnem nivoju. Sedaj je pristojnost razporejena med MGD 
in MMGT tako, da MMGT pokriva mikro in mala podjetja in celotno obrt, MGD pa srednje 
velika podjetja. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Glavni cilj na področju reforme podjetniškega sektoija malih in srednjih podjetij je 
zagotavljanje pogojev za krepitev konkurenčnih prednosti slovenskih malih in srednjih 
podjetij, ki bodo ob vstopu v EU izpostavljena ostri tuji konkurenci: 

• Izpolnitev zakonodaje, ki se nanaša tudi na malo gospodarstvo 

• Nadaljnje financiranje razvoja malega gospodarstva 

• Krepitev informiranja, svetovalnega usposabljanja med enotami malega gospodarstva 

• Programi podpornih institucij in njihove finančne pomoči 

• Ustvarjanje stimulativnega okolja in spodbujanje posebnih ciljnih skupin 

• Analiziranje prilagodljivosti malega gospodarstva za vstop v EU 
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• Uvajanje dodatnih finančnih instrumentov za podporo malemu gospodarstvu in vplivanje 
na razvoj regij se bo zagotavljalo preko delovanja regionalnih garancijskih in strukturnih 
skladov 

• Razvoj infrastrukturnih projektov in usmeijeno načrtovanje razvoja prostorskih lokacij 

• Zagotovitev kakovostne in z Evropsko komisijo primerljivo statistično zajemanje 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

S področjem malega gospodarstva se ukvarja Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, 
katerega naloga je informiranje vlade kot celote in posameznih ministrstev o potrebah 
malega gospodarstva ter usklajevanje zakonskih določil, ki urejajo to področje, z resornimi 
ministrstvi. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

obstoječe Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

.. obstoječe Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,. 
Sklad za razvoj malega gospodarstva, regionalni 

V centri, Obrtna zbornica Slovenije, Pospeševalni 
center za malo gospodarstvo 

■ nove ■ " niso predvidene 

Naziv institucije: Sklad za razvoj malega gospodarstva 

lili ■ - *: ' }11 - 

Naziv institucije: Regionalni centri 

Naziv institucije: Obrtna zbornica Slovenije 
^^iV':Sv":-v"^.fŠteVHoiiovih za posl i te v;-'-Aft '> 

SE* "•> ' 2 ■ v '-V "V "• 

T- .<• ■ ■■ : y..i ■ c 

Naziv institucije: Pospeševalni center za malo gospodarstvo 
•V---- -,.i; v ~ Število novih zaposlitev . • 

Wmm 

»i,'; ,,.. •* -' ,ty. . ■ /*. J.. v--;.) ■" .>.7•: 

6 
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c/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

2 - Viri EU: 

Republika Slovenija za pospeševanja razvoja malega gospodarstva in turizma že aktivno 
koristi nekatere oblike tehnične pomoči. Posebej velja izpostaviti Pharove programe za 
področje izgradnje določenih podpornih institucij in povezav na področju podjetništva in 
turizma. 

1 - Proračunska sredstva: 

V teku so projekti SL 95.05 Phare CBC Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo 
(ŠTP; ŠTP-Tehnološka os Maribor-Graz in Obmejno turistično območje); SL 96.08 Alpski 
koncept razvoja turizma, Turistično obmejno območje 96 in Informacijski center Maribor; 
ter Phare CBC prekomejno sodelovanje z Italijo 97 na področju malega gospodarstva. V 
letu 1999 so v teku tudi pharovi projekti-BSC Kranj, Lokalni centri in center Sežana. V letu 
1999 Euro Info Center predvideva tujo pomoč v višini 45 000 EUR iz naslova 3. večletnega 
okvirnega programa za SMEs in iz naslova bilateralnega sporazuma med flamsko vlado 
EIC Bruselj in EIC Ljubljana okvirni preostanek sredstev iz lanskega leta v višini 76 692 
EUR. 

V letu 2000 se bodo izvajali tudi pharovi projekti Evropsko okno v okviru Znanstveno 
raziskovalnega središča Koper, projekt Vrtojba v okviru Mestne občine Nova Gorica in 
Euro Info v okviru PCMG. 

Za leto 2001 MMGT načrtuje sodelovanje v pharovem projektu Regionalni centri in v 
Sektorskih projektih. 

Tuja pomoč, pridobljena v letih 1999, 2000, 2001 in 2002, v zgoraj naštetih projektih, bo 
razdeljena na: 

v EUR 
twinningi: v.-'. 

" izobraževanje in svetovanje ; ■. , ;>v 
' ^investicije 

V.- ^/. • •;_ ' • £ 
.. t-'- <• •. • *>"'•* •* '• 

t- ■ -.'viv 
■ '•; SKUPAJ 

Uporabnik: 3611 
-jf.'.V Znesek (v EUR)-:-AV.>j.W;;vfv •. 

■ vv;'-. 1,403 

: : ■■ -« . 1.800- , 
. . 1.600 • . . .L- .. .. .. 

1.900 
6.703' ■ 
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, 3.5. GOSPODARSKA IN SOCIALNA KOHEZIJA 

3.5.1. Zaposlovanje in socialne zadeve 

a/Trenutno stanje 

Pravni red EU s področja zaposlovanja in socialnih zadev je razdeljen na dva dela, 
zavezujoči in nezavezujoči in zajema naslednja področja: delovno pravo, enaka obravnava 
žensk in moških, socialni dialog, boj proti rasizmu, evropski socialni sklad, socialno 
varstvo, starejši in socialna izključenost, javno zdravje, varnost in zdravje pri delu ter 
zaposlovanje. Republika Slovenija bo pravni red na področju Socialna politika in 
zaposlovanje postopno in v celoti uskladila s pravnim redom Evropske unije in ga tudi 
uveljavila najkasneje do 31.12.2002. Pri dokončnem prevzemu pravnega reda Evropske 
unije na področju Socialna politika in zaposlovanje Republika Slovenija ne pričakuje večjih 
težav. 

1. delovno pravo 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju Delovno pravo je delno že usklajena s 
pravnim redom Evropske unije. 

V Republiki Sloveniji je že uveljavljen Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije, ki 
zagotavlja pravice delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti 
delodajalca ( direktiva 80/987 EEC ). Na podlagi tega zakona že od 3.11. 1997 posluje 
Jamstveni sklad Republike Slovenije, ki izplačuje v zakonu določene pravice delavcem in 
vstopa v njihove terjatve do delodajalca, če jim je prenehalo delovno razmerje zaradi 
uvedbe stečaja nad delodajalcem ali zaradi potrjene prisilne poravnave. 

Področja Delovnega prava - kolektivnih odpustov (direktiva 98/59 EC), pravic delavcev v 
primeru prenosa podjetja (direktiva 98/50 EC), obveščenosti delavcev o delovnih pogojih 
(direktiva 91/533 EEC), pravic detaširanih delavcev (direktiva 96/71 EEC), dela s krajšim 
delovnim časom (direktiva 97/81 EC), zaposlitev za določen čas (direktiva 91/383 EEC), 
organizacije delovnega časa (direktiva 93/104 EC) in varstva mladih (direktiva 94/33 EC) 
so v sedanjem pravnem redu Republike Slovenije delno že usklajena s pravno ureditvijo 
Evropske unije. Urejena so v predpisih, ki urejajo individualna delovna razmerja (Zakon o 
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in Zakon o delovnih razmeijih), v Zakonu o 
sodelovanje delavcev pri upravljanju, Zakonu o varstvu pri delu in Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, deloma pa tudi v sistemu kolektivnih pogodb 
(predvsem v splošnih kolektivnih pogodbah na področjih gospodarstva oz. negospodarstva). 

Nadzor nad izvajanjem predpisov se zagotavlja s strani inšpekcije za delo. Sodno varstvo pa 
se v skladu z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih uveljavlja na Delovnih sodiščih. 

Zahteve iz direktive 94/45 EC (Evropski svet delavcev) niso vključene v sedanjo pravno 
ureditev Republike Slovenije. 

2. socialni dialog 

Socialni dialog v RS je vzpostavljen od leta 1990 in poteka na več ravneh. Od leta 1994 na 
državni ravni deluje Ekonomsko socialni svet. 
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3. enaka obravnava moških in žensk 

Pravna ureditev na področju Enaka obravnava žensk in moških je v Republiki Sloveniji 
delno že usklajena s pravnim redom Evropske unije. 

Temeljne določbe, ki zagotavljajo enakopravnost moških in žensk, vsebuje področje 
, poglavje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v Ustavi Republike Slovenije. Za 

spoštovanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je zagotovljeno tudi sodno 
varstvo. Ustavno načelo prepovedi diskriminacije in načelo enake obravnave moških in 
žensk sta konkretizirani v posameznih zakonih s področja delovnih razmerij in socialne 
varnosti. 

4. boj proti rasizmu 

Slovenija je ratificirala vse poglavitne mednarodne instrumente s področja boja proti 
rasizmu; spodbujanje k narodni, rasni, verski in drugi neenakopravnosti je protiustavno. 
Zagotovljeno je sodno varstvo, vključno z ustavno pritožbo. 

5. evropski socialni sklad 

Za koordinacijo delovanja Evropskega socialnega sklada v Sloveniji bo je odgovorno 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pri pripravi in izvajanju programov po 
bodo sodelovale tudi druge institucije. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 
Ministrstvo za šolstvo in šport sta v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za 
zaposlovanje in Centrom za poklicno izobraževanje že vzpostavili skupno projektno 
skupino za Socialni sklad. 

Usposabljanje poteka tudi preko posebnega pripravljalnega programa Phare. 

6. zaposlovanje 

Področje zaposlovanja je v pravni ureditvi Republike Slovenije že usklajeno s pravnim 
redom Evropske unije. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 
njegovi podzakonski akti so usklajeni in sledijo priporočilom Komisije in tudi smernicam 
Amsterdamske pogodbe. 

7. socialno varstvo, starejši in socialna izključenost 

Pravni red Evropske unije na področju Socialno varstvo in invalidne osebe ne vsebuje 
trdnih^ zavezujočih pravil, temveč le splošne usmeritve in priporočila, ki jih Republika 
Slovenija upošteva že skoraj v celoti. 

8. javno zdravje 

Pravna ureditev na področju Javno zdravje je v Republiki Sloveniji delno že usklajena s 
pravnim redom Evropske unije. 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, kije bil uveljavljen v letu 1996, že v celoti 
upošteva zahteve direktive št. 90/239/EEC o najvišji dovoljeni meji katrana v cigaretah, 
medtem ko so določila direkitve št. 89/662/EEC o označevanju tobačnih izdelkov delno 
prenesena v navedeni zakon. 
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9. varnost in zdravje pri delu 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju Varnost in zdravje pri delu ni usklajena s 
pravnim redom Evropske unije. Veljavni predpisi so zastareli in, nekatera področja 
pravnega urejanja varnosti in zdravja pri delu pa še niso ustrezno pokrita v slovenski 
zakonodaji. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

1. priprava pokojninske reforme 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v Državnemu zboru obravnavan v 
prvem branju v mesecu aprilu 1999 in naj bi bil bo sprejet do konca leta 1999. 

Poleg tega bo po sprejetju zakona potrebno spremeniti še naslednje zakone: Zakon o 
prispevkih za socialno varnosti; Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; Zakon o poračunavanju obveznosti 
Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki 
bodo morali biti uveljavljeni takoj po uveljavitvi zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Zakoni bodo sprejeti v drugem tromesečju leta 2000 in implementirani v 
tretjem tromesečju leta 2000. 

Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji ima naslednje 
smotre: 

1. Revizija obstoječega sistema: 

• postopno izenačevanje pogojev upokojevanja za ženske in moške; 

• postopno dviganje dejanske upokojitvene starosti preko sistema malusov za predčasno 
upokojevanje in bonusov za odlaganje upokojitve; 

• prilagoditev invalidskega zavarovanja in zavarovanja za primer smrti zavarovanca 
prevladujočim standardom v EU; 

• postopen prehod na dolgoročno samofinanciranje pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

2. Uvedba dopolnilnega pokojninskega zavarovanja: 

Poleg revidiranega sistema, ki se financira po pay as you go sistemu, se bo postopno uvajal 
dodatni sistem prostovoljnega in obveznega dopolnilnega zavarovanja po naložbenem 
principu financiranja. 

c/Srednjeročne prioritete partnerstva za pristop 

1. skupen pregled politike zaposlovanja 

Republika Slovenija skupaj z DG V Evropske komisije pripravlja skupni dokument 
"pregled trga dela", ki bo za podpis pripravljen v jeseni 1999. 
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V Partnerstvu za pristop so prioritete s področja socialne politike in zaposlovanja zelo slabo 
predstavljene in ne pokrivajo nalog na vseh področjih, pomembnih za vključevanje 
Republike Slovenijo v EU. V nadaljevanju zato predstavljamo vse naloge, ki jim mora 
Republika Slovenija opraviti na tem področju in bi morale biti opredeljene kot srednjeročne 
naloge v Partnerstvu za pristop: 

. 2. delovno pravo 

Republika Slovenija bo v celoti prevzela pravni red Evropske unije na področju Delovnega 
prava s sprejemom in uveljavitvijo naslednjih zakonov: 

• Zakon o delovnih razmerjih, ki bo sprejet do konca leta 1999, 

V tem zakonu bodo v skladu z zahtevami pravnega reda Evropske Unije urejene obveznosti 
delodajalca pri odpuščanju večjega števila delavcev, določene delovnopravne pravice 
delavcev in odgovornosti delodajalca - prenosnika in delodajalca - prevzemnika v primeru 
prenosa podjetja, ter vnešena zahteva delodajalcem, da zagotavljajo detaširanim delavcem 
na delu v Republiki Sloveniji minimalne pravice, ki kot kogentne norme veljajo za 
zaposlene v Republiki Sloveniji. 

Izrecno bo predpisana vsebina pogodbe o zaposlitvi, ki jo morata skleniti delodajalec in 
delavec pred nastopom dela in pravno varstvo delavca, če delodajalec ne izroči pogodbe o 
zaposlitvi delavcu v podpis pravočasno. 

V okviru urejanja posebnosti pogodb o zaposlitvi se posebej obravnava zaposlovanje za 
določen čas s poudarkom na obveščenosti delavcev že pred nastopom dela o vseh pogojih 
dela - tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu, ter siceršnjem, v delovnopravnih pravicah in 
obveznostih, enakem položaju zaposlenih za nedoločen oz. za določen čas. 

Kot posebnost pogodb o zaposlitvi bo urejena tudi pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim 
časom, pri kateri bo praviloma uveljavljeno načelo sorazmernosti pravic glede na delovni 
čas. 

Nov zakon o delovnih razmerjih bo vseboval tudi vse zahteve prava EU v zvezi z 
organizacijo in omejevanjem delovnega časa, nočnega in izmenskega dela, ter 
zagotavljanjem odmorov, dnevnih in tedenskih počitkov, ter letnega dopusta. 

Zakon bo tako kot doslej predpisoval minimalno starost za zaposlitev po pogodbi o 
zaposlitvi 15 let in bo posebej določal posebno varstvo zaposlenih mladih od 15 do 18 let 
starosti. Poleg ureditve posebnega položaja mladih zaposlenih v delovnem razmerju po 
pogodbi o zaposlitvi, se predvideva ureditev pogojev za delo in ureditev delovnopravnih 
vprašanj za otroke, ki še niso izpolnili 15 let starosti (opravljanje dela na področju kulturne, 
umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti, krajše počitniško delo, praksa v okviru 
izobraževalnih programov in posebej delo vajencev). 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki bo sprejet sredi 1999 

S tem zakonom bodo predpisane obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti 
in zdravja zaposlenih pri delu, ki veljajo tako za zaposlene za nedoločen kot tudi za 
zaposlene za določen čas ter za zaposlene s polnim delovnim časom kot tudi za zaposlene z 
delovnim časom, krajšim od polnega. Posebna obravnava je predvidena za posebne 
kategorije zaposlenih delavcev - mlade, ki še niso izpolnili 18 let starosti, nosečnice in 
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delavke še določen čas po porodu, invalide) Zagotovljeni bodo tudi zahtevani predhodni, 
periodični in posebni zdravstveni pregledi delavcev. 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 

V ta zakon bodo vključene tudi rešitve v zvezi z zagotavljanjem statusa in pravic delavskih 
predstavnikov v primeru prenosa podjetja; 

• Zakon o evropskem svetu delavcev 

Z izdajo ustreznih izvršilnih predpisov na podlagi sprejetega Zakona o varnosti in zdravju 
pri delu ter Zakona o delovnih razmerjih bodo zagotovljene podrobne pravne podlage za 
uveljavitev vseh zahtev iz omenjenih direktiv v praksi do predvidenega vstopa Republike 
Slovenije v Evropsko Unijo (do 31.12.2002). 

Republika Slovenija bo v celoti prevzela pravni red Evropske unije na področju delovnega 
prava s sprejemom in uveljavitvijo naslednjih zakonov: 

• Zakon o delovnih razmerjih, ki bo sprejet do konca leta 1999, 

V tem zakonu bodo v skladu z zahtevami pravnega reda Evropske unije urejene obveznosti 
delodajalca pri odpuščanju večjega števila delavcev, določene delovnopravne pravice 
delavcev in odgovornosti delodajalca - prenosnika in delodajalca - prevzemnika v primeru 
prenosa podjetja, ter vnešena zahteva delodajalcem, da zagotavljajo detaširanim delavcem 
na delu v Republiki Sloveniji minimalne pravice, ki kot obvezne norme veljajo za 
zaposlene v Republiki Sloveniji. 

Izrecno bo predpisana vsebina pogodbe o zaposlitvi, ki jo morata skleniti delodajalec in 
delavec pred nastopom dela in pravno varstvo delavca, če delodajalec ne izroči pogodbe o 
zaposlitvi delavcu v podpis pravočasno.V okviru urejanja posebnosti pogodb o zaposlitvi se 
posebej obravnava zaposlovanje za določen čas s poudarkom na obveščenosti delavcev že 
pred nastopom dela o vseh pogojih dela tudi z vidika varnosti in zdravja pri delu, ter 
siceršnjem, v delovnopravnih pravicah in obveznostih, enakem položaju zaposlenih za 
nedoločen oz. za določen čas. 

Kot posebnost pogodb o zaposlitvi bo urejena tudi pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim 
časom, pri kateri bo praviloma uveljavljeno načelo sorazmernosti pravic glede na čas. 

Nov zakon o delovnih razmeijih bo vseboval tudi vse zahteve prava EU v zvezi z 
organizacijo in omejevanjem delovnega časa, nočnega in izmenskega dela, ter 
zagotavljanjem odmorov, dnevnih in tedenskih počitkov ter letnega dopusta. 

Zakon bo tako kot doslej predpisoval minimalno starost za zaposlitev po pogodbi o 
zaposlitvi 15 let in bo posebej določal posebno varstvo zaposlenih mladih od 15 do 18 let 
starosti Poleg ureditve posebnega položaja mladih zaposlenih v delovnem razmerju po 
pogodbi o zaposlitvi se predvideva tudi ureditev pogojev za delo in ureditev 
delovnopravnih vprašanj za otroke, ki še niso izpolnili 15 let starosti (opravljanje dela na 
področju kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti, krajše počitniško delo, 
praksa v okviru izobraževalnih programov in posebej delo vajencev). 

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu, sprejetega do konca junija 1999, 
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S tem zakonu bodo predpisane obveznosti delodajalca v zvezi z zagotavljanjem varnosti in 
zdravja zaposlenih pri delu, ki veljajo tako za zaposlene za nedoločen čas, kot tudi za 
zaposlene za določen čas ter tako kot za zaposlene s polnim delovnim časom tudi za 
zaposlene s krajšim delovnim časom. Posebna obravnava bo zahtevana za posebne 
kategorije zaposlenih delavcev, mlade, ki še niso izpolnili 18 let starosti, nosečnice in 
delavke še določen čas po porodu, invalide. Zagotovljeni bodo tudi zahtevani predhodni, 

■ periodični in posebni zdravstveni pregledi delavcev. 

• Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 

V ta zakon, ki bo sprejet do konca leta 2002 bodo vključene tudi rešitve v zvezi z 
zagotavljanjem statusa in pravic delavskih predstavnikov v primeru prenosa podjetja; 

• Zakon o evropskem svetu delavcev bo sprejet do konca leta 2002 

Z izdajo ustreznih predpisov na podlagi sprejetega Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 
Zakona o delovnih razmerjih bodo zagotovljene podrobne pravne podlage za uveljavitev 
vseh zahtev iz omenjenih direktiv v praksi do predvidenega vstopa Republike Slovenije v 
Evropsko unijo (do 31.12.2002). 

3. socialni dialog 

Na predlog socialnih partnerjev se bo vloga Ekonomsko socialnega sveta pravno formalno 
uredila s posebnim zakonom, s katerim se bo zagotovila predvsem pomembnejša vloga ESS 
v odločanju o socialno ekonomskih vprašanjih in pri sprejemanju s tem povezanih ukrepov 
in politik. Ustrezneje naj bi bilo tudi definirano financiranje njegovega delovanja in 
organizacija strokovnih služb. 

Vlada RS se zaveda, da je razreševanje problemov in sporov najbolj smotrno po poti 
dialoga med socialnimi partnerji. Zato si bo še naprej prizadevala za nadaljnji razvoj 
dejavnega in neodvisnega socialnega dialoga. Da bi to dosegli, se bodo morale strokovno in 
kadrovsko usposobiti obstoječe asociacije socialnih partnerjev. Posebej pa bo potrebno 
spodbujati krepitev delodajalskih združenj. Obstoječe delodajalske organizacije so v 
precejšnji meri še vedno odraz preteklega stanja, ko so vladali drugačni lastninski odnosi in 
delodajalski interesi v pravem pomenu niso bili dovolj izraženi. Prav tako pa so strokovne 
in kadrovske okrepitve potrebne tudi na delojemalski strani. 

4. enaka obravnava moških in žensk 

Republika Slovenija bo uskladila pravno ureditev na področju Enaka obravnava žensk in 
moških s pravnim redom Evropske unije (direktive 75/117/EEC, 76/207/EEC, 86/613/EEC, 
92/85/EEC, 96/34/EC, 97/80/EC) s sprejemom Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o 
starševstvu in družinskih prejemkih, ki bo sprejet do konca leta 2000 in Zakona o enakih 
možnostih, ki bo sprejet do konca leta 2002. 

V Zakonu o delovnih razmerjih, bo zagotovljeno enako plačilo za ženske in moške za 
enako delo ali za delo enake vrednosti, uveljavljeno načelo enakega obravnavanja in enakih 
možnosti žensk in moških pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, 
prekvalifikaciji, odsotnosti z dela, delovnih pogojih, delovnem času in odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi vključno z definicijo posredne in neposredne diskriminacije, uveljavljeno načelo, 
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daje dokazno breme, da ni bilo kršitve načela enake obravnave, na strani tožene stranke in 
zagotovljeno varstvo nosečnic in delavk, ki so pred kratkim rodile. 

Z Zakonom o starševstvu in družinskih prejemkih bo postopno zagotovljena individualna 
pravica obeh staršev do najmanj treh mesecev starševskega dopusta. 

Na področju zakonskih sistemov socialne varnosti (direktiva 79/7/EEC) je Republika 
Slovenija v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije, s sprejemom Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa bo postopno zmanjšano tudi razlikovanje 
upokojitvene starosti glede na spol. 

Na področju enake obravnave bo do vstopa Republike Slovenije v EU sprejet tudi zakon o 
enakih možnostih. 

5. evropski socialni sklad 

Za izvajanje aktivnosti Evropskega socialnega sklada v Sloveniji bo Republika Slovenija v 
okviru Posebnega pripravljalnega programa za vključitev Slovenije v strukturno politiko 
Evropske unije do predvidenega vstopa v Evropsko unijo vzpostavila ustrezno 
infrastrukturo in usposobila delavce za načrtovanje, vodenje, implementiranje, spremljanje 
in finančni nadzor na izvajanjem različnih programov po načelih, kijih uporablja Evropski 
socialni sklad. 

6. zaposlovanje 

Republika Slovenija na področju izvajanja politike zaposlovanja pripravlja dva temeljna 
programska dokumenta: Strategija zaposlovanja za obdobje 2000-2006 in Nacionalni 
akcijski program za obdobje 2000-2001. Oba bosta usklajena s smernicami Evropske unije 
za zaposlovanje za leti 1998 in 1999. 

7. socialno varstvo, starejši in socialna izključenost 

Republika Slovenija pripravlja Program boja proti revščini in socialni izključenosti in 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. V obeh dokumentih v celoti upošteva 
priporočila Evropske unije na področju socialnega varstva. 

Na področju invalidskega varstva bo pravna ureditev Republike Slovenije v celoti 
upoštevala splošne usmeritve Evropske unije s sprejemom Zakona o invalidskih 
organizacijah, ki bo sprejet v prvem tromesečju leta 2001 in Zakona o invalidnini, ki bo 
sprejet do konca leta 2001. 

V smislu zbliževanja politike socialne varnosti (Priporočilo Sveta 92/442/EGS) bo na 
področju družinskega varstva sprejet Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih. 

8. javno zdravje 

Na področju javnega zdravja bo dokončna uskladitev slovenske pravne ureditve opravljena 
konec leta 2001 s sprejemom sprememb in dopolnitev zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov, ki bodo uskladile vsebino opozorilnih napisov za posamezne vrste 
tobačnih izdelkov ter način označevanja in odpravile omejitve uvoza tobačnih izdelkov, ki 
so označeni v skladu z zahtevami direktive. 
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9. varnost in zdravje pri delu 

Krovni zakon na tem področju je zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki bo sprejet do 
konca srede leta 1999. Z njim bodo v pravni red Republike Slovenije prevzete zahteve 
direktive Evropske unije št. 89/391/ EEC o vpeljavi ukrepov za vzpodbudo izboljšav 
varnosti in zdravja pri delu. Individualne direktive, ki se nanašajo na ožja področja ( 

• delovna mesta, delovno opremo osebno varovalno oprema, znake za varnost na delovnih 
mestih, rakotvorne snovi) bodo postopno privzete s sprejemom in implementacijo 
podzakonskih aktov. Republika Slovenija je že pristopila k pripravam za sprejem 
podzakonskih aktov na področju varnosti in zdravja pri delu. Ustanovljene so bile posebne 
delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za posamezne predpise. Individualne 
direktive v okviru 16. člena okvirne direktive (89/391/EEC), ki se nanašajo na ožja 
področja (delovna mesta, delovno opremo, osebno varovalno opremo- znake za varnost na 
delovnih mestih, rakotovorne snovi, in drugo) bodo postopno privzete do vstopa v 
Evropsko unijo s sprejemom in implementacijo podzakonskih aktov. 

Za izvajanje okvirne direktive št. 80/1107/EEC (z dopolnitvijo 88/642/EEC), 90/679/EEC 
(z dopolnitvijo 93/88/EEC), 98/24EEC, 83/447/ EEC (z dopolnitvijo 91/382/ EEC, 
86/188/EEC in, 88/364 EEC) o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
fizikalnim, kemičnim in biološkim agensom pri delu, in štirih individualnih direktiv, ki se 
nanašajo na delo s svincem in njegovimi spojinami, delo z azbestom, varovanje pred 
hrupom pri delu, prepoved uporabe določenih substanc in izvajanje določenih aktivnosti, bo 
spričo zahtevnejšega pristopa vključevala različne strokovnjake in institucije. Intenzivno se 
je v proces implementacije direktiv vključila tudi Gospodarska zbornica, še posebej Sekcija 
za kemično industrijo, je Republika Slovenija je v pogajalskih izhodiščih zahtevala 
preučitev potrebe po prehodnem obdobju za izvajanje pravnega reda iz tega področja. 
Prehodno obdobje bo zahtevala v primera, če bodo podrobnejše analize možnosti izvajanja 
direktiv iz tega področja pokazale, da je le-to potrebno, o čemer bo sprejeta odločitev 
najkasneje do 31.10.1999. 

Implementacija okvirne direktive št. 80/1107 EEC z dopolnitvijo 88/642 EEC o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti fizikalnim, kemičnim in biološkim agensom 
pri delu in Pri uveljavitvi štirih individualne direktive, ki se nanašajo na delo s svincem in 
njegovimi spojinami, delo z azbestom, varovanje pred hrupom pri delu, prepoved uporabe 
določenih substanc in izvajanje določenih aktivnosti, bo nujno spričo zahtevnejšega 
pristopa vključevala različne strokovnjake in institucije. Intenzivno se je v proces 
uveljavitve implementacije direktiv vključila tudi Gospodarska zbornica Slovenije, še 
posebej njena Sekcija za kemično industrijo. 

Republika Slovenija je že pristopila k pripravam za sprejem podzakonskih aktov na 
področju varnosti in zdravja pri delu. Ustanovljene so bile posebne delovne skupine za 
pripravo strokovnih podlag za posamezne predpise. 

Republika Slovenija v procesu usklajevanja pravnega reda namenja posebno pozornost 
sodelovanju s socialnimi partnerji, (delodajalci in delojemalci). Predstavniki posameznih 
združenj so povabljeni k sodelovanju že v fazi priprave strokovnih podlag za predpis, vsak 
predpis pa se pred izdajo obravnava v tripartitno sestavljenem Ekonomsko-socialnem svetu. 
Republika Slovenija meni, da tak način dela zagotavlja, da se socialni partneiji že zelo 
zgodaj pripravijo na zahteve, ki jih postavlja usklajevanje pravnega reda ter predvidijo 
instrumente za implementacijo teh zahtev. V okviru tega sodelovanja so že bili pripravljeni 
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štirje podzakonski predpisi, ki so trenutno v procesu tripartitnega usklajevanja:med 
socialnimi partnerji pravilnik o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem 
mestu, pravilnik o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje pri uporabi delovne opreme, 
pravilnik o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje pri uporabi osebne varovalne 
opreme, in pravilnik o minimalnih zahtevah za znake, ki se nanašajo na varnost in/ali 
zdravje pri delu. Vsi našteti pravilniki bodo. Našteti pravilniki sprejeti do 31.5. 1999. 

Pripravljena sta tudi osnutek pravilnika o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje pri 
delu z rakotvornimi snovmi ter delovno gradivo za pravilnik o načinu izdelave izjave o 
varnosti ter(ki vsebuje tudi opredelitev obveznosti delodajalca v zvezi z ocenjevanjem 
tveganja). Navedena predpisa bosta posredovana v tripartitno usklajevanje s socialnimi 
partnerji in sprejeta v rokih navedenih v tabelarnem pregledu. 

Pripravljen je delovni osnutek pravilnika o zagotovitvi minimalnih zahtev za varnost in 
zdravje na začasnih in premičnih gradbiščih. Pri implementaciji tega pravilnika ne 
pričakujemo bistvenih težav, kajti obveznost prijavljanja gradbišča z elaboratom o 
varnostnih ukrepih imamo urejeno že v sedanji zakonodaji. 

Pripravljamo strokovne podlage za pripravo pravilnika o minimalnih zahtevah za varnost in 
zdravje pri delu z zaslonsko opremo, ki je . Ta pravilnik bo novost v naši zakonodaji, tako 
da je glede na raznovrstno zaslonsko opremo tudi predviden skoraj dveletni rok za 
implementacijo tega pravilnika. 

Podobni razlogi za uveljavitev implementacijo so tudi pri pravilniku za zagotovitev 
minimalnih zahtev za varnost in zdravje pri manipulaciji z bremeni, kjer je nevarnost okvar 
hrbtenice. Za pripravo pravilnika in za njegovo implementacijo smo vključili strokovnjake 
različnih strok (tehnično-tehnološke, medicine dela, ki delajo v invalidskih komisijah, itd). 

Upoštevaje dopolnitve direktive 90/679/EEC bo Slovenija do konca leta 2002 sprejela in 
uveljavila pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu. 

Večjih težav tudi ne pričakujemo pri pripravi in implementaciji pravilnika o minimalnih 
zahtevah za varnost in zdravje pri delu na ribiških ladjah, ter pravilnika o minimalnih 
zahtevah za zagotovitev medicinske oskrbe na ladjah. Delovna osnutka teh pravilnikov sta 
v pripravi. 

Pri zakonodaji s področja rudarstva ne bo posebnih težav pri implementaciji pravilnikov za 
zagotovitev minimalnih zahtev za varnost in zdravje delavcev pri pridobivanju mineralov z 
vrtanjem in pri površinskem in podzemnem rudaijenju.Priprava pravilnikov in njihova 
uveljavitev s področja kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov (agensov) zahteva 
vključitev večjega števila strokovnjakov najrazličnejših strok. Zaradi specifičnosti zahtev 
na tem področju in glede na to, da so pri pripravi teh predpisov angažirani strokovnjaki iz 
industrije in različnih inštitutov, je priprava predpisov planirana do leta 2001, vendar pa bo 
uveljavitev tudi teh predpisov zagotovljena do konca leta 2002.V istem roku bo 
implementiran pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu 
pri delu. Priprava tega pravilnika je vključena v širši okvir Nacionalnih smernic za azbest, 
ki med drugim predstavlja bazo podatkov za pripravo različnih pravilnikov na različnih 
področjih, ker se pojavlja azbest. Pripravljen je tudi delovni osnutek pravilnika o varovanju 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Do njegove dokončne 
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uveljavitve bodo delodajalci prilagajali delovne postopke zahtevam o dnevni 
izpostavljenosti delavcev hrupu ter tedenskemu povprečju dnevnih vrednosti. Prav tako bo 
potrebno tako prilagoditi merilne metode za merjenje hrupa, kot tudi urediti delovno okolje 
novim zahtevam. Za sprejem in uveljavitev pravilnika o mejnih vrednostih kemijskih, 
fizikalnih in bioloških agensov smo pripravili primeijavo med vrednostmi iz obeh 
seznamov (prvi in drugi seznam iz direktiv 91/322/EEC in 96/94/EC) in med standardi, ki 

» smo jih uporabljali v bivši državi. Bistvenih odstopanj ni bilo ugotovljenih, poleg tega pa 
laboratoriji, ki izvajajo meritve ekeoloških razmer na delovnih mestih večinoma že 
uporabljajo standarde o mejnih vrednostih iz evropskih držav. Za uveljavitev the 
pravilnikov je predviden rok do konca leta 2002, tako da bo v tem času možno prilagoditi 
tehnološke procese tudi za tiste substance, ki niso v skladu z navedenima direktivama. 

Večjih težav ne pričakujemo niti pri sprejemu in uveljavitvi. 

Priprava pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri 
delu je vključena v širši okvir nacionalnih smernic za azbest. Pripravljen je delovni osnutek 
pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu., 

Za sprejem in uveljavitev pravilnika o mejnih vrednostih kemijskih, fizikalnih in bioloških 
agensov smo pripravili primeijavo med vrednostmi iz obeh seznamov (prvi in drugi seznam 
iz direktiv 91/322 EEC in 96/94 EC) in med standardi, ki smo jih uporabljali v bivši državi. 
Bistvenih odstopanj ni bilo ugotovljenih, poleg tega pa laboratoriji, ki izvajajo meritve 
ekoloških razmer na delovnih mestih večinoma že uporabljajo standarde o mejnih 
vrednostih iz evropskih držav. 

Ne pričakuje se težav pri sprejemu in uveljavitvi pravilnika o varovanju zdravja delavcev 
pri delu pred tveganji zaradi izpostavljenosti monomerju vinilklorida ter pravilnika o 
varovanju delavcev pri delu pred tveganji zaradi izpostavljenosti kovinskemu svincu in 
njegovim spojinam. 

10. Vključitev Slovenije v programe EU na področju javnega zdravja in socialne 
politike 

V skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi se bo Slovenija vključila v programe 
Skupnosti na področjih promocije zdravja, boja proti raku, preprečevanja odvisnosti od 
drog, obvladovanja aidsa ter nekaterih drugih nalezljivih bolezni in na področju enakih 
možnosti. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

1. delovno pravo 

Vse potrebne institucije so vzpostavljene, za pripravo predpisov, spremljanje stanja, 
izvajanje nadzora nad izvrševanjem predpisov s področja delovnega prava, zagotavljanja 
pravic delavcem v primeru insolventnosti delodajalca in za uveljavljanje sodnega varstva v 
Republiki Sloveniji že obstajajo in delujejo (Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Inšpektorat RS za delo, Jamstveni sklad Republike Slovenije, Delovna in socialna 
sodišča). Za uspešno izvajanje vseh njihovih nalog bo potrebna njihova postopna kadrovska 
okrepitev in strokovno izpopolnjevanje. 
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2. enake možnosti moških in žensk 

Institucije obstajajo, vendar jih bo potrebno kadrovsko okrepiti. Za izvedbo zahtev, ki jih 
vsebujejo dokumenti Evropske unije na področju Enaka obravnava žensk in moških, bo 
Republika Slovenija kadrovsko okrepila Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter 
Inšpektorat za delo in Urad za žensko politiko. Zagotovila bo tudi potrebno Zagotoviti bo 
potrebno večjo učinkovitost delovanja pravosodnih organov, predvsem delovnih in 
socialnih sodišč. 

3. evropski socialni sklad 

Za koordinacijo delovanja Evropskega socialnega sklada v Sloveniji je bo odgovorno 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pri pripravi in izvajanju programov po 
bodo sodelovali tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem in Ministrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport sta 
v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Centrom za poklicno 
izobraževanje že vzpostavili skupno projektno skupino za Socialni sklad. Do 31.12.2002 bo 
Republika Slovenija vzpostavila ustrezno institucijo na nacionalni ravni (Agencija za 
Evropski socialni sklad), tudi ustrezne institucije na regionalni ravni (regionalne razvojne 
agencije). Navedene institucije bo Republika Slovenija vzpostavljala postopoma. Do 
predvidenega datuma vključitve v Evropsko unijo (do 31.12.2002) bodo v celoti 
usposobljene za delovanje. 

Kadrovske okrepitve so potrebne na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, v 
Centra za poklicno izobraževanje, Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, Skladu za 
razvoj človeških virov, itd. 

4. zaposlovanje 

Na področju izvajanja politike zaposlovanja v Republiki Slovenija ustrezne institucije že 
obstajajo in delujejo. Aktivno in pasivno politiko zaposlovanja izvaja Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, ki ga vodi tripartitno sestavljen Upravni odbor zavoda (država, 

delodajalci, sindikati) in posluje kot javni zavod, ki je dolžan o svojih dejavnostih poročati 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje izvaja dejavnosti na regionalni in lokalni ravni preko svojih območnih enot in 
uradov za delo. Za učinkovitejše izvajanje in spremljanje programov aktivne politike 
zaposlovanja bo Republika Slovenija modernizirala službo za zaposlovanje (uvedba 
primerljivega informacijskega sistema, kadrovska okrepitev zavoda za kvalitetnejše 
izvajanje že razvitih metod dela, usposabljanje delavcev zavoda). 

5. javno zdravje 

Za izvajanje usklajene zakonodaje s področja Javno zdravje v Republiki Sloveniji že deluje 
ustrezna strokovna institucija (Institut RS za varovanje zdravje), ki pa bo za opravljanje 
meritev škodljivih sestavin v skladu s predpisanimi ISO standardi kadrovsko in strokovno 
okrepljena. 
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- 6. varnost in zdravje pri delu 

Za uveljavitev in izvajanje zakonodaje, ki bodo usklajeni s pravnim redom Evropske unije 
na področju varnosti in zdravja pri delu, bo Republika Slovenija bo kadrovsko okrepila 
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu in Inšpektorat Republike Slovenije 
za delo. Oba organa delujeta v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
Republika Slovenija bo obema organoma v sestavi ministrstva zagotovila tudi ustrezna 
finančna sredstva in pogoje za strokovno usposabljanje tam zaposlenih delavcev. 
Kadrovsko in strokovno bo okrepljen tudi Institut za medicino dela, prometa in športa. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

• Obstoječe ' ■ :: 

-■ < i -: £; ■•:: 

^Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Vi.*;.- 
V Vlada Republike Slovenije,- strokovneslužbe 

• Vlada.Republike Slovenije- Urad za žensko. 
„ politiko . . 

.Ministrstvo za zdravstvo " ! 
?K'?w'XJrad RS za varnost in zdravje pri delu': 

■* • ' ' • Nove . niso predvidene - • • ' 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

. Obstoječe ' 
V ^ \ -v.- . ; , 

• •• • » "i t". 

h 't i' - 

iS 

p v 

■ - v':':'v V-L.,.';'• ;*>..*• 

■,» |' % -v - 

Center za poklicno izobraževanje 
■ ": Ministrstvo za šolstvo in šport " - 

~ Ministrstvo za zdravstvo" ; : 

• Ministrstvo za okolje in prostor 
Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 

Zavod.RS za zaposlovanje .;, .■ ,; . ■. 
• Vlada Republike Slovenije- strokovne službe' 

Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat 

" "Inštitut za-varovanje zdravja RS?'" ' ~' ' 
i r VTržni inspektorat RS • "c'/..--- 

s& J'v Carinska uprava RS.*:£:-: ;;;S£■. 
j i . inšpektorat RS za delo-'. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
'. Nove - * • ;.* - niso predvidene:- ••• 

Potrebe po novih zaposlitvah so po posameznih institucijah za sistemsko spremljanje in 
izvajanje pravnega reda razvidne iz Pregleda institucij in predvidenih novih zaposlitev po 
področjih. 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 
Uporabnik: 2611 

HiiiglilBii 

235.965 
283.919 
301.562 
262.605 
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Uporabnik: 2612 

|ap|| 

v. 

30.315 
32.137 
34.062 
36.105 

Uporabnik: 2613 

■■USf'4 K«Siev<Kisa:SW>! G^V/ur-t 

6.000 
13.500 
16.500 
21.000 

Uporabnik: 1515 

72.90 
10.500 
10.500 
8.000 

V letih od 1999 do 2002 se bodo predvidena proračunska sredstva namenjala za kritje 
materialnih stroškov in investicij oziroma investicijskega vzdrževanja v zvezi z novimi 
zaposlitvami na področjih pokojninske reforme, zakonodaje s področja delovnih razmerij, 
varnosti in zdravja pri delu, socialnega dialoga, zaposlovanja ter socialnega varstva na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektoratu RS za delo, Uradu RS za 
varnost in zdravje pri delu, Centru za poklicno izobraževanje, Zavodu RS za zaposlovanje 
in Uradu za žensko politiko. V istem obdobju se bodo proračunska sredstva namenila za 
pripravo in izvedbo pokojninske reforme, sklenitev socialnih sporazumov, pripravo 
pregleda trga dela v Sloveniji, vzpostavitev struktur v zvezi z vključitvijo Slovenije v 
programe Evropskega socialnega sklada, pripravo strategije razvoja trga dela, pripravo 
pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri delu. Sredstva bodo namenjena tudi za 
izobraževanje na področju zaposlovanja. Do leta 2001 bodo potrebna proračunska sredstva 
za financiranje vzdrževanja in razvoja informacijskih sistemov socialnega varstva in 
družinskih prejemkov, v letih 2000 in 2001 pa bodo na področju socialnega varstva sredstva 
namenjena tudi za izdelavo kvalifikacije invalidnosti po WHO. Po letu 2000 se bodo iz 
proračuna krili stroški priprave zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju, zakona o enakih možnostih, leta 2001 pa še zakona o evropskem 
svetu delavcev. 

2 - Viri EU: 

Uporabnik:2611 
Zoesek.vjOOOEUR' 

MrttepipilSi 

4.650 
10.800 
10.000 
9.600 
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f7Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Reforma zdravstvenega varstva 

l/Trenutno stanje 

Glavni cilji reforme sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, katerega raven je sicer že 
primerljiva z razvitimi evropskimi državami, so uravnoteženje socialnega in ekonomskega 
razvoja Slovenije, zagotavljanje načela socialne pravičnosti. Delež javne porabe za 
zdravstvo v BDP bo do leta 2001 moral znašati od najmanj 6,5% do 7%, pri tem pa bo 
potrebno v sistemu zdravstvenega varstva obdržati čim višjo stopnjo solidarnosti. 

Sprejem nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS in spremembe zdravstvene 
zakonodaje bodo zagotavljali ustrezno pravno podlago za nadaljnje izboljšanje 
zdravstvenega stanja prebivalstva, okrepitev aktivnosti za promocijo zdravja in 
spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev življenja, smotrnejše organiziranje mreže javne 
zdravstvene službe, sprejem in učinkovitejše izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskega, 
bivalnega in delovnega okolja, premik težišča zdravstvene dejavnosti od kurativnega, 
predvsem bolnišničnega, k področjem osnovnega zdravstvenega varstva, izboljšanje 
kakovosti zdravstvenih storitev z razvijanjem in uveljavljanjem standardov, medicinske 
doktrine in medicinske tehnologije, ki bo enako dostopna vsem zavarovancem v okviru 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, povečanje zadovoljstva uporabnikov, prilagajanje 
obsega in vsebine obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na objektivno razpoložljive 
vire ter ekonomsko in socialno sprejemljivost, izbiro ustreznih zdravstvenih programov ob 
upoštevanju analize stroškov in koristi, ohranitev enotnega in relativno avtonomnega 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in izboljšanje kakovosti njegovega izvajanja. Za 
doseganje ciljev javno-zdravstvene politike pa bo potrebno tudi učinkovitejše medresorsko 
usklajevanje vseh aktivnosti ter povečanje vloge nevladnih organizacij. 

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS, ki je v pripravi z delovnim nazivom 
"Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do ieta 
2000" bo sprejet v letu 1999. Spremembe zdravstvene zakonodaje pa bodo sprejete v prvem 
trimesečju leta 2002. 

Glavni cilj postopne preorientacije zdravstvene dejavnosti je prehod od kurativnega k 
preventivnemu zdravstvenemu varstvu, pri tem pa je potrebno vzpostaviti in Uveljaviti 
standarde medicinske doktrine, izboljšati kakovost zdravstvenih storitev in ohraniti obseg 
obveznega zdravstvenega zavarovanja na načelu solidarnosti, pravične in enakopravne 
dostopnosti do zdravstvenih storitev v okviru tega zavarovanja, zagotoviti pa je potrebno 
tudi družbeno sprejemljiva porazdelitev ekonomskih bremen med javnim in zasebnim 
sektorjem ter ohranitev in izboljšanje enotnega in relativno avtonomnega obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Vse našteto bo upoštevano v vsakoletnih pogajanjih o obsegu 
programov in financiranju zdravstvenih storitev in v izvedbenih predpisih. 

2/Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Za izvedbo nalog v okviru reforme zdravstvenega varstva, ki so konkretno opredeljene kot 
priprava in sprejem nove zakonodaje, spreminjanje ter dopolnjevanje veljavnih predpisov in 
izvajanje politike, je v prvi vrsti pristojno Ministrstvo za zdravstvo, glede na vsebino 
posameznih nalog pa tudi drugi nosilci v sistemu zdravstvenega varstva, predvsem Zavod 
za zdravstveno zavarovanje RS in Inštitut za varovanje zdravja RS. 
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Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za zdravstvo 
Nove niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za zdravstvo 

v« 

Sli 

2 ■" 
1 
0 
0 
3 

3/Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Za uresničevanje ciljev javne zdravstvene politike, ki bo opredeljena z Nacionalnim 
programom zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2000, so 
zadolženi vsi nosilci družbene skrbi za zdravje, od Državnega zbora RS, Vlade RS in 
pristojnih ministrstev, občin, izvajalcev zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja, do profesionalnih združenj in drugih nevladnih organizacij na področju 
zdravstva ter sredstev javnega obveščanja. 

4/Ocena finančnih sredstev potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Finančna sredstva za izvedbo predvidenih aktivnosti in nalog so deloma že zagotovljena v 
proračunu Ministrstva za zdravstvo, in sicer za programe krepitve zdravja in zdravstvene 
vzgoje ter za delovanje nevladnih organizacij na področju zdravstva. Kljub temu pa bo za 
izvedbo dosedanjih in novih programskih nalog v večjem obsegu treba zagotoviti v 
proračunu Republike Slovenije postopoma do leta 2002 približno 60% več sredstev, kar 
npr. v letu 2002 znaša dodatnih 50.000.000,00 SIT. Za strokovne analize in študije, 
pripravo zakonskih in podzakonskih predpisov je v obdobju od 1999 do 2002 predvidenih 
42.000.000,00, dodatno pa bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za tri nove zaposlitve v 
Ministrstvu za zdravstvo. 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2711 

99.886 
133.254 
153.254 
159.254 
545.648 
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3.5.2. Regionalna politika in kohezija 

a/Trenutno stanje 

Pravna ureditev v Republiki Sloveniji na tem področju ni v popolnosti primerljiva z 
evropsko. Centralizacija sredstev in odločanja na ravni države je velika, ker so bile v 
zadnjih letih v ospredju naloge oblikovanja politične in upravne strukture države in prehoda 
v nov tržno-socialni ekonomski sistem. Delež sredstev za regionalne razvojne spodbude je 
seje v zadnjih letih zmanjšal, saj je bil proces regionalnega razvoja potisnjen v ozadje. K 
temu je prispevalo tudi dejstvo, da na tem področju niso bili sprejeti sistemski zakoni. 

Cilj ustvarjanja nove gospodarske strukture za dolgoročno samovzdržujoč razvoj lokalnega 
okolja zahteva aktiviranje vseh lokalnih resursov, aktivno sodelovanje prebivalcev pri 
njihovem vrednotenju, izkoriščanju priložnosti in organiziranju. Vzpodbujanje 
lokalnih/regionalnih iniciativ pomeni torej enakovredno zagotavljanje podpore v vseh fazah 
razvojnega procesa, od razvojnega načrtovanja, spreminjanja razvojne klime in promocije 
podjetništva, do ustvarjanja novih organizacijskih struktur in kritične mase znanja za 
dolgoročno skladen razvoj. Sedanja regionalna politika tega ne izkorišča v potrebni meri. 

Demografske razlike se poslabšujejo v celotni Sloveniji. Izkoriščenost človeških 
potencialov je zelo različna, tradicionalnim, manj razvitim območjem se pridružujejo še 
industrijska območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo, regionalne razlike 
v opremljenosti z infrastrukturo se povečujejo, tudi gospodarsko razvitejše regije zaostajajo 
v primerjavi s podobnimi regijami v evropskih državah. 

Kljub centralizaciji sredstev in pristojnosti odločanje o regionalni razvojni politiki v 
Sloveniji še ni poenoteno.Sektorski nacionalni programi so med seboj slabo povezani. V 
sistemu regionalnega razvojnega načrtovanja manjkajo temeljni sintezni dokumenti: 
prostorski plan, dolgoročni proračun in strategija regionalnega razvoja. Koordinacija med 
ministrstvi ter med lokalno, regionalno in državno ravnijo sistemsko ni urejena. Rezultat je 
pomanjkanje investicijskih in podjetniških pobud, prostorsko in ekonomsko manj ugodna 
lokacija proizvodnih tvorcev in finančnih sredstev, nizka učinkovitost investicij ter nižja 
gospodarska rast od potencialno možne. 

Vzpostavitev mehanizma horizontalne, medresorske koordinacije se je že začela v okviru 
SPP - posebnega pripravljalnega programa (Special Preparatory Programme - SPP). V 
okviru projekta je predviden Upravni odbor, ki ga vodi Nacionalni koordinator tuje tehnične 
pomoči in Spremljevalni pododbor, to je medresorska delovna skupina, ki je že pričela z 
delom in se redno sestaja. Cilj tega programa je začrtati in vzpostaviti institucionalno 
strukturo za črpanje bodočih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, kot tudi pripravo 
»tv/inning« programov, ki bodo potekali v okviru SPP. Prvi del programa je namenjen 
izobraževanju kadrov na državni ravni za potrebe izvajanja predstrukturne in kasneje 
strukturne pomoči ter vzpostavitev organizacijske sheme in pristojnosti za vodenje 
strukturne politike, ki bo potekala v tesnem sodelovanju z Upravno akademijo. Drugi del 
predvideva izvedbo pilotnega projekta v izbranem območju, katerega namen je operativno 
preizkusiti vse faze in postopke za črpanje strukturne pomoči EU. Izbor pilotnega(ih) 
območja bo omogočil tudi projekt priprave Strategije regionalnega razvoja. 

Strukturna politika EU bo obravnavala na razvojne probleme Slovenije kot celote, še 
posebej, ker naj bi Slovenija v celoti uveljavljala status manj razvitega območja. Ta politika 
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učinkovito rešuje razvoj, skupnih evropskih infrastrukturnih omrežij, pri odpravljanju 
notranjih regionalnih razlik v razvitosti pa je manj uspešna. 

Prenova je potrebna tudi zaradi vključitve Slovenije v strukturno politiko EU. Strukturna 
pomoč EU je pomembna proračunska postavka v vseh državah članicah, zato so cilji 
prenove povezani z usposobitvijo državne administracije za dobro sodelovanje z 
evropskimi strukturnimi skladi. Ne gre le za maksimalno izkoriščanje teh virov, pač pa tudi 
za njihovo učinkovito uporabo. Ključno je zagotavljanje preglednosti, stabilnosti, 
učinkovitosti, ekonomičnosti in sposobnost sprejemanja odločitev o participaciji z 
domačimi sredstvi. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

• Sprejem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in vseh podzakonskih 
aktov; 

• ustanovitev institucij, ki jih predvideva zakon. 

Ključna za uveljavitev novega pristopa na področju regionalne strukturne politike bo 
sprememba zakona o regionalnem razvoju. Predlog Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, je v drugem branju in bo sprejet v letu 1999. 

Zakon bo določil splošne okvire za izvajanje regionalne strukturne politike na celotnem 
ozemlju Slovenije in pogoje za dodeljevanje razvojnih spodbud, določil pa bo tudi merila 
za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi, ki bodo deležna posebne obravnave 
oziroma jim bo država, v okviru politike vzpodbujanja razvoja, obravnavala prioritetno. 

Hkrati z zakonom poteka sprejem drugih zakonov, ki bodo omogočili uveljavitev 
regionalne politike ter zagotovili učinkovitost, stabilnost in preglednost nad sredstvi. Hkrati 
z zakonodajnim delom potekajo tudi aktivnosti na področju posameznih reform ter uvajanje 
dejavnosti, ki vplivajo na določitev evropsko primerljivih statističnih teritorialnih enot. 

c/Srednjeročnc prioritete Partnerstva za pristop 

Temeljni dolgoročni cilj je zgraditi celovito regionalno razvojno politiko, ki bo sposobna 
ustvariti pogoje za trajnostni razvoj vseh regij in Slovenije, ki ga zasleduje projekt prenove 
regionalne politike. 

Trajnostni razvoj v Sloveniji bo mogoče uresničiti le postopoma z uresničevanjem 
posameznih ciljev ekonomskih, socialnih, okoljskih in prostorskih reform, ki predstavljajo 
postopno uresničevanje trajnostnega načela razvoja: 

• doseganje visoke kvalitete življenja prebivalstva v vseh regijah, 

• ustvarjanje možnosti, da vsak posameznik in/ali skupina posameznikov v čim večji meri 
razvije svoje sposobnosti, 

• zmanjšanje regionalnih razlik v pogojih za življenje in delo, 

• preprečevanje nastajanja novih območij z razvojnimi problemi, 
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. • pospeševanje inovativnosti, podjetništva, tehnološkega napredka s ciljem 
prestrukturiranja gospodarstva industrijskih in kmetijskih regij in znižanja 
brezposelnosti, 

• visoko postavljeni cilji okoljskih standardov, vrednotenje okolja, naravnih virov in 
razvoj okolju prijaznega gospodarstva, 

• uresničevanje endogenega razvoja z ustvarjanjem partnerskih odnosov med vsemi 
pomembnimi razvojnimi subjekti, 

• spodbujanje policentrične zasnove poselitve, ki naj temelji na močnih regionalnih, 
občinskih in podeželskih središčih ob ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja, 

• uveljavljanje načela subsidiarnosti (višja raven naj ne ureja zadev, ki bi jih lahko vsaj 
tako učinkovito urejala nižja raven), 

• zagotavljanje pogojev za medregionalno sodelovanje občin, ter spodbujanje čezmejnega 
sodelovanja. 

Enakopravna in konkurenčna vključitev slovenskih regij v razširjeno Evropo regij in s tem 
Slovenije kot celote v EU je drugi temeljni cilj projekta prenove regionalne politike. 
Slovenija se mora zato usposobiti za dobro sodelovanje z evropskimi strukturnimi skladi, 
kohezijskim skladom in drugimi institucijami pri čemer ne gre le za maksimalno 
izkoriščanje teh virov, pač pa tudi za njihovo učinkovito uporabo. Zelo pomembna je tudi 
skupina ciljev, ki je povezana z usposobitvijo za izvajanje pravil EU glede konkurence in 
državnih pomoči. 

Oblikovanje in učinkovito izvajanje »evropske« regionalne strukturne politike, zaradi 
njenega izrazito interdisciplinarnega značaja, zahteva zakonodajne (in institucionalne) 
spremembe na številnih področjih. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Nov pristop na področju regionalne in strukturne politike bo zahteval okrepitev obstoječih 
oziroma vzpostavitev nekaterih novih struktur, institucij tako na nacionalni kot tudi na sub- 
nacionalni ravni. 

Na državni ravni bo za izvajanje regionalne politike po načelih EU in učinkovito 
vključevanje v regionalno politiko EU potrebno okrepiti področje regionalnega razvoja v 
okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj kot osrednje mesto koordinacije med 
različnimi resornimi ministrstvi, ki se bodo vključevala v programe regionalnega razvoja. 

V predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je opredeljen Svet za 
strukturno politiko kot telo, ki bo na najvišji ravni določalo prioritete regionalne strukturne 
politike v Sloveniji in jih posredovalo Vladi RS. 

Za izvajanje dela operativnih nalog regionalne strukturne politike, ki po svoji vsebini ne 
sodijo med upravne naloge, zakon predvideva ustanovitev Agencije za regionalni razvoj. 
Agencija za regionalni razvoj je organ v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 
in bo kot taka vzpostavljala povezavo z regionalnimi razvojnimi institucijami (agencijami 
oziroma drugimi oblikami razvojnih združenj na regionalni ravni), pri izvajanju finančnih 
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nalog pa se bo povezovala tudi s Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja. 

Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je finančna 
institucija, ki je namenjena za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne 
politike. Pri tem sklad dodeljuje sredstva za regionalno strukturno politiko. 

Za izvajanje regionalne razvojne politike na regionalni ravni zakon predvideva ustanovitev 
regionalnih razvojnih agencij. Regionalne razvojne agencije ustanovijo občine. 
Regionalne razvojne agencije povezujejo različne dejavnike razvoja (javne in privatne) na 
regionalni in lokalni ravni pri pripravi regionalnega razvojnega plana ter izvajanju in 
spremljanju regionalnih razvojnih programov in projektov. 

Zakon in podzakonski predpisi bodo natančneje opredeliti odnos med organi in 
institucijami regionalne strukturne politike na državni ravni in sistem povezav z 
institucijami na regionalni in lokalni ravni. 

Za izvajanje nalog s področja regionalnega razvoja je pristojno Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. Priprave na izvajanje regionalne in strukturne politike po načelih EU ter 
izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja narekujeta kadrovsko 
okrepitev sektorja regionalnega razvoja. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
Nove Agencija za regionalni razvoj 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 

Naziv institucije: MEOR - Agencija za regionalni razvoj 
vttŠtcvfla novih zaposlitev^;-;.- 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

2.012.800 
2.599.700 
3.423.500 
4.158.000 
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3.5.3. Prostor 

a/Trenutno stanje 

Urejanje prostora oziroma prostorsko načrtovanje sicer ni področje, urejeno s skupnim 
pravnim redom Evropske unije, temveč se znotraj Evropske unije ureja z notranjimi 
pravnimi akti držav članic. Zato evropskih predpisov s področja prostorskega razvoja ni, v 
pripravi pa je skupni, pravno nezavezujoči dokument z naslovom European Spatial 
Development Perspective (ESDP). Vendar pa je učinkovit in pregleden sistem urejanja 
prostora in gospodarjenja z nepremičninami, še posebej s stavbnimi zemljišči, nujen pogoj 
za vzdržen in uravnotežen razvoj dejavnosti v prostoru, posledično pa za gospodarski, 
socialni in kulturni regionalni razvoj. 

Znotraj sistema urejanja prostora se namreč določajo pogoji rabe zemljišč in dovoljuje 
graditev objektov, pravna ureditev gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v javno korist 
določa režim in vpliva na dostopnost do stavbnih zemljišč za graditev objektov zasebnega 
in javnega sektorja, vključno z infrastrukturo, urejene nepremičninske evidence so med 
drugim tudi temeljno zagotovilo za pravno varnost nepremičninskih poslov ter pogoj za 
razvoj nepremičninskega in z njim povezanih finančnih ter drugih trgov, stanovanjsko 
tržišče pa je najkompleksnejši del nepremičninskega trga in pogoj za usmeijanje poselitve 
in razvoja v prostoru ter za vodenje zemljiške, davčne, okoljske in stanovanjske politike. 

Predvidene naloge za uskladitev tega področja, pri katerih bo Slovenija upoštevala sicer 
nezavezujoči dokument ESDP, kot enega od izhodišč, so: 

• reforma sistema urejanja prostora, 

• reforma gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 

• posodobitev evidentiranja nepremičnin, 
« 

• reforma stanovanjskega področja. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

OKREPITEV INSTITUCIONALNE IN UPRAVNE USPOSOBLJENOSTI na področju 
zemljiške knjige: 

Posodobitev evidentiranja nepremičnin, ki bo vključevalo potrebne prilagoditve evidence, 
podatkov o nepremičninah različnih nosilcev Ministrstvo RS za okolje in prostor, 
Geodetska uprava RS, Ministrstvo RS za finance, Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Vrhovno sodišče RS) s ciljem izvajanja naslednjih funkcij: varovanje 
stvarnopravnih pravic na nepremičninah, obdavčenje nepremičnin, nadzor trga z 
nepremičninami, podpora kmetijstvu in gozdarstvu in ravnanju z naravnimi viri ter 
premoženjem, podpora prostorskemu planiranju in stanovanjski politiki, statističnim 
obdelavam, ekologiji, geodeziji in drugim. 

Nov zakon o geodetski dejavnosti, ki bo nadomestil sedanji zakon o geodetski službi in bo 
zagotovil tržne pogoje in preglednost geodetske dejavnosti, geodetske službe in geodetskih 
postopkov ter izboljšal dostopnost uporabnikov in kakovost tovrstnih storitev. 
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Nov zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, ki bo nadomestil 
sedanji zakon o zemljiškem katastru ter vzpostavil pravne podlage za kataster stavb in 
delov stavb (stanovanja), evidenco državne meje in prostorskih enot ter bo omogočil 
posodobitev evidenc (katastrov in registrov) o nepremičninah in njihovih lastnostih, hkrati 
pa bo na podlagi že sprejetih sklepov Vlade Republike Slovenije v zvezi s posodobitvijo 
evidentiranja nepremičnin pogojil tudi spremembe predpisov o zemljiški knjigi, ne da bi se 
pri tem spremenile pristojnosti sodne veje oblasti. 

Zakon o posredovanju v prometu z nepremičninami bo zagotovil pravno varnost 
nepremičninskih poslov, sklenjenih na podlagi dejavnosti posrednikov in drugih 
nepremičninskih transakcij. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Jih ni. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za okoljain prostor 
•.Nove ' ■' ' "v; niso predvidene 

Institucije za sistemsko izvajanje pravnega reda: 

?:?i§tevilfth6vihimp6šlifcv^ 
Naziv institucije: Ministrstvo za okolje in prostor - Urad za prostor 

Geodetska uprava RS, Urad za prostorsko 
.. planiranje ' - 

■Nove niso predvidena- 

■ Obstoječe 

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2511 - Ministrstvo za okolje in prostor - Urad za prostor 

m a -7^- "-••• 59.900 
.664.800 'T " 

- : f" . 747.386 
93.269 

Uporabnik: 2512 - Geodetska uprava RS 

i 409.900 . •'»'ti'U v ~ 
. .r;:"— .- " • 440.000.  : 

~ : -484.000 ' , ' - 
532.400 
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Uporabnik: 2512 - Geodetska uprava RS 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Zakon o urejanju prostora, ki bo nadomestil sedanja zakona o urejanju prostora, 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju ter o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor ter bo uredil prostorsko načrtovanje in drugo določanje pogojev za 
posege v prostor. 

Zakon o graditvi objektov bo zvečine povzel določbe sedanjega zakona, kije bil ustrezno 
noveliran leta 1997 oziroma je v postopku novelacije, vendar pa bo vseboval spremenjeno 
in z novim zakonom o urejanju prostora usklajeno poglavje o dovoljevanju graditve 
objektov in drugih posegov v prostor. Zakon ne bo več vseboval poglavja o gradbenih 
proizvodih, ki bo urejeno posebej (glej prost pretok blaga). 

Metodologija za vrednotenje stavb in stavbnih zemljišč bo zagotovila pravno varnost 
nepremičninskih poslov, sklenjenih na podlagi dejavnosti posrednikov in drugih 
nepremičninskih transakcij. 

Na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1997 sta bila v letu 1999 sprejeta predpisa - 
navodilo za izračun komunalnega prispevka in Navodilo o vsebini progama opremljanja 
stavbnih zemljišč, ki omogočata enakopravnost in preglednost v zvezi z dostopom do 
opremljenih stavbnih zemljišč. 

Nacionalni stanovanjski program in z njim povezane posledične spremembe pravnega 
okvira, ki bodo zagotavljale uvedbo tržnih pogojev in sodobnih socialnih korektivov v 
stanovanjski oskrbi, bodo omogočile rentabilnost investicij zasebnega sektoija tudi v 
graditev najemnih stanovanj in s tem razvoja stanovanjskega trga. 

C: 
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3.6. KAKOVOST ŽIVLJENJA IN OKOLJA 

3.6.1. Okolje 

a/Trenutno stanje 

Politike, programi, strategije - Vlada Republike Slovenije je v marcu leta 1998 sprejela 
Okoljsko pristopno strategijo, ki je temeljni programski in terminski dokument pri 
usmerjanju prizadevanj za vključitev v Evropsko unijo. Nato je koncem leta 1998 sprejela 
tudi Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki vsebuje bolj podrobne cilje in 
usmeritve za strategijo varstva okolja in rabo naravnih dobrin v obdobju najmanj 10 let tudi 
z vidika vključevanja v EU. NPVO v izhaja iz ciljev Zakona o varstvu okolja, Okoljske 
pristopne strategije, Agende 21 ter evropskega okoljskega programa. 

Do danes je bilo sprejetih še vrsto programskih dokumentov za posamezna področja. 
Sprejeta sta Strategija ravnanja z odpadki ter Program ustanavljanja in upravljanja naravnih 
parkov v Sloveniji. Uveljavljen je Nacionalni program opuščanja ozonu škodljivih snovi, 
uveljavlja pa se tudi Program zmanjševanja onesnaženosti zraka v urbanih okoljih. 

Zakonodaja - Pravna ureditev Republike Slovenije na področju okolja ni v celoti usklajena 
s pravnim redom Evropske unije. Temeljni zakon za področje je Zakon o varstvu okolja. 
Zakon z vidika horizontalne zakonodaje, nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in 
tveganj ter gensko spremenjenih organizmov ni povsem usklajen s pravnim redom EU, zato 
bo ustrezno dopolnjen in spremenjen. Področje ureja tudi vrsto drugih zakonov in vrsto 
podzakonskih aktov. Neusklajenosti bodo odpravljene s spremembami in dopolnitvami. Za 
manjkajoče zahteve bodo izdelani novi predpisi. Stopnja usklajenosti po področjih je 
navedena v nadaljevanju. 

Horizontalna zakonodaja - Zakonski okviri za postopek presoje vplivov na okolje so 
vzpostavljeni z Zakonom o varstvu okolja, sami postopki pa se izvajajo po sprejemu 
podzakonskih aktov od leta 1997. Za področje presojanja čezmeinih vplivov na okolje ie bil 
v Republiki Sloveniji v letu 1998 sprejet Zakon o ratifikaciji Konvencije o presojah 
čezmejnih vplivov na okolje. Pravici do prostega dostopa do informacij o okolju in do 
rednega obveščanja o stanju okolja sta opredeljeni v Zakonu o varstvu okolja, postopki 
posredovanja teh informacij pa so določeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku. 
Pravica do pritožbe je opredeljena v Zakonu o splošnem upravnem postopku ter v Zakonu o 
upravnem sporu. Za implementacijo Direktive o poročanju v Republiki Sloveniji obstajajo 
zakonske podlage v Zakonu o varstvu okolja, v Zakonu o statistiki in v Nacionalnem 
statističnem programu. Obstoječa zakonska ureditev omogoča učinkovito delovanje 
Republike Slovenije na področju poročanja. Sam informacijski sistem varstva okolja pa 
obstaja v posamičnih segmentih. Spremljanje nadzorovanja kakovosti voda je v glavnem 
vzpostavljeno, prav tako kataster vodnih virov in emisij v vode. Dobro je vzpostavljeno 
spremljanje nadzorovanja za pitno vodo. Na področju zraka obstoječe nadzorovanje 
kakovosti zraka in emisijski kataster vsebuje zahtevano, dodatno pa je treba vzpostaviti 
spremljanje svinca v zraku. V celoti je treba vzpostaviti evidence o embalaži, delno pa za 
odpadna olja, PCB in PCT. Republika Slovenija že posreduje nekatere podatke Evropski 
agenciji za okolje (EEA), Evropskemu statističnemu uradu (EUROSTAT), Komisiji za 
trajnostni razvoj pri združenih narodih (UN/CSD) in Organizaciji za ekonomsko 
sodelovanje in razvoj (OECD). Za zrak posreduje podatke v okviru EMEP in klimatske 
konvencije, za odpadke pa v okviru Baselske konvencije. Za MEDPOL in Alpsko 
konvencijo sta sistema za poročanje v ustanavljanju. 
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Od leta 1996 Republika Slovenija sodeluje z Evropsko agencijo za okolje, novembra 1997 
pa je uradno izrazila pobudo za začetek postopka za pridobitev članstva v EEA pred 
vstopom v EU. 

Zakonodaja na področju varstva in kvalitete zraka - Na področju varstva in kvalitete zraka 
je slovenska zakonodaja delno usklajena. Zakonski okviri so vzpostavljeni z Zakonom o 
varstvu okolja in Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v 
zraku. Manjkajo zahteve glede določanja con, izdelave ocen o onesnaženosti zraka, 
ukrepanje ob prekoračitvah mejnih vrednosti. Spremljanje nadzorovanja kakovosti zraka - 
monitoring - delno ustreza predpisom EU. Pri pripravi predpisov za mejne in opozorilne 
vrednosti Republika Slovenija v enaki meri upošteva priporočila Svetovne zdravstvene 
organizacije kot jih upoštevajo evropske direktive. Zato so te vrednosti že precej usklajene. 
Za ostale zahteve bodo sprejeti novi oz. dopolnjeni obstoječi predpise. Področju varstva 
zraka pred onesnaževanjem z lahkohlapnimi organskimi snovmi je skoraj v celoti urejena z 
Uredbo o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje 
motornega bencina. Področju kakovosti tekočih goriv je pokrito z Odredbo o kakovosti 
tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena. Določba o vsebnosti žvepla in 
benzena še ni usklajena. Področje emisij motoijev z notranjim izgorevanjem, ki so 
instalirani v strojih, ki se uporabljajo izven cest ni urejeno z nobenim predpisom. 

Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki - Pravna ureditev na področju ravnanja z 
odpadki je delno usklajena s pravnim redom EU. Zakonski okviri so vzpostavljeni z 
Zakonom o varstvu okolja in Pravilnikom o ravnanju z odpadki. Definicija odpadka v 
pravilniku ne ustreza zahtevam EU, prav tako manjkajo ustrezne priloge. Področje 
prekomeinih prevozov odpadkov je delno usklajeno s pravnim redom EU. Urejajo ga 
Odredba o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov, Odredba o spremembi Odredbe o izvozu, 
uvozu in tranzitu odpadkov ter Zakon o ratifikaciji baselske konvencije o nadzoru prehoda 
nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja. Slovenija še ni ratificirala 4a 
člena navedene konvencije, ker bi le to pred polnopravnim članstvom povzročilo večjo 
gospodarsko škodo. Področja embalaže in odpadne embalaže, baterij in akumulatorjev, in 
odstranjevanja PCB in PCT niso usklajena s pravnim redom EU. Področje odstranjevanja 
odpadnih olj obravnava Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji in je usklajeno s pravnim 
redom EU. Prav tako področje uporabe blata čistilnih naprav, ki ga pokrivata Uredba o 
mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh in Pravilnik o 
obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. 

Zakonodaja na področju voda - Področje varstva voda ni povsem usklajeno s pravnim 
redom EU. Zagotavljanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda - do določenih 
rokov in za določeno velikost območja poselitve - je urejeno z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v skladu s smernicami EU, 
razen v določilih Annexa III. Področje onesnaževanja vode in emisije nevarnih snovi v 
odpadne vode ie urejeno z Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o vodah in vrsto uredb za 
posamezne industrije in posamezne nevarne snovi. To področje je delno že usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije, vendar še ne za vse nevarne snovi oziroma vse industrijske 
panoge. Na področju varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijske proizvodnje - v 
določenih mejnih vrednostih vnosa rastlinskih hranil v tla in drugih ukrepov ter prepovedi v 
zvezi z zmanjševanjem vnosa - Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla - je 
RS že usklajena s pravnim redom Evropske unije. Ni pa še usklajena na področju določitve 
ranljivih območij. Ob tem prav tako nimamo kodeksa dobre kmetijske prakse in programa 
za zmanjšanje onesnaženosti voda z dušikom na ranljivih območjih. 
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Področje zaščite podzemnih voda pred onesnaženjem je delno usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije - zakonodaja je usklajena- na področju vnosa nevarnih snovi v tla in 
podzemne vode, monitoringu odpadnih voda in monitoringu vnosa nevarnih snovi v tla. 
Republika Slovenija ima to področje urejeno z naslednjimi zakonskimi predpisi: Zakon o 
varstvu, Zakon o vodah, Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz 
virov onesnaževanja, Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla, Uredba o 
mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Pravilnik o 
obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in Pravilnik o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo 
izvajanje. Zakonodaja ni usklajena v metodologiji in predpisih za določanje zaščitenih 
območij ter za določanje ranljivosti. 

Področje kakovosti kopalnih voda je usklajeno v načinu in pogostosti vzorčevanja, delno so 
usklajeni tudi mikrobiološki in kemijski parametri in se ureja v Zakonu o varstvu okolja , 
Uredbi o klasifikaciji voda medrepubliških tokov, meddržavnih voda in voda obalnega 
moija, in v Pravilniku o higienskih zahtevah za kopalne vode. Zakonska ureditev ni 
usklajena v definiciji kopalne sezone, vključitvi tradicionalnih kopališč, reševanju 
meddržavnih sporov glede onesnaženosti kopalnih voda, ugotavljanju vira onesnaževanja, 
ki vpliva na kakovost kopalnih voda in v metodologiji. 

Kakovost pitne vode je urejena z Zakonom o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe, Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in njegovima popravkoma. 
Zakonska ureditev ne vključuje zasebnih vodovodnih omrežij, ne vključuje vseh 
parametrov in v njej ni predpisano zagotavljanje kakovosti meritev. 

Kakovost površinskih voda je urejeno z Zakonom o varstvu okolja, Pravilnikom o vrstah in 
načinu opazovanja in preiskovanja kvantitativnih in kvalitativnih vodnih sprememb,Uredbo 
o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega 
moija in Odlokom o maksimalno dopustnih koncentracijah radionuklidov in nevarnih snovi 
v medrepubliških vodnih tokih, meddržavnih vodah in vodah obalnega morja Jugoslavije. 
Področje je usklajeno v nekaterih meijenih parametrih in mejnih vrednostih. Področje 
kakovosti vode za ribe in lupinarje je urejeno: z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, 
Zakonom o varstvu okolja, Zakonom o vodah, Uredbo o klasifikaciji voda medrepubliških 
vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega moija , Odlokom o maksimalno 
dopustnih koncentracijah radionuklidov in nevarnih snovi v medrepubliških vodnih tokih, 
meddržavnih vodah in vodah obalnega moija Jugoslavije, Uredbo o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken, 
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo 
usnja in krzna, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za 
proizvodnjo kovinskih izdelkov, Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje, Zakonom o morskem 
ribištvu, Zakonom o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe. Zakonska 
ureditev ni usklajena v frekvenci vzorčenj in v določanju specifičnih parametrov - 
saksitoksinov in snovi, ki vplivajo na okus lupinarjev. 

Zakonodaja na področju narave - Na področju varstva narave pravni okvir predstavljajo: 
Zakon o naravni in kulturni dediščini,Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih 
vrst, Zakon o varstvu okolja, Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst, Zakon o 
gozdovih, Zakon o veterinarstvu. Področje trgovine z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi 
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vrstami ter uvoza mladičev tiulnov ni ustrezno urejeno. Prepoved pasti stopalk ie urejena z 
zakonodajo na področju lova (Zakon o varstvu, gojitvi in lovu ter upravljanju lovišč), ni pa 
urejen sistem izdajanja certifikatov. Področje varstva flore, favne in habitatov ni povsem 
usklajeno s pravnim redom EU. Področje ohranjanja rastlinskih vrst, habitatnih tipov, 
opredeljevanja ter ohranjanja posebnih ohranitvenih območij (SAC) ter ekološkega omrežja 
NATURA 2000 je še neusklajeno. Vzpostavljen še ni sistem opredeljevanja posebnih 

' zavarovanih območij (SPA) ter zagotavljanja njihove ohranitve. Na področju varstva ptic so 
nezavarovane samo tri vrste ptičev, določila glede lova pa so v Sloveniji strožja. 

Zakonodaja na področju preprečevanja industrijskega onesnaževanja in tveganj - Glavni 
pravni okvir za področje predstavljajo Zakon o" varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o 
zaščiti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter številni podzakonski akti. Na področju 
celovitega preprečevanja in nadzora nad industrijskim onesnaževanjem obstoječa 
zakonodaja predpisuje za gospodarske dejavnosti nekatera posamična okoljska dovoljenja 
(soglasje v primeru presoje vplivov na okolje, dovoljenja v primeru rabe naravnih virov), 
načeloma pa so emisije iz industrijskih dejavnosti omejene s splošnimi uredbami za vodo, 
zrak, hrup in odpadke, ne pa integralnega dovoljenja. Emisijske in imisijske vrednosti so 
skoraj v vseh primerih identične s tistimi, ki veljajo v EU. Področje sežiganja komunalnih 
in nevarnih odpadkov še ni ustrezno rešeno. Zakonska ureditev na področju emisij snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav ie usklajena in jo pokriva Uredba o emisiji snovi v zrak. Na 
področju nadzora nad nevarnostmi večjih nesreč z nevarnimi snovmi je Slovenija usklajena 
s pravnim redom Evropske unije pri načrtovanju ukrepov ob nesrečah, prostorskem 
načrtovanju, obveščanju in inšpekcijskem nadzoru. 

Zakonodaja na področju znaka za okolje - Zakon o varstvu okolja predvideva 
podeljevanje nacionalnega znaka za okolje. V pričakovanju sprejemanja pravnega reda EU 
je prevladalo mnenje, da za Republiko Slovenijo ne bi bilo smiselno uvajati hkrati 
nacionalnega in evropskega znaka za okolje, zato ustrezni podzakonski predpis ni bil 
izdelan. 

Zakonodaja na področju sistema upravljanja in pregledovanja okolja - V Republiki 
Sloveniji je že več let sprejet in uveljavljen mednarodni standard upravljanja z okoljem ISO 
14001. Pravni okvir predstavlja Zakon o varstvu okolja. 

Zakonodaja na področju hrupa - Področje hrupa je delno usklajeno s pfavnim redom 
Evropske Unije. Opredeljena so občutljiva področja, predpisane mejne vrednosti 
ekvivalentnih ravni hrupa za nekatere vire hrupa ter imenovani pooblaščenci za izvajanje 
prvih meritev in spremljanje nadzorovanja. Neopredeljeno pa je področje emisij hrupa 
posameznih vrst strojev in naprav, načini in izvedba meritev za te naprave, zahteva po 
tipski odobritvi ter postopek odobritve tipa. 

Zakonodaja na področju kemikalij - Na področju kemikalij je bil maja 1999 sprejet Zakon 
o kemikalijah, tako daje področje že delno usklajeno s pravnim redom EU. Vendar pa še ni 
ustrezno rešeno področje ocenjevanja nevarnosti kemikalij in sistema zbiranja podatkov o 
količinah obstoječih snovi. Na področju uvoza in izvoza določenih nevarnih kemikalij RS 
sicer že od 1996 sodeluje v prostovoljnem PIC postopku, področje pa še ni ustrezno pravno 
regulirano. Zakonska ureditev na področju biocidov v Sloveniji še ni usklajena s pravnim 
redom EU. Biocidi, ki jih je po obstoječem Zakonu o prometu s strupi mogoče razvrstiti v 
eno izmed treh skupin strupov glede na njihovo akutno strupenost, se dajejo v promet le na 
podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravstvo. 
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Zakonodaja na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov - Zakonska ureditev v 
Republiki Sloveniji na področju uporabe gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih 
sistemih, kakor tudi na področju namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v 
okolje ni usklajena s pravnim redom EU. Pravni okvir predstavlja Zakon o varstvu okolja. 

Zakonodaja na področju varstva pred sevanjem - Na področjih - 3. poglavja pogodbe 
Euratom. obveščanja v primeru jedrske nesreče, varstva pred nevarnostmi ionizirajočega 
sevanja je RS delno usklajena s pravnim redom Evropske unije. Področja so urejena z 
Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije - ZVISJE , Zakonom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav , Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in Zakonom o prevozu nevarnih snovi in z 11 pravilniki, ki se nanašajo na 
področje varstva pred sevanji in bili vsi sprejeti v drugi polovici osemdesetih let. Na novo 
bodo urejena naslednja področja: meje izvzetja radioaktivnih snovi iz upravnega nadzora, 
zunanji delavci, uskladitev doznih mej za delavce pri virih sevanj in prebivalstvo, enoten 
računalniški sistem evidence prejetih doz, uskladitev kategorizacije delovnih mest in 
delavcev pri virih sevanj, izpostavljenost sevanju naravnih virov, intervencije zaradi 
preteklih dejavnosti. 

Na področju prevoza radioaktivnih snovi in odpadkov, pridobivanja soglasij za prevoz 
radioaktivnih odpadkov, odgovornostih lastnika in prevoznika, deklaracijah za prevoz 
zaprtih virov sevanja, pogojih varnega skladiščenja radioaktivnih snovi in varnega ravnanja 
z radioaktivnimi odpadki je RS delno usklajena s pravnim redom Evropske unije. Poleg 
zgoraj naštetih zakonov in pravilnikov področje uvoza in izvoza radioaktivnih snovi ureja 
Uredba o režimu uvoza in izvoza posebnega blaga. 

Na področju nadzora uvoza kontaminirane hrane in krmil je delno usklajena s pravnim 
redom Evropske unije. Poleg zgoraj naštetih zakonov in pravilnikov področje posebej ureja 
Pravilnik o prometu in dajanju v uporabo krmil in surovin za proizvodnjo krmil, ki 
vsebujejo radioaktivne snovi nad določenimi mejnimi aktivnosti. Nadzor kontaminiranosti 
hrane se izvaja na mejah skladno z Zakonom o veterinarski službi . Mejna vrednost 
kontaminacije je ena sama, kije bila dana z navodilom mejnim veterinarskim inšpektorjem. 

Zgodnja izmenjava informacij v primeru jedrske ali radiacijske nesreče je v Sloveniji 
urejena s Konvencijo Mednarodne agencije za atomsko energijo o zgodnjem obveščanje v 
primeru jedrske ali radiacijske nesreče ter z bilateralnimi sporazumi o zgodnjem obveščanju 
z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. 

Zakonodaja na področju podnebnih sprememb - Področje sprememb podnebja oz. 
spremljanja emisij toplogrćdnih plinov je usklajena s pravnim redom EU. Od ukrepov za 
zmanjšanje emisij CO2 je bila doslej sprejeta Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z 
emisijo ogljikovega dioksida, ki posebno po sprejetju uredbe o spremembah le-te v letu 
1998 daje pozitivne rezultate kar zadeva emisije. 

Področje mednarodnega sodelovanja - Republika Slovenija je na 3. konferenci pogodbenic 
Baselske konvencije sprejela amandma h konvenciji, ki vključuje nov 4 A člen in Aneks 
VII h konvenciji. Slovenija amandmaja še ni ratificirala. Republika Slovenija je 
Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč in Dunajsko 
konvencijo o varstvu ozonskega plašča s prilogama I in II, nasledila od SFRJ z aktom o 
notifikaciji nasledstva, in izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz teh dveh mednarodnih 
pogodb. Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 
1979 o dolgoročnem financiranju programa sodelovanja za spremljanje in oceno 

16. junij 1999 207 1 poročevalec, št. 44 



onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP) je Slovenija nasledila od SFRJ z 
aktom o notifikaciji nasledstva 

Večina zakonodaje, ki ne zahteva obsežnih finančnih vlaganj, bo izvedena v srednjeročnem 
obdobju. Za izvajanje zakonodaje, ki zahteva velika finančna vlaganja v okoljsko 
infrastrukturo (vlaganja za izvajanje služb varstva okolja - sistemi za oskrbo s pitno vodo, 
kanalizacija, čistilne naprave za odpadno vodo, objekti za ravnanje z odpadki itd.), pa bodo 
potrebna prehodna obdobja Usklajevanje okoljske zakonodaje na področju varstva narave 
bo nadvse specifično zaradi naše izrazite biotske raznovrstnosti. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Nadaljevanje prenosa okvirne zakonodaje; dokončanje podrobnih programov usklajevanja 
zakonodaje in strategij izvajanja usklajevanja zakonodaje ki se nanašajo na posamezne 
zakone. Načrtovanje in začetek izvajanja teh programov in strategij. 

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je v parlamentarni proceduri in bo sprejet 
predvidoma do 30.9. 1999. 

V skladu z Okoljsko pristopno strategijo teče prenos okoljske zakonodaje na naslednjih 
področjih: 

- Varstvo narave - Zakon o ohranjanju narave je že v parlamentarni proceduri in bo sprejet 
predvidoma do 30.6. 1999. Ostala zakonodaja na področju ohranjanja narave bo sprejeta 
postopoma do leta 2002. 

- Varstvo zraka - V pripravi so predpisi o monitoringu zunanjega zraka, ki bodo sprejeti do 
30/6/99 . 

- Odpadki - Predpisi s področja sežiganja nevarnih odpadkov bodo sprejeti do 30/6/1999. 
Predpis s področja ravnanja s PCB in PCT pa bo sprejet do 31.12.1999. 

- Varstvo voda - Do 30.12. 1999 bo v parlamentarno proceduro dan Zakon o vodah. 

- V pripravi so naslednji programi: 

• Operativni načrt preseganja mejnih vrednosti koncentracij snovi v zraku (sprejet do 
2000-11) 

• Operativni načrt zmanjševanja in preprečevanja onesnaževanja zaradi odpadkov iz 
obstoječih industrijskih obratov titanovega dioksida (sprejet do 2000-11), 

• Operativni načrt o obveščanju prebivalstva ter promociji ukrepov na področju ravnanja z * 
odpadnimi olji (2000-11), 

• Operativni načrt ravnanja z embalažo in odpadno embalažo (sprejet do 2000-IV), 

• Operativni načrt o odlaganju in ponovni uporabi nekaterih vrst nevarnih odpadkov 
(sprejet do 2000-IV) 

• Operativni načrt o ravnanju z odpadnimi baterijami (sprejet do 2000-IV), 

• Operativni načrt o ravnanju s PCB in PCT (sprejet do 2000-IV) 

• Strategija oskrbe s pitno vodo (sprejeta do 2001-11), 

• Strategija čiščenja komunalnih odpadnih voda (sprejeta do 1999-IV), 

• Operativni načrt za zmanjševanje onesnaženosti z nitrati (sprejet do 2000-11) 
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• Operativni načrt zmanjševanja obremenjevanja voda z živim srebrom (sprejet do 2001- 

H). 

• Operativni načrt zmanjševanja obremenjevanja voda s fitofarmacevtskimi sredstvi 
(sprejet do 2001-IV), 

• Operativni načrt zmanjševanja obremenjevanja voda z nevarnimi halogeniranimi 
ogljikovodiki (sprejet do 2001-IV) 

• Nacionalni program ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot 
(sprejet do 2001 -IV) 

• Operativni načrt izvajanja IPPC direktive (sprejet do 2000-11) 

• Strategija zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (sprejeta do 2000-IV) 

Institucionalna krepitev 

Institucije za izvajanje pravnega reda so v večjem obsegu že vzpostavljene, bodo pa v 
prihodnje okrepljene, tako v vsebinskem kot tudi organizacijskem smislu. V tem okviru 
bodo izvedene reorganizacije, ki bodo prilagojene shemam v primerljivih državah članicah 
EU. V letih od 1999-2002 je predvidenih 93 novih zaposlitev na Ministrstvu za okolje in 
prostor in dodatne 3 na Ministrstvu za zdravstvo. V prvem četrtletju 1999 je Ministrstvo za 
okolje in prostor zaposlilo 13 novih strokovnjakov. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Razvoj kontrolnih struktur in zmogljivosti za nadzor in izvajanje, trajno načrtovanje in 
izvajanje programov prilagajanja, ki se navezujejo na posamezne pravne akte. 

Za potrebe načrtovanja in upravljanja na vseh področjih varstva okolja bo vzpostavljena 
agencija za okolje. Ob pridobitvi ustreznega števila manjkajočih kadrov bo potekalo 
dodatno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih na MOP in v organih v sestavi. V 
naslednjem srednjeročnem obdobju 1999 - 2002 se načrtuje krepitev inšpektorata z 
usposabljanjem in 38 dodatnimi zaposlitvami okoljskih inšpektoijev ter nadzornikov. 
Posebna pozornost bo posvečena področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanju z 
odpadki in zaščiti biotske raznovrstnosti, kakor tudi celovitemu nadzoru nad industrijskim 
onesnaževanjem ter obvladovanju tveganja. 

Zahteve za varstvo okolja in vidiki trajnega razvoja morajo biti vključeni v opredelitve ter v 
izvajanje nacionalnih in sektorskih politik. 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja in predlogom NPVO so in bodo tudi v prihodnje 
dopolnjeni ali izdelani nacionalni in sektorski programi ter strategije. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Obstoječe institucije - Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pristojen organ za večino 
dejavnosti povezanih z varovanjem okolja. Nekaj pristojnosti na področju kemikalij, pitne 
vode in varstva pred sevanji si deli z Ministrstvom za zdravstvo (MZ), na področju gensko 
spremenjenih organizmov z Ministrstvom za znanost in tehnologijo (MZT) ter 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), na področju varstva narave z 
MKGP, na področju ocenjevanja in obvladovanja tveganja in na področju civilne zaščite pa 
z Ministrstvom za obrambo (MO). Institucije so za izvajanje in spremljanje pravnega reda 
na področju varstva okolja v večjem obsegu že vzpostavljene. V nadaljevanju so navedene 
pristojnosti po področjih. 

16. junij 1999 209 poročevalec, št. 44 

r • 



Za sistemsko spremljanje je na vseh področjih pristojno MOP. Prav tako za sodelovanje z 
EEA, na MOP sta tudi Top Executive in National Focal Point. Mreža državnih referenčnih 
centrov (National Reference Centers) in državnih podcentrov (Main Component Elements) 
je na nacionalnem nivoju delno že vzpostavljena. Vzpostavljeno je sodelovanje s 
Statističnim uradom RS (SURS). 

Za upravne postopke na področju varstva okolja sta odgovorni Uprava RS za varstvo narave 
(URSVN) in Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), organa v sestavi MOP, za upravne 
postopke na področju kemikalij je odgovoren Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). Za 
izvajanje pravnega reda na področju prostega dostopa do informacij o okolju so zadolženi 
URSVN, Hidrometeorološki zavod (HMZRS) ter Inšpektorat RS za okolje in prostor 
(IRSOP) in ZIRS. V delo so vključeni tudi SURS, druga ministrstva, nevladne organizacije, 
nekatere znanstvene ustanove in druge organizacije. Na področju kakovosti zraka so 
institucije za izvajanje pravnega reda že vzpostavljene. Pristojni so URSVN, IRSOP in 
HMZRS, za imisije pa tudi ZIRS. Prav tako je že vzpostavljen institucionalni okvir za 
izvajanje Zakonodaje za sklop ravnanja z odpadki. Za izvajane sta pristojna URSVN ter 
IRSOP in ZIRS. Na področju varstva voda so za izvajanje že vzpostavljene institucije: 
URSVN, HMZRS, Inštitut za varovanje zdravja (IRSZVZ) z območnimi zavodi za 
zdravstveno varstvo, Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) v okviru MZ. Na področju 
kemikalij so pristojnosti za izvajanje na organih v sestavi MZ. Natančnejši podatki o 
relevantnih institucijah se nahajajo v poglavju prost pretok blaga. Na področju gensko 
spremenjenih organizmov so za izvajanje pristojni URSVN in IRSOP (MOP), ZIRS in 
IRSZVZ (MZ)), Inšpektorat RS za kmetijstvo,gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Veterinarska 
Uprava RS (MKGP), Urad za varstvo potrošnikov, Tržni inšpektorat RS (Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj), Urad za standarizacijo in meroslovje (Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo), Urad RS za varnost in zdravje pri delu (Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve), Uprava RS za zaščito in reševanje (MO). Na področjih varstva narave in 
varstva pred hrupom je za izvajanje pristojna URSVN. 

V Republiki Sloveniji je že več let sprejet in uveljavljen mednarodni standard upravljanja z 
okoljem ISO 14001. pri Uradu RS za standardizacijo in meroslovje pa je bil ustanovljen 
Odbor za upravljanje z okoljem. 

Leta 1997 je bil ustanovljen Slovenski komite za vprašanja spremembe podnebja, ki ima 
nalogo medresorske koordinacije na področju spremembe podnebja oz. aktivnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 

Za izvajanje obstoječih nalog na področju določil 3. poglavja pogodbe "Euratom", in na 
področju prevoza radioaktivnih snovi in odpadkov sta pristojni MOP - Uprava RS za 
jedrsko varnost (URSJV) in MZ. Slovenija je vzpostavila avtomatski sistem nadzora 
radioaktivnosti v okolju v začetku devetdesetih let. Redni nadzor radioaktivne 
kontaminacije okolja pa je v Sloveniji vzpostavljen že od leta 1961. Za izvajanje obstoječih 
nalog na področju varstva pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja sta pristojni URSJV in 
MZ - ZIRS. Za izvajanje varstva pred sevanji Sloveniji obstajata dve pooblaščeni 
organizaciji Institut Jožef Štefan in Zavod za varstvo pri delu. Za izvajanje obstoječih nalog 
na področju nadzora uvoza kontaminirane živil in krmil so upravni organi MZ - ZIRS, 
MKGP- Inšpektorat za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo RS, Veterinarska uprava RS in 
Ministrstvo za finance - Carinska uprava RS. Izvajanje meritev kontaminacije hrane in 
krmil v Sloveniji opravljata pooblaščeni organizaciji Institut Jožef Štefan in Zavod za 
varstvo pri delu. Upravni organ za izvajanje nalog glede obveščanja v primeru jedrske 
nesreče je URSJV. 
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Vendar bodo institucije v prihodnje še dodatno okrepljene, tako v vsebinskem kot tudi 
organizacijskem smislu. V tem okviru bo izvedena reorganizacija Uprave za varstvo narave 
in Hidrometeorološkega zavoda z ustanovitvijo nove agencije za okolje, ki bo združevala 
vse funkcije načrtovanja, upravljanja in varstva okolja. 

Za uveljavitev pravnega reda za sklop ravnanja z odpadki bo Republika Slovenija 
kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za varstvo narave, pa tudi Inšpektorat 
Republike Slovenije za okolje in prostor. 

Z zakonom o ohranjanju narave je predvidena ustanovitev Zavoda RS za varstvo narave z 
regionalnimi izpostavami. Nadzorne naloge bodo poverjene Inšpektoratu RS za varstvo 
okolja. SodeloVali bodo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MKGP - 
Veterinarsko upravo, Ministrstvom za notranje zadeve- Kriminalistično službo, 
Ministrstvom za finance - Carinsko upravo. Za izvajanje notranje kontrole (znotraj 
posameznih članic ter med članicami bodo sodelovali z veterinarsko inšpekcijo (uporaba 
obstoječih objektov na mejnih prehodih, strokovna pomoč pri oskrbi zaseženih pošiljk živih 
osebkov), lovsko in ribiško inšpekcijo (kontrola kvot, lovske trofeje, lovni turizem), 
fitosanitarno, okoljsko in tržno inšpekcijo. Za izvajanje ptičje in habitatne direktive ni na 
voljo zadostnih strokovnih podlag (podatki o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst, 
kartiranje habitatnih tipov), niti niso vzpostavljene primerne organizacijske strukture na 
upravni in strokovni ravni. 

Republika Slovenija ima potrebne institucije za izvajanje pravnega reda na področju hrupa 
vozil in strojev. Upravne naloge v zvezi z odobritvijo tipa pa bo v prihodnje opravljala 
URSVN, ki bo izvajala tudi postopek za pooblaščanje laboratorijev za preizkušanje tipa. 
Naloge v zvezi s preizkušanjem strojev in izdajo potrdil o ustreznosti tipa bodo izvajali 
pooblaščeni laboratoriji raziskovalnih inštitutov v okviru Univerze, ki delujejo na področju 
raziskav na teh področjih; verjetno ne bomo imeli pooblaščenih laboratorijev za meritve 
emisij vseh tipov strojev ampak bomo z multilateralno pogodbo priznavali tipske preizkuse 
drugih držav; dejavnosti bodo potekale v okviru MZT. Naloge v zvezi z nadzorom na trgu 
pa bo opravljala tržna inšpekcija, ki je organ v sestavi MGD. 

Na področju celovitega nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in obvladovanja 
tveganja bo vzpostavljen poseben nadzor nad industrijskimi onesnaževalci, ki v tehnoloških 
postopkih uporabljajo nevarne snovi (tako pri obstoječih kot pri načrtovanih). Oblikovana 
bodo pristojna telesa za izdajanje integralnih okoljskih dovoljenj. Za obvladovanje tveganj 
v zvezi z nesrečami, ki lahko imajo širše posledice pa bo oblikovano pristojno telo za 
uveljavitev Seveso direktive. Nadzor nad izvajanjem bodo opravljale IRSOP (IPPC 
direktiva) ter IRSOP in prostor in Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) (Seveso 
direktiva). 

Podjetja, ki zadovoljujejo posebne standarde v zvezi z organizacijo, upravljanjem in 
obveščanjem javnosti na področju okolja, morajo imeti možnost registracije svojih lokacij v 
sistemu EMAS. zato bo oblikovano pristojno telo za registracijo podjetij v sistemu EMAS 
in telo za akreditacijo presojevalcev (EMAS). Oblikovano bo tudi pristojno telo za 
podeljevanje znaka za okolje. Nadzor nad izvajanjem bodo opravljale naslednje institucije: 
URSVN in Tržna inšpekcija (znak za okolje), URSVN in IRSOP (EMAS), Urad RS za 
standardizacijo in meroslovje (EMAS, akreditacija presojevalcev). 

Upravni organ za izvajanje nalog glede obveščanja v primeru jedrske nesreče je Ministrstvo 
za okolje in prostor - Uprava RS za jedrsko varnost. Vključena pa bosta tudi JE Krško in 
Center za obveščanje RS. 
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Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

■ J-,'-.-.Obstoječe .... 
' 'T .'t'"*** ■ v ' --.1** t V V (&!■•. J'.**;1 •' 

' . ■ . Ministrstvo za okolje in prostor . • 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
Ministrstvo za zdravstvo * 

Nove " niso predvidene 

' Institucije za izvajanje pravnega reda: 

. .. . ->x Obstoječe ■. . '. . Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za 
v.' varstvo narave • 
" . Hidrometeorološki zavod RS 
■ • Inšpektorat RS za okolje in prostor 

Uprava RS za jedrsko varnost 
Zdravstveni inšpektorat RS 

Nove Agencija za okolje, Zavod za varstvo narave 

V procesu približevanja k EU se je izpostavila velika kadrovska vrzel predvsem na 
področju inšpekcijskega nadzora, kjer je za področje približevanja EU trenutno zaposlenih 
35 inšpektorjev. Primanjkuje tudi sektorskih strokovnjakov na področju voda, ohranjanja 
narave, gensko spremenjenih organizmov, ravnanja z odpadki, kvalitete zraka in jedrske 
varnosti. Na ostalih področjih so vrzeli nekoliko manjše. Na Ministrstvu za okolje in 
prostor se do leta 2002 predvideva 93 novih zaposlitev, na Ministrstvu za zdravstvo pa 3 za 
področje varstva pred sevanji. Na Ministrstvu za zdravstvo - Uradu za kemikalije bo 
zaposlenih skupno 23 delavcev, ki bodo deloma pokrivali tudi področje varstva okolja. 

Naziv institucije: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Hidrometeorološki zavod RS, 
Inštitut RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost   

e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Usklajevanje zakonodaje na področju varstva okolja bo finančno zelo zahtevna naloga. Še 
posebno na področjih, ki zahtevajo obsežna investiranja - to so področja ravnanja z 
odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter varstva zraka. Sama časovna dinamika 
investicij ni opredeljena v zahtevah EU. Izjema je področje odvajanja in čiščenja 
komunalnih voda. 

Prve bcene stroškov kažejo, da bo za usklajevanje z evropsko zakonodajo na področju 
okolja potrebnih 506 mrd. SIT (glej tabelo 2), vendar v daljšem časovnem obdobju, 
predvidoma okoli 15 let. Od skupnega zneska bo le del sredstev financiran direktno iz 
proračunov, pretežni del pa bo financiran iz investicij privatnega sektoija, ki bo zato 
uporabljal tudi sredstva, ki bi jih sicer moral plačati v proračun iz naslova taks za odpadne 
vode. V okviru proračunskih sredstev bodo uporabljena tudi sredstva novega programa 
PHARE in programa ISPA, kot tudi sredstva dela takse za odpadne vode, ki bodo plačana v 
proračun. Sodelovanje občinskih proračunov bo predstavljalo le med 10-20 % celotnih 
javnofinančnih sredstev za te namene. 
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Tabela 1: Pregled finančnih sredstev za uresničitev zahtev iz evropske zakonodaje za področje celotnega 
programa varstva okolja 

- v 000 SIT 

Ti .'**1^ "V*- ^' it* Jm 

r V - : • • • 
'-'a) Konzontala^^i? 930.000 930.000 1.860.000 
;.b)Jw*alite(sfiraka'iSJ': 31.378.000 13.448.000 44.826.000 
ič)!xay lianj 141.404.000 . . 66.543.000 .. 207.947.000 

''d)-va'retvo''VodaV:^'1"'" 160.630.000 59.408.000 220.038.000 
• e) i vars tvorna r ave»$#$ 22.320.000 0' 22.320.000 

:?C£ones n azeva nj em? i n-, 

• • 0 9.300.000 
• •' ~ , 

9.300.000 , ..o 
V ' • 1- "* 

ISlI ' , „r t-..'. 
3.000 ■. • .'Q • • 3.000.- . 

h) jedrska varnosti . .r 186.000 0 186.000 

'S,"'spremembetMite:' 
0 o. 0 

356.851.000 149.629.000 506.480.000 

Potrebna finančna sredstva za implementacijo posameznih sklopov okoljske zakonodaje 
vključujejo tako administrativne kot tudi investicijske stroške. Administrativni stroški 
vključujejo stroške vodenja in izvajanja upravnega postopka, izdelave programov 
implementacije kakor tudi stroške spremljanja in priprave poročil. Investicijski stroški pa 
vključujejo stroške povezane z nabavo opreme ali izgradnjo infrastrukturnih investicijskih 
objektov. Najvišji stroški implementacije so predvideni na področju varstva voda in 
ravnanja z odpadki zato predstavlja pomemben vir financiranja izgradnje infrastrukturnih 
objektov taksa za odpadne vode in taksa na odlaganje odpadkov, ki se uvaja v januarju leta 
2000. 

Sredstva zbrana na postavki kakovost voda bodo prioritetno usmerjena v investicije na 
področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod in s tem v aktivnosti za popolno 
implementacijo EU direktive, ki ureja to področje. Sredstva zadoščajo za popolno 
izpolnitev žalitev direktive ob pogoju uveljavitve prehodnega obdobja po izdelanem 
programu postopne izgradnje infrastrukturnih objektov do leta 2017. 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2511, 2521. 2513, 2522, 2516 

vV.^ektorja iz naslova 
takse zalodpadno vodo . j 

w-',f. , - 
999"iE;.":'~;r: 1.791.742 7.600.000 9.391.742 

r(tP^K2000^ 3.321.150 9.670.000 l2.99l.lS0 
4.120.648 11.700.000 15.820.648 

' <>7; 2002~"-'; ' 4.750.941 13.750.000 18.500.941 
13.984.481 42.720.000 56.704.481 

Vsa ostala investicijska vlaganja v objekte in naprave za varstvo okolja, ki so potrebna za 
popolno uveljavitev EU zakonodaje na drugih področjih varstva okolja (npr. odpadki) niso 
neposredno vezana na rokovno izvedbo objektov, ampak le določajo izpolnitev zahtev po 
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oblikovanih programih. Zato je dinamika vlaganj prepuščena državi glede na njene 
zmožnosti in programsko zastavljene cilje v nacionalnem programu in drugih operativnih 
programih. 

Sredstva tuje pomoči vključujejo nepovratna sredstva PHARE programa (CBC, Nacionalni 
progfam, PHARE 2000) in nepovratna sredstva ISPA sklada. Skupen znesek sredstev tuje 
pomoči do leta 2002 znaša 72.615.000 EUR. Sredstva so sumarno prikazana v spodnji 
tabeli: 

2 - Viri EU: PHARE CBC, PHARE Nacionalni program (Twinning), ISPA 

Uporabnik: 2511, 2521, 2516   
g "»" Znesek (v 000 EUR) 

t ^ f!wičh * -v** ."Wn 
'V' \ 20.850 • t v*. I 

72.615 

f/Zadeve, pomembne za Republiko Slovenijo 

Za Republiko Slovenijo je izjemnega pomena, da na področju varstva narave ohrani svojo 
izjemno biotsko raznovrstnost, zlasti v okviru NATURA 2000 in da uvrsti nekatere 
avtohtone rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe na dodatke direktive o habitatih. 
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3.6.2. Varstvo potrošnikov 

a/Trenutno stanje 

V RS je v veljavi več zakonov, ki urejajo področje varstva potrošnikov. Najpomembnejši 
med njimi je Zakon o varstvu potrošnikov (Ur.list RS št. 20/98, 25/98), ki še ni v celoti 
usklajen s pravnim redom EU. Zakon ureja odgovornost za izdelek, oglaševanje blaga in 
storitev, garancijo za brezhibno delovanje stvari, pogodbene pogoje, prodajo blaga in 
opravljanje storitev, določa nosilce varstva potrošnikov in sprejem nacionalnega programa 
varstva potrošnikov, premoženjskopravno varstvo in inšpekcijski nadzor. Spremembe in 
dopolnitve tega zakona, ki jih bo vlada obravnavala v decembru letos, so že v pripravi. 

Poleg navedenega zakona urejajo področje varstva potrošnikov še Zakon o varstvu 
' konkurence, Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o pospeševanju turizma, Zakon o 
splošni varnosti proizvodov in Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se 
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo 
blaga zunaj prodajaln, izdan na podlagi Zakona o trgovini. 

V pripravi je tudi Nacionalni program varstva potrošnikov, ki bo dolgoročno določil 
temelje politike varstva potrošnikov in opredeljeval obseg dejavnosti, ki se financira oz. 
sofinancira iz proračuna. 

Področje potrošniških kreditov v Sloveniji še ni urejeno. Urejal ga bo novi zakon o 
potrošniških kreditih, ki ga bo vlada obravnavala v mesecu decembru letos. 

Urad za varstvo potrošnikov podpira ustanavljanje in delovanje nevladnih potrošniških 
organizacij. Svetovanje,izobraževanje in obveščanje potrošnikov poteka v svetovalnih 
pisarnah nevladnih potrošniških organizacij, ki ga sofinancira Urad za varstvo potrošnikov. 

Urad za varstvo potrošnikov je pripravil program izobraževanja osnovnošolske in 
srednješolske mladine. Omenjeni program je že vključen v učni načrt za gospodinjstvo za 
osnovne šole. 

Cilj zgoraj navedenih nalog je zaščititi potrošnike na vseh področjih, kjer so njihovi interesi 
ogroženi, predvsem na področju ekonomskih interesov, varnosti in zdravja. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu potrošnikov: Do 31.12.2002 bo RS dokončno 
uveljavila spremembe in dopolnitve zakona o varstvu potrošnikov. 

Priprava zakona o potrošniških kreditih: Direktiva o potrošniških kreditih bo zajeta v 
zakonu o potrošniških kreditih, ki bo uveljavljen do 1.3.2001. 

Zakon o finančnih organizacijah: Zakon o finančnih organizacijah bo nudil posebno zaščito 
potrošnikom (zavarovanci, depozitarji, investitorji). 
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Nacionalni program varstva potrošnikov: Nacionalni program varstva potrošnikov bo 
določal temelje politike varstva potrošnikov- in opredeljeval obseg dejavnosti, ki se 
financira oz. sofinancira iz proračuna. Uveljavljen bo do 30.6.2000. 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se 
nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo 

• blaga zunaj prodajaln: Pravilnik bo dopolnjen z vsebino direktiv o prodaji od vrat do vrat in 
prodaji na daljavo. Uveljavljen bo do 31.12.2002. 

Predpis o načinu merjenja dejanske dobave energije in vode: Ob pripravi sprememb in 
dopolnitev zakona o varstvu potrošnikov bo potrebno ponovno proučiti potrebnost sprejema 
tega predpisa. 

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev: V pravilniku bo zajeta vsebina 
direktive o načinu označevanja cen proizvodov, dodatno pa bo pravilnik urejeval tudi način 
označevanja cen storitev. Uveljavljen bo do konca leta 1999. 

Kadrovska okrepitev Urada za varstvo potrošnikov: RS bo zagotovila pogoje za kadrovsko 
krepitev Urada za varstvo potrošnikov postopno do leta 2002, predvidena je zaposlitev 
štirih novih delavcev. 

Pravilnik o načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register: Pravilnik je že 
sprejet in objavljen v UR.listu RS št. 46/98. 

Sofinanciranje ustanavljanja in delovanja pisarn za svetovanje potrošnikom, ki jih vodijo 
nevladne potrošniške organizacije: V RS je v register potrošniških organizacij vpisanih 
sedem potrošniških organizacij. Urad za varstvo potrošnikov sofinancira in bo sofinanciral 
potrošniške organizacije za izvajanje dejavnosti svetovanja potrošnikom v devetih večjih 
mestih v državi, predvideno pa je tudi povečanje števila potrošniških pisarn. Po sprejemu 
nacionalnega programa je v skladu z veljavnim zakonom o varstvu potrošnikov predvideno 
podeljevanje koncesij potrošniškim organizacijam za izvajanje svetovalne dejavnosti za 
potrošnike. 

Sofinanciranje programov za oblikovanje zavesti potrošnikov: Urad za varstvo potrošnikov 
sofinancira in bo sofinanciral revijo za potrošnike, ki jo izdaja ena od potrošniških 
organizacij. Sofinanciral bo tudi druga izobraževalna gradiva (brošure, zloženke..) 
namenjena potrošnikom ter na izobraževalnem področju sodeloval z mediji. 

Izobraževalni program za osnovne in srednje šole: Zakon o varstvu potrošnikov določa, da 
vzgojno izobraževalni programi osnovnega in srednjega šolstva vsebujejo tudi temeljna 
znanja o varstvu potrošnikov. Urad za varstvo potrošnikov je že pripravil program 
izobraževanja osnovnošolske in srednješolske mladine. Omenjeni program je vključen v 
učni načrt za gospodinjstvo za osnovne šole. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Za izvajanje nalog z ožjega področja varstva potrošnikov je pristojen Urad za varstvo 
potrošnikov, ki je organ v sestavi MEOR. Zaradi obsežnosti nalog je predvideno postopno 
povečanje števila zaposlenih, ki bo realizirano z ustreznimi sklepi Vlade RS. 
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Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

...: ,.Obstoječe " _ Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad 
za varstvo pot rošnikov*- - 

Nove niso predvidene 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 
Naziv institucije: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad za varstvo potrošnikov 
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e/Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih ukrepov 

Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2212    
.1 i v- ''"'s' ' ■ ;£etoi■ - <; - 

200K#^ 
SSSBS®! 
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. 74.400 
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135.190 
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3.7. PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE 

3.7.1. Pravosodje 

a/Trenutno stanje 

Glede na to, da je bila v zakonodajnem pogledu reforma pravosodja realizirana, poteka kot 
njena praktična izvedba informatizacija sodišč. Vsa sodišča in pravosodni organi so 
opremljeni in podprti s sodobno računalniško opremo, ki poleg hitrejšega dela omogoča 
tudi vstop v vse relevantne informacijske baze, ki omogočajo sodnikom vpogled v veljavno 
ali nastajajočo zakonodajo in sodno prakso. To vključuje tudi vzporedno vzpostavljanje 
različnih informatiziranih baz. Projekt informatizacije registra ustanovljenih pravnih oseb 
in zemljiške knjige (za vpis stvarnih pravic na nepremičninah) sta realizirana, prav tako 
projekt informatizacije sodnega registra, modernizirajo in informatizirajo pa se tudi vsi 
vpisniki na sodiščih. 

Z namenom povečanja učinkovitosti sodnih postopkov je bila že sprejeta vrsta ukrepov, kot 
na primer spremembe in dopolnitve Sodnega reda ter spremembe in dopolnitve Zakona o 
sodniški službi, ki za prehodno obdobje olajšujejo pogoje za zasedbo sodniških mest v 
okrajnih sodiščih. 

Potekajo že tudi priprave za noveliranje organizacijske zakonodaje s področja pravosodja z 
namenom odprave pomanjkljivosti, ki so se pokazale po izvedbi reforme in predvsem s 
ciljem zagotovitve večje učinkovitosti in uskladitve z EU. 

Od-zakonodajnih nalog so bili v letu 1999 sprejeti oziroma uveljavljeni Zakon o kazenskem 
postopku, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o ugotavljanju vzajemnosti, spremembe in 
dopolnitve Kazenskega zakonika ter izdan Pravilnik o izvršiteljih. S tem je Slovenija na 
področju pravosodja izpolnila začrtane naloge na področju pravosodja do maja 1999. 

b/Kratkoročne prioritete Partnerstva za pristop 

Ukrepe za pospešitev postopkov vsebuje tudi novela Zakona o kazenskem postopku z 
uvedbo poravnalcev, kar bo znižalo število kazenskih postopkov. Z zakonom o izvršbi in 
zavarovanju je uveljavljena uvedba izvršiteljev, kar bo pospešilo izvršilne postopke. 

Posebno pozornost bo Ministrstvo za pravosodje posvetilo sodni statistiki, saj jo je 
potrebno uskladiti z merili EU na tem področju, kar se bo odrazilo v prikazovanju števila 
nerešenih zadev v sodstvu. Kriteriji za definiranje zaostankov bodo vključeni v ustrezne 
notranje akte. Ocenjujemo, da bodo sodni zaostanki po takšnih kriterijih primerljivi z 
zaostanki v državah članicah EU, saj je zaradi sedanje metodologije slika nerealna, ker so 
štete med sodne zaostanke tudi administrativne zemljiškoknjižne zadeve, velik del pa 
predstavljajo tudi izvršilne zadeve. 

Zapolnjuje se sistemizirana delovna mesta na sodiščih, saj bo že popolna zasedenost 
delovnih mest na sodiščih prispevala k reševanju celotnega pripada zadev. Sredstva za 
manjkajoče sodnike so zagotovljena iz proračunske rezerve. 
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V skladu s kratkoročnimi prioritetami iz Partnerstva za pristop so bile s ciljem zagotavljanja 
večje učinkovitosti postopkov na sodiščih že sprejete spremembe procesnih zakonov. 
Spremembe Zakona o kazenskem postopku (velja od 23.1.1999) omogočajo, da se v 
primerih vzajemnosti ali če tako določa mednarodna pogodba, daje mednarodna pravna 
pomoč neposredno med posameznimi domačimi in tujimi organi in da se pri tem 
uporabljajo tudi sodobna tehnična sredstva. Sprejet je bil tudi nov Zakon o pravdnem 
postopku in v obeh primerih sprememb procesne zakonodaje (kazenske in civilnopravne) 
gre za dopustno zmanjšanje števila in obsega pravnih sredstev. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika je uveljavljen od 24.4.1999 in 
vključuje vse zahteve pravnega reda EU s področja organiziranega kriminala in 
preprečevanja pranja denarja. Skupno z že uveljavljenimi spremembami Zakona o 
kazenskem postopku in z načrtovanimi dopolnitvami Zakona o državnem tožilstvu ter 
novima zakonoma o izvrševanju kazenskih sankcij in o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja, bodo ustvarjeni pogoji za uspešnejši boj proti organizirani kriminaliteti. 

Projekt kompjuterizacije zemljiške knjige, ki ga izvaja Vrhovno sodišče RS, bo zaključen v 
letu 1999 ter bo podlaga za nadaljnjo realizacijo nalog oziroma zahtev v zvezi z 
ažuriranjem in poenostavljenim delovanjem tega sistema, ki bo tudi usklajen z zemljiškim 
katastrom. 

Novembra 1998 je bil ustanovljen Center za izobraževanje kadrov v pravosodju in je v 
letošnjem letu že pripravil izobraževalni program. V aprilu 1999 sta bila izvedena dva 
seminarja s področja prava evropskih skupnosti. Za pripravo dolgoročnega izobraževalnega 
programa se pričakuje pomoč strokovnjakov iz »tvvinning« programa pomoči PHARJE. 

c/Srednjeročne prioritete Partnerstva za pristop 

Izboljšanje delovanja pravosodja in sodne oblasti 

Navedeni zakonodajni, organizacijski in kadrovski ukrepi, ki so bili že realizirani ali se 
izvajajo kot kratkoročni ukrepi, imajo tudi dolgoročni učinek na funkcioniranje pravosodja 
oziroma sodstva. Med načrtovane srednjeročne ukrepe sodijo še spremembe Zakona o 
sodiščih in Zakona o sodniški službi (sprejem obeh zakonov je načrtovan do sredine leta 
2000), ki bodo poenostavile upravljanje sodišč. Alternativne možnosti za reševanje civilnih 
sporov bo uvedel Zakon o izvensodnem poravnavanju sporov, ki je načrtovan za sprejem 
konec leta 2002, povečano učinkovitost sodišč pričakujemo tudi z novimi možnostmi, 
uvedenimi z veljavnim Zakonom o pravdnem postopku ter z dolgoročno načrtovanim 
prenosom določenih nalog iz pristojnosti sodišč na notaije (Zakon o notariatu bo 
spremenjen konec leta 2000) ter novo razmejitvijo sodne pristojnosti in pristojnosti 
sodnikov za prekrške (Zakon o prekrških, načrtovan za sprejem konec leta 2002). Med 
dolgoročnejše naloge sodi tudi ureditev brezplačne pravne pomoči, s čimer v zvezi bo 
sprejet nov Zakon o brezplačni pravni pomoči (načrtovan sprejem konec leta 2002). 

Dolgoročno in permanentno usposabljanje kadrov v pravosodju je zagotovljeno za vse 
ustanove in vrste pravosodnih delavcev, še zlasti za sodnike. Programi Centra za 
izobraževanje kadrov v pravosodju predvidevajo tako splošno izobraževanje kot posebne 
programe za spoznavanje in uporabo prava Evropskih skupnosti. Poleg te možnosti 
usposabljanja so vzpostavljeni številni mednarodni stiki in dodatne možnosti izmenjave 
oziroma pridobivanja specializiranih znanj. Visokošolske izobraževalne ustanove, zlasti 
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obe pravni fakulteti, so vnesle v izobraževalne programe na vseh stopnjah relevantne 
vsebine v zvezi z EU in pravom Skupnosti. 

Poteka priprava zakonov o ratifikaciji mednarodnih konvencij predvsem s 
kazenskopravnega področja, ki pomenijo prevzem pravnega reda EU. V pripravi za 
ratifikacijo so Ministrstvu za zunanje zadeve oddane naslednje konvencije: 

• Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, 

• Evropska konvencija o preprečevanju terorizma, 

• Evropska konvencija o obvestilih o tujem pravu, 

• Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb, 

• Konvencija o pristojnosti in izvršitvi sodnih odločb v civilnih in trgovinskih zadevah 
(Luganska konvencija), 

• Haaška konvencija o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini, 

• Haaška konvencija o pridobivanju dokazil v tujini v civilnih in gospodarskih zadevah, 

• Haaška konvencija o pristojnosti organov in zakonodaji, ki se uporablja na področju 
varstva mladoletnih oseb. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za pravosodje 
... • ; Nove niso predvidene •' 

Institucije za izvajanje pravnega reda: 
Naziv institucije: Ministrstvo za pravosodje 

kijr. $£:• Številonovih zapbslitev; 

1 HHhflflH 
■■ ■ ■ ' " v 16 

e/Ocena finančnih sredstev 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 2011 
-"".Znesek (tekoče cene 000 SIT)- 

.-v; 35.637.000:   
; 76.737.000 - - • - 

. ,„.V .103.982.000 & 
103.982.000 

Namen porabe sredstev: Sredstva so predvidena za dohodke novo zaposlenih, materialne 
stroške ter druge operativne stroške. 
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2 - Viri EU: 

Uporabnik:/ 
^•"vvLeto.'<?■ -Zricsck'(v000 EUR)' • 

Namen porabe sredstev: Paket twinning projektov za tri področja: (1) modernizacija 
pravosodja, odprava zaostankov, (2) priprava permanentnega programa za izobraževanje 
pravosodnih delavcev s področja evropskega prava, (3) pomoč pri harmonizaciji nacionalne 
zakonodaje. 

3.7.2. Notranje zadeve 

a/Trenutno stanje 

Ocene različnih mednarodnih organizacij in Evropske unije so dokaj enotne, daje Slovenija 
pokazala svojo sposobnost prilagajanja na posameznih področjih notranjih zadev s 
standardi in zahtevami unije, tako v organizacijskem kot zakonodajnem pomenu, ter bi 
lahko prevzela pravni red EU že v naslednjih nekaj letih. Vsebinska vodila Državnega 
programa predstavljajo zato predlogi podani v poročilu »ekspertske misije« Evropske 
komisije s področja »pravosodja in notranjih zadev«, priporočila o boju proti 
organiziranemu kriminalu in korupciji (Evropske komisije in Sveta Evrope), sklepi 
(neformalni) s pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje z evropskim pravnim redom ter 
prednostne naloge, ki izhajajo iz Partnerstva za pristop. 

Na področju preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalne dejavnosti smo s 
spremembo ali sprejemom posameznih zakonov (Kazenski zakon, Zakon o kazenskem 
postopku, Zakon o preprečevanju pranja denarja) in vzpostavitvijo novih oblik 
organiziranja, kot so posebne enote za preiskovanje organizirane kriminalitete, 
specializirana skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, Urad za 
preprečevanje pranja denaija, nedavno ustanovljen vladni Urad za mamila in oblikovana 
med-ministrska koordinacija, že povzeli standarde in načela Evropske unije, ki omogočajo 
tudi uspešno sodelovanje v preprečevanju mednarodne kriminalne dejavnosti. 

Večine pravnih aktov pravnega reda Evropske unije s področja pravosodja in notranjih 
zadev (kriminaliteta), ne bo potrebno vsebinsko prenašati v notranje pravo, saj se na podlagi 
Ustave Republike Slovenije in Zakona o kazenskem postopku kot mednarodne pogodbe 
uporabljajo neposredno, ko postanejo z ratifikacijo ali drugimi oblikami pristopa del 
pravnega reda Republike Slovenije. Spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem 
postopku in Kazenskega zakonika dosledno uveljavljajo pravni red EU s tega področja in 
tako je slovenske kazenska zakonodaja na področju organiziranega kriminala in korupcije v 
celoti usklajena. V veljavnem materialnem kazenskem pravu so namreč temeljito obdelana 
področja organiziranega kriminala, gospodarskega kriminala in korupcije, v procesnem 
pravu pa je med drugim omogočeno neposredno in takojšnje sodelovanje domačih in tujih 
pravosodnih organov, poskrbljeno je za zaščito prič in osumljencev, ki so pripravljeni 
sodelovati s pravosodnimi organi. Vzpostavljeni so učinkoviti sistemi za boj proti 
organiziranemu kriminalu in korupciji, hkrati pa so upoštevane temeljne človekove pravice 
in svoboščine. 
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Sprejeta je bila strategija boja zoper gospodarski kriminal, strategija boja zoper organizirani 
kriminal in strategija boja zoper nedovoljene droge, vse temelječe na uravnoteženem 
preventivno-represivnem principu. Prav tako je Vlada v letu 1998 sprejela tudi izhodišča za 
pripravo nacionalnega programa boja zoper kriminaliteto. Leta 1998 je začel veljati tudi 
Zakon o policiji, ki je na novo uredil področje policijskih pooblastil, predvidena pa je tudi 
institucionalna vzpostavitev organizacijskih enot za preprečevanje in zatiranje korupcije in 

> terorizma. 

Slovenija je ratificirala več mednarodnih konvencij in sporazumov, med njimi: Evropsko 
konvencijo o izročitvah, Drugi protokol k Evropski konvenciji o izročitvah, Konvencijo o 
pranju denarja, preiskavah, zasegih in zaplembah iztržkov iz kaznivih dejanj, Konvencijo o 
boju proti nedovoljeni trgovini z mamili in psihotropnimi snovmi, Konvencijo Sveta 
Evrope o zaščiti posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Slovenija je 
že sprejela in ratificirala tudi večino mednarodnih konvencij s področja mamil, v 
parlamentarni razpravi pa je tudi več zakonskih predlogov, ki urejajo to področje in bodo 
sprejeti v letu 1999: Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi 
uživalcev prepovedanih drog, Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. 

Predvidena je tudi ratifikacija več drugih mednarodnih sporazumov in konvencij, kot o 
preprečevanju terorizma in sporazuma o boju proti korupciji (Greco). 

Aktivno poteka tudi sodelovanje z mednarodnimi institucijami na področju organiziranega 
kriminala in mamil (Interpol, FBI, DEA, BKA), sklenjeni so bilateralni sporazumi s 
sedmimi državami - Madžarsko, Hrvaško, Italijo, Avstrijo, Albanijo, Makedonijo, 
Slovaško. Pod okriljem UNDCP je Slovenija podpisala tudi Memorandum o soglasju med 
Vladami Češke republike, Madžarske, Poljske, Slovaške in Programom Združenih narodov 
za nadzor nad mamili. Številni so strokovni posveti in študijski obiski pod okriljem Sveta 
Evrope, PHARA, ne nazadnje že vrsto let tudi sodelujemo pri izobraževanju zaposlenih v 
Srednjeevropski policijski akademiji itd. Poleg tega poteka sodelovanje v okviru več- 
državnega programa strokovnega izobraževanja (Multy Country Horizontal Programme) na 
področju »policijskega sodelovanja« (organizirani kriminal), ki ga vsebinsko usklajuje 
Association of European Police Colleges, vzporedno poteka tudi projekt evalvacije 
programov strokovnega izobraževanja v izobraževalnem sistemu notranjih zadev. 

Generalna policijska uprava - kriminalistična služba je centralni organ, ki se ukvarja s 
pregonom kriminala tako znotraj države kot tudi na mednarodni ravni. Z organiziranimi 
oblikami goljufij, terorizmom, nedovoljeno trgovino z mamili in drugimi oblikami 
mednarodnega organiziranega kriminala, se ukvarja Sektor za zatiranje organizirane 
kriminalitete, v njegovem okviru pa delujejo različni referati (za mamila, za proti- 
teroristično dejavnost, za organizirane kriminalne združbe itd.). Na regionalnem nivoju so v 
okviru uprav za notranje zadeve organizirani uradi kriminalistične službe, sestavni del 
katerih so tudi oddelki oziroma skupine za zatiranje organizirane kriminalitete. 

Migracije, azil in nadzor državne meje - vstop, gibanje in prebivanje tujcev v Sloveniji 
urejata Zakon o nadzoru državne meje in Zakon o tujcih, način izvajanja posameznih 
določb tega zakona je podrobneje določen tudi v Pravilniku o načinu izvajanja zakona o 
tujcih. Vlada Republike Slovenije je (1996) sprejela tudi Uredbo o uresničevanju pravic 
tujcev, ki jim je podeljen status begunca, leta 1997 pa je bil sprejet Zakon o začasnem 
zatočišču. Vlada je sprejela tudi Resolucijo o imigracijski politiki Republike Slovenije, ki v 
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določeni meri predstavlja sistemsko vodilo za posamezne pod-projekte s področja 
' (i)migracij. 

Kontrolo prehajanja čez državno mejo izvajata na mejnih prehodih policija in carina. 
Policija izvaja predvsem varnostni nadzor vstopnih pogojev za osebe in vozila kot tudi 
nadzor »zelene« in »modre« meje. Upravne naloge opravlja Sektor za migracije in 
naturalizacijo, poleg tega pa deluje v okviru ministrstva še Prehodni dom za tujce. Vlada je 
tudi ustanovila poseben Urad za priseljevanje in begunce. 

Strokovno izobraževanje na področju migracij in azila poteka v okviru večdržavnega 
programa PHARE pod okriljem Bundesamt fur die Anerkennung auslandischer Fluchtlinge, 
v okviru programa »Odisej«, v sodelovanju z UNHCR itd. Sočasno poteka tudi priprava 
programov strokovnega izobraževanja v okviru Ministrstva za notranje zadeve. 

c/Srednieročne prioritete Partnerstva za pristop 

Glede na opisano se izvajajo tudi številne kratkoročne naloge, ki pa v Partnerstvu za pristop 
niso eksplicitno omenjene. Zato izrecno navajamo le srednjeročne naloge s področja 
notranjih zadev (in pravosodja) iz Partnerstva za pristop, ki so sledeče: 

Na področju organizirane kriminalitete bo pozornost namenjena: 

• kriminaliteti povezani z mamili, predvsem uskladitvi zakonskih, organizacijskih in 
tehničnih ukrepov s standardi držav članic, vzpostavitvi informacijskega sistema in 
vključitvi v mednarodno mrežo izmenjave podatkov; 

• kriminaliteti povezani s korupcijo in pranjem denaija, predvsem: uskladitvi zakonskih in 
organizacijskih ukrepov z mednarodnimi standardi, opredelitvi vloge policije in drugih 
organov odkrivanja ter pripravi načrta preventivne in represivne dejavnosti za zatiranje 
kriminalitete; 

• oblikam policijske dejavnosti, ki posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine 
prikrite preiskovalne metode, sodni in izvensodni kontroli njihove uporabe in varstvu 
človekovih pravic in svoboščin pred zlorabami v pravosodju in notranjih zadevah itd. 

Med srednjeročne naloge na področju migracij in azila je uvrščeno več problemskih 
sklopov: poleg priprave celovite zasnove migracijske politike kot dela sistema, še priprava 
azilne zakonodaje, tujske zakonodaje, razrešitev problema oseb »brez statusa«, vprašanje 
usklajenosti vizne politike ter vzpostavitve informacijsko dokumentacijskega centra za 
področje migracij. V kontekst migracij sodi tudi vprašanje zaščite ali nadzora državne meje, 
ki smo ga v državnem programu opredelili kot samostojni projekt - v zakonodajnem, 
organizacijskem, kadrovskem, informacijskem in tehničnem pogledu.Posamezni 
zakonodajni projekti so že posredovani v parlamentarno obravnavo, in sicer: predlog 
Resolucije o imigracijski politiki; predlog Zakona o azilu; predlog Zakona o ureditvi statusa 
državljanov iz območja bivše SFRJ, ki so stalno prebivali na ozemlju Slovenije pred njeno 
osamosvojitvijo in Zakon o tujcih, za katerega ocenjujemo, da bo kot sistemski zakon, 
celovito uredil področje, ki ga od pridruženih članic terja pravni red Evropske unije.. 

Za celoten sklop zakonodaje s področja migracij, ali bolje, priseljevanja in tujske 
problematike, je v Državnem programu predvideno, da bo sprejeta v prvi polovici 
letošnjega leta in predvidevamo, da bo ta načrt tudi uresničen. V ta kontekst oziroma širši 
vsebinski sklop migracijskih gibanj sodi tudi obveznost uskladitve slovenske vizne politike 
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s politiko Evropske unije. Posamezne aktivnosti pri oblikovanju izhodišč so bile realizirane 
že v preteklem letu, kot mednarodna konferenca Budimpeštanske skupine o usklajevanju 
vizne politike v Sloveniji, v preteklem letu smo tudi že uskladili - glede na Uredbo Sveta, ki 
določa tretje države, katerih državljani morajo imeti vize za prihod v države Evropske unije 
- vizno politiko do t.im neevropskih držav, sočasno pa je Vlada Republike Slovenije 
sprejela tudi sklep, s katerim nalaga pristojnima ministrstvoma (za notranje in za zunanje 

• zadeve), da začneta s postopki za celovito uskladitev, ki naj bi bili predvidoma zaključeni 
do konca leta 1999. 

Eno od zahtevnejših področij dela, kjer bo Slovenija po vstopu v Evropsko unijo morala 
zagotoviti učinkovito izvajanje nalog, je nedvomno varnost zunanjih meja držav članic. Z 
ratifikacijo in uveljavitvijo Amsterdamskega sporazuma določbe Schengenskega sporazuma 
prehajajo v pravni red na tem področju. Slednje predpostavlja, da mora Slovenija zagotoviti 
učinkovit nadzor na bodočih zunanjih mejah Evropske unije. Vzpostavljena je bila posebna 
projektna skupina za to nalogo, med njene naloge pa sodi: opredelitev kadrovskih potreb, 
izdelava programa kadrovskega prestrukturiranja, izdelava sistema ukrepov za ublažitev 
socialnih in finančnih posledic v realizaciji projekta »nadzora državne meje«; določitev 
sistemizacije in tipizacije potrebne opreme, izdelava plana nabave in finančnega 
ovrednotenja tehnične opreme za realizacijo projekta; priprava izhodišč ter vzpostavitev 
informacijskega sistema za prevzem nalog tako imenovanega Schengenskega 
informacijskega sistema (v vsebinskem, tehničnem in organizacijskem pomenu); 
vzpostavitev sistema strokovnega izobraževanja; priprava izhodišč za prilagoditev mejne 
kontrole na letališčih, pristaniščih in železniških mejnih prehodih; priprava zasnove za 
prekomejno policijsko sodelovanje v smislu določb Schengenskega sporazuma ter priprava 
predloga Zakona o nadzoru državne meje, ki bo predvidoma sprejet v začetku leta 2002. 

S stališča organiziranosti sistema smo podrobneje opredelili tudi potrebne spremembe v 
organiziranosti institucij na več ravneh: na področju upravnih notranjih zadev - ob sprejetju 
zakona bo vzpostavljen azilni dom (Prehodni dom za tujce), spreminja se tudi 
organiziranost ki pristojnosti Generalne policijske uprave, predvidena je ustanovitev 
posebnega sektoija za izgon tujcev, vzpostavljen bo informacijsko dokumentacijski center 
za področje migracij, ki bo skrbel za pripravo skupne (evropske) metodologije za zbiranje, 
analiziranje in posredovanje podatkov s področja azila, beguncev in migracijskih gibanj 
med posameznimi državami in institucijami unije. 

V državni program so uvrščeni tudi projekti, ki sicer vsebinsko ne sodijo v kontekst 
področja »pravosodje in notranje zadeve«, vendar predstavljajo obveznost Ministrstva za 
notranje zadeve bodisi s stališča njegove upravne pristojnosti (upravne notranje zadeve), 
bodisi sodijo v kontekst dela drugih delovnih skupin, za katera so odgovorna posamezna 
ministrstva: 

• v okvir I. stebra sodijo predvsem priprava predloga Zakona o prevozu nevarnega blaga in 
Zakona o orožju za katera načrtujemo sprejem v drugi polovici tega leta in Zakona o 
prometu z eksplozivnimi snovmi, ki predstavlja srednjeročno nalogo (2002); 

• med zakonodajne predloge, ki so posredno vezani bodisi na program reforme javne 
uprave ali notranjih zadev, pa smo uvrstili pripravo Zakona o javnih shodih in 
prireditvah, Zakona o prijavi prebivališča, Zakona o spremembi zakona o potnih listinah 
in dopolnitev Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. Kot novost uvrščamo 
pripravo predloga Zakona o volitvah v Evropski parlament, ki je načrtovan za sprejem v 
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začetku leta 2002, kar sicer sodi v širši kontekst projekta reforme javne uprave oziroma 
v projektno polje, ki se nanaša na celovito področje volilne zakonodaje. 

d/Potrebe za izgradnjo institucij 

Naloge s področja notranjih zadev sodijo v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Za 
izvajanje navedenih nalog so predvidene nove zaposlitve na štirih področjih, in sicer: za 
potrebe organizacijske enote za »evropske zadeve« v Ministrstvu za notranje zadeve (3); za 
potrebe kriminalistične službe - hkrati s članstvom v Evropski uniji namreč pristopamo tudi 
k EUROPOL-u, le-to pa predpostavlja izpolnjevanje enega od pogojev za učinkovito 
sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju organizirane kriminalitete (17); za potrebe 
implementacije tujske - azilne problematike, predvsem vzpostavitve tako imenovanega 
azilnega doma (5) in za vzpostavitev informacijsko dokumentacijskega centra za področje 
migracij (5). V tem trenutku ni mogoče konkretno opredeliti števila potrebnih kadrov 
oziroma delovnih mest za realizacijo projekta nadzor državne meje oziroma Schengenskega 
sporazuma. Organizacijske okvire izvajanja pravnega reda EU na tem področju bo mogoče 
opredeliti, ko bodo izvedeni posamezni projekti, med njimi zlasti dvostransko sodelovanje, 
od katerega pričakujemo pomoč izvedencev prav na teh segmentih. 

Nove institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda sicer niso predvidene, kot novi 
organizacijski enoti v okviru MNZ pa bosta ustanovljena azilni dom in informacijsko 
dokumentacijski center za področje migracij. 

Institucije za sistemsko spremljanje pravnega reda: 

Obstoječe Ministrstvo za notranje zadeve 
Nove niso predvidene 

Naziv institucije: Ministrstvo za notranje zadeve 
SfrEetaŠ# Število navili 2ap0šfiterfc$ 

e/Ocena finančnih sredstev 

1 - Proračunska sredstva: 

Uporabnik: 1711 

002*-'^— 

.'Znesek '(tekoče cene 000- SIT)' i\v>' - 

' " 384.000 V - 384.000' -S 
2.400.000 ' c.: 
2.400.000 

->r . '.T- .:'- 

2 - Viri EU: 

Ministrstvo za notranje zadeve je pri pripravi Finančnega memoranduma PHARE za leto 
1999 in 2000 načrtovalo sredstva v višini 4.250.000 EUR, in sicer: 3.300.000 EUR za 
investicije v tehnično opremo za nadzor državne meje ter za vzpostavitev mejnega 
(Schengenskega) informacijskega sistema in 950.000 EUR za "izgradnjo institucij" oziroma 
za izvedbo treh "tv/inning" projektov na področju migracij (tujske problematike in vizne 
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politike), organiziranega kriminala in nadzora državne meje. K sredstvom, načrtovanim s 
finančnim memorandumom, smo v prikazu prišteli še sredstva v višini 300.000 EUR, ki so 
nam bila odobrena v okviru programa PHARE za leto 1997, vendar jih bomo finančno 
realizirali v letu 1999 za izvedbo prvega "twinninga" s področja nadzora državne meje. 

Znesek (v 000 EUR) 
Uporabnik:/ 

mm 
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