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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-G) 

- hitri postopek - EPA 41 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 7.2.2001 

Tone Anderlič 
Miran Potrč 
Janez Podobnik, dr. med. 
Ivan Kebrič 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 
26/97, 46/2000 vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (Ur. I. RS, št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97, 46/2000) 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da predlog akta Državni zbor obravnava 
do hitrem postopku, saj gre za izredne potrebe države. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

S tem tekstom Predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije nadomeščajo tekst 
Predloga sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije - EPA 41 - III, ki so ga vložili 1.12.2000. 

Tone Anderlič, l.r. 
Miran Potrč, l.r. 

Janez Podobnik, dr. med., l.r. 
Ivan Kebrič, l.r. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Po določbah 28. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/ 
99) in 215. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 
80/94, 3/95, 28/96 in 26/97, 46/2000) bi morala Vlada Republike 
Slovenije predložiti predlog proračuna Republike Slovenije za leto 
2001 v Državni zbor Republike Slovenije do 1. oktobra letošnjega 
leta. Ker so bile v oktobru 2000 volitve v državni zbor in je v 
novembru prišlo do oblikovanja nove vlade, predlog proračuna 
Republike Slovenije za leto 2001 še ni predložen v postopek 
sprejemanja državnemu zboru. Zato se bo država v letošnjem 
letu začasno financirala. 

S predlagano spremembo poslovnika želimo predpisati rešitev, ki 
bo omogočila čimprejšnji sprejem državnega proračuna in s tem 
čimbolj nemoteno financiranje države v letu 2001. Izjemna rešitev 
je potrebna, saj bodo, če se bo še nadaljevalo začasno financiranje 
v letu 2001, ostali neplačani številni računi za blago in storitve. 
Zaradi neplačanih računov bo država postala generator finančne 
nediscipline v gospodarstvu, zaradi odlaganja izvrševanja 
določenih državnih programov in projektov pa se bo povečal 
obseg negospodarne porabe proračunskih sredstev. Čimprej je 
potrebno sprejeti državni proračun, ki bo omogočal zadostni obseg 
odhodkov za pokritje zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki so 
potrebne za normalno delovanje države. 
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Sprememba postopka sprejemanja državnega proračuna pa je 
potrebna tudi zaradi drugih razlogov. Zaradi dosedanjih negativnih 
izkušenj pri sprejemanju državnega proračuna in ob proučitvi 
delovanja evropskih parlamentov se je izkazala potreba po 
poenostavitvi in racionalizaciji postopka. Novi postopek, ki ga 
predlagamo, pa vključuje tudi postopek za sprejem rebalansa 
državnega proračuna, saj se oba akta smiselno dopolnjujeta. Pri 
pripravi novega postopka smo predlagatelji upoštevali dosedanje 
izkušnje, primerjalne ureditve v državah Evropske unije in 
sodobna teoretična stališča o javnih financah in oblikovanju 
državnega proračuna. 

V primerjavi s sedaj veljavnim postopkom gre za ustreznejšo 
ureditev, ki bo državnemu zboru omogočala bolj racionalno in 
učinkovito, hkrati pa bolj kakovostno delo pri sprejemu državnega 
proračuna kot doslej. 

CILJI IN NAČELA 

Predlog sprememb poslovnika izhaja iz potrebe po učinkovitem 
in kakovostnem delovanju državnega zbora in vlade, ki skupaj z 
njim sodeluje pri pripravi in sprejemanju tega za delovanje države 
najpomembnejšega pravnega akta. Prav tako izhaja tudi iz načela 
odgovornosti državnega zbora, zlasti parlamentarne večine za 
sprejete odločitve, saj predlog zapira možnost vlaganja 
amandmajev. S tem želimo doseči, da bodo kvalificirani predlagatelji 
resnično predložili le programsko naravnana predloge sprememb 
porabe proračunskih sredstev oz. amandmaje, ki bodo sad 
pretehtanega premisleka in skupne odločitve, saj bodo amandmaje 
po novem lahko predlagale le poslanske skupine, zainteresirana 
in matično delovno telo državnega zbora ter četrtina poslancev. 
Za uresničevanje teh načel pa predlog sprememb poslovnika ne 
posega v pravice parlamentarne manjšine, saj ji omogoča njeno 
uveljavljanje tako v parlamentarni razpravi na plenumu državnega 
zbora kot pri odločanju o spremembah državnega proračuna. 
Predlog sprememb ohranja splošno razpravo, razpravo po delih, 
možnost vlaganja amandmajev pa imajo tako poslanske skupine 
v prvi fazi postopka kot tudi četrtina poslancev v zadnji fazi 
postopka sprejema državnega proračuna. 

FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne 
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna 
in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom 
175. člena poslovnika. 

OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA 

Izredne potrebe države zahtevajo, da se predlagani akt obravnava 
in uveljavi še v februarju 2001, in da se v skladu z novo rešitvijo 
omogoči čimprejšnji sprejem državnega proračuna. Ker državni 
proračun za leto 2001 ni bil sprejet pred začetkom leta, na katero 
se nanaša, se financiranje funkcij države ter njihovih nalog in 
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi 
proračuna za leto 2000 in za iste programe kot v preteklem letu. 
Vlada RS z začasnim financiranjem v letu 2001 komajda zagotovlja 
plačilo vseh zakonskih in drugih zapadlih obveznosti države 
(vključno zapadle neplačane obveznosti iz prejšnjega leta). Zato 
je potrebno sprejeti takšno rešitev, ki bo omogočila čimprejšnji 
sprejem proračuna v letu 2001 in s tem omogočila vladi določitev 
obsega odhodkov proračuna v takšni višini, da bo zagotovljeno 
normalno financiranje delovanja države. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

215. člen Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97, 46/2000) se 
spremeni tako, da se glasi: 

"215. člen 

Predlog državnega proračuna za naslednje leto predloži vlada 
najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. 

Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi 
proračunski memorandum in ostale dokumente povezane z 
bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon.". 

2. člen 

216. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 216. člen 

Predsednik državnega zbora najkasneje v petih dneh po predložitvi 
predloga državnega proračuna posreduje poslancem predlog 
državnega proračuna, proračunski memorandum in ostale 
dokumente povezane z bilancami javnih financ, ki jih zahteva 
zakon ter sklic seje, na kateri bo opravljena predstavitev 
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna. 

Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena predstavitev 
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna, 
skliče predsednik državnega zbora najkasneje v 10 dneh po 
predložitvi predloga državnega proračuna. 

Proračunski memorandum in predlog državnega proračuna 
predstavita na seji državnega zbora predsednik vlade in minister 
za finance. O tej predstavitvi ni razprave.". 

3. člen 

216.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 216.a člen 

Amandmaje k predlogu državnega proračuna lahko vložijo 
poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in matično 
delovno delo. 

Poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa lahko vložijo 
amandmaje k predlogu državnega proračuna najkasneje v 10 
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji 
državnega zbora. 

Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim 
delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo področje. 

Amandma se vloži pisno in mora biti obrazložen. 

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom 
državnega proračuna. 

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju 
med proračunskimi prihodki in odhodki. Predlagatelj amandmaja 
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ne more predlagati povečanja obsega proračuna ali povečanja 
obsega zadolževanja in tudi ne spremembe obsega proračunske 
rezerve, če je ta določen z zakonom. 

4. člen 

217. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 217. člen 

Najkasneje v 15 dneh po predstavitvi proračunskega 
memoranduma in državnega proračuna na seji državnega zbora 
obravnava amandmaje vložene k predlogu državnega proračuna 
matično delovno telo in se do njih opredeli. 

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.". 

5. člen 

218. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 218. člen 

Vlada se najkasneje v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega 
proračuna na seji državnega zbora opredeli do vseh vloženih 
amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz 
gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče 
leto pripravi dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje 
predsedniku državnega zbora najkasneje 15 dni pred sejo 
državnega zbora. 

V obrazložitvi navede, katere amandmaje je v celoti ali delno 
vključila v dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni 
vključila ter pojasni razloge, iz katerih posamezne amandmaje v 
celoti ali delno zavrača. V obrazložitvi pojasni tudi razloge za 
oblikovanje dopolnjenega predloga. 

Vlada lahko predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje 
obsega zadolževanja, ne more pa predlagati spremembe obsega 
proračunske rezerve, če je ta določen z zakonom.". 

6. člen 

219. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"219. člen 

Najkasneje z dopolnjenim predlogom državnega proračuna mora 
vlada državnemu zboru predložiti tudi predlog zakona o 
izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna lahko 
predlaga samo vlada. Za njegovo obravnavo in sprejem se 
uporabljajo določbe tega poslovnika o obravnavi zakona po hitrem 
postopku. 

Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim 
državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s sprejetim 
proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni amandma k 
zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni amandma ni 
sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet.". 

7. člen 

220. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 220. člen 

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko 
vloži matično delovno delo in četrtina poslancev. 

Matično delovno delo in četrtina poslancev lahko vloži amandmaje 
najkasneje 5 dni pred sejo državnega zbora". 

8. člen 

221. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 221. člen 

Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja o 
posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko najprej 
predstavnik vlade obrazloži dopolnjen predlog državnega 
proračuna. 

O amandmajih k predlogu državnega proračuna odloča državni 
zbor na koncu razprave k programskemu delu državnega 
proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.". 

Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne 
amandma do začetka glasovanja o amandmajih k programskemu 
delu državnega proračuna, h kateremu je vložil amandma. 

Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložila četrtina 
poslancev in nato o amandmajih matičnega delovnega telesa. 

9. člen 

222. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 222. člen 

Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna, 
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in 
odhodkov. 

V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega 
delovnega telesa. 

Če je proračun usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti". 

10. člen 

223. člen se spremeni tako, da se glasi: 

" 223. člen 

Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, državni zbor 
zahteva od vlade, naj v določenem roku predloži amandma za 
uskladitev državnega proračuna. Amandma za uskladitev 
državnega proračuna lahko predloži tudi matično delovno telo. 

O amandmaju vlade za uskladitev državnega proračuna da 
mnenje matično delovno telo. O amandmaju matičnega delovnega 
telesa za uskladitev državnega proračuna da mnenje vlada. 

Predstavnik vlade oziroma matičnega delovnega telesa lahko na 
seji državnega zbora pojasni amandma za uskladitev državnega 
proračuna. Predstavnik matičnega delovnega telesa oziroma vlade 
lahko predstavi mnenje matičnega delovnega telesa oziroma vlade. 

* 
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O amandmaju za uskladitev državnega proračuna se na seji 
državnega zbora lahko izrečejo predstavniki poslanskih skupin. 
Njihove izjave lahko trajajo največ 5 minut. 

Po končani razpravi glasuje državni zbor o amandmaju za 
uskladitev državnega proračuna. Če je amandma sprejet, glasuje 
državni zbor o državnem proračunu v celoti. 

Če ni sprejet amandma za uskladitev državnega proračuna, 
državni proračun ni sprejet". 

11. člen 

V 224. členu se črta drugi odstavek. Dodajo se novi drugi, tretji in 
četrti odstavek, ki se glasijo: 

"Predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi 
novega predloga proračuna skliče sejo državnega zbora. 

Državni zbor na isti seji opravi predstavitev novega predloga 
državnega proračuna, razpravo in glasovanje o delih in 
amandmajih in glasovanje o državnem proračunu v celoti. 

Glede predlaganja amandmajev k novemu predlogu državnega 
proračuna velja določba 216.a člena tega poslovnika, razen roka 
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo 
najkasneje v 10 dneh po predložitvi novega predloga državnega 
proračuna.". 

12. člen 

V 225. členu se črtata drugi in tretji odstavek. Dodajo se novi 
drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo: 

"Predlog rebalansa državnega proračuna se uvrsti na dnevni red 
seje državnega zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred 
sejo. 

Glede predlaganja amandmajev k predlogu rebalansa državnega 
proračuna velja določba 216.a člena tega poslovnika, razen roka 
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo 
najkasneje 3 dni pred sejo zbora. 

Amandmaji se lahko nanašajo samo na tiste programske dele 
državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa. 
Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim 
delom državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa, ki 
zadevajo njegovo področje. 

Predlog rebalansa državnega proračuna obravnava in sprejema 
državni zbor na eni seji. Na tej seji se po vrsti opravijo splošna 
razprava, razprava in glasovanje o delih in amandmajih ter 
razprava in glasovanje o predlogu rebalansa državnega 
proračuna v celoti. 

O amandmajih k predlogu rebalansa državnega proračuna odloča 
državni zbor na koncu razprave o programskem delu rebalansa 
državnega proračuna, h kateremu je bil vložen amandma. 

Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev 
rebalansa državnega proračuna velja določba 223. člena tega 
poslovnika.". 

13. člen 

Postopek za sprejem državnega proračuna, ki je bil začet pred 
dnem uveljavitve tega poslovnika, se nadaljuje in konča po 
določbah tega poslovnika na naslednji način: 

obravnava predloga državnega proračuna se v celoti opravi 
v skladu s temi spremembami in dopolnitvami poslovnika, če 
pred njihovo uveljavitvijo še ni bila opravljena predstavitev 
predloga državnega proračuna s strani predsednika vlade in 
ministra za finance; 
če je bila predstavitev predloga državnega proračuna s strani 
predsednika vlade in ministra za finance opravljena pred 
uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev poslovnika, se 
obravnava nadaljuje v skladu s temi spremembami in 
dopolnitvami poslovnika, s tem da začne teči rok za vlaganje 
amandmajev iz 2. odstavka 216.a člena z dnem uveljavitve 
teh sprememb in dopolnitev poslovnika. 

14. člen 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Postopek za sprejem državnega proračuna 

V predlogu poslovnika je ohranjena obveznost vlade, da predloži 
predlog državnega proračuna za naslednje leto najkasneje do 1. 
oktobra tekočega leta. 

V predlogu poslovnika je ohranjena ureditev, da minister za fi- 
nance in presednik vlade najprej predstavita na seji državnega 
zbora proračunski memorandum vlade in predlog državnega 
proračuna. O tej predstavitvi - kot doslej - ni razprave. Novost je 
ta, da vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna in 
proračunskega memoranduma tudi ostale dokumente povezane 
z bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon o javnih financah. 
Novost je tudi ta, da mora predsednik državnega zbora sklicati 
sejo, na kateri bosta predstavljena proračunski memorandum in 
predlog državnega proračuna, najkasneje v 10 dneh po predložitvi 
predloga državnega proračuna, in da mora sklic te seje ter predlog 
državnega proračuna in proračunski memorandum poslati 
poslancem najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga 
državnega proračuna. 

Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vložijo 
najkasneje 10 dni po predstavitvi predloga na seji državnega 
zbora (razen matično delovno telo). Amandmaje lahko vložijo le 
matično delovno telo, zainteresirana delovna telesa in poslanske 
skupine. Vsak predlagatelj amandmaja mora - kot doslej - 
upoštevati pravilno ravnovesje med proračunskimi prihodki in 
odhodki. 

Tako kot v zakonodajnem postopku se tudi v postopku za sprejem 
državnega proračuna opravi obravnava v matičnem delovnem 
telesu, ki mora opraviti obravnavo amandmajev najkasneje v 15 
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji 
državnega zbora. Pred tem lahko opravijo razpravo o predlogu 
državnega proračuna zainteresirana delovna telesa, ki so lahko 
samo stalni odbori, ustanovljeni za področja, za katera so 
ustanovljena ministrstva, in komisija za narodni skupnosti. 
Zainteresirana delovna telesa lahko obravnavajo in vlagajo 
amandmajev samo k tistim delom predloga državnega proračuna, 
ki zadevajo njihova delovna področja. Amandmaje pošljejo 
matičnemu delovnemu telesu, ki se opredeli do njihovih 
amandmajev. 

Vlada se opredeli do vseh vloženih amandmajev v 30 dneh po 
predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega 
zbora in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih 
gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto, pripravi 
dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje predsedniku 
vlade najkasneje 15 dni pred sejo državnega zbora. V obrazložitvi 
mora navesti, katere amandmaje je v celoti ali delno vključila v 
dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni vključila, ter 
pojasniti razloge iz katerih posamezne amandmaje v celoti ali 
delno zavrača. V obrazložitvi mora tudi pojasniti razloge za 
oblikovanje dopolnjenega predloga državnega proračuna. 

Poglavitna novost, povzeta po vzoru Italijanskega spodnleaa 
doma, pa je v tem, da mora vlada najkasneje z dopolnjenim 
predlogom državnega proračuna državnemu zboru 
predložiti tudi predlog zakona o Izvrševanju proračuna. 
Zakon o Izvrševanju proračuna lahko predlaga samo vlada. 
Za njegovo obravnavo In sprejem se uporabljajo določbe 

poslovnika o obravnavi zakona po hitrem postopku. Zakon 
o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim 
državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s 
sprejetim proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni 
amandma k zakonu o Izvrševanju proračuna. Če uskladitveni 
amandma ni sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet. 
Nesmiselno je namreč sprejeti proračun brez Instrumenta 
za nieaovo izvrševanje. 

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko 
vloži matično delovno telo in četrtina poslancev najkasneje pet 
dni pred sejo državnega zbora. Državni zbor na seji razpravlja o 
posameznih delih predloga državnega proračuna in na koncu 
razprave o posameznem delu predloga odloča o amandmajih, ki 
so bili vloženi k temu delu predloga. Državni zbor najprej glasuje 
o amandmajih, ki jih je vložila četrtina poslancev, in šele nato o 
drugih amandmajih. 

Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna, 
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in 
odhodkov. Če ugotovi, da je proračun glede tega usklajen, državni 
zbor glasuje o proračunu v celoti. Ce pa ugotovi, da proračun 
glede tega ni usklajen, državni zbor naloži vladi, da v določenem 
roku pripravi in predloži amandma za uskladitev državnega 
proračuna. Uskladitveni amandma vlade obravnava in da o njem 
mnenje matično delovno telo. Amandma za uskladitev pa lahko 
predloži tudi matično delovno telo. O njem da mnenje vlada. 

Če državni proračun ni sprejet, državni zbor - tako kot doslej ■ 
določi rok, v katerem mora vlada predložiti nov predlog državnega 
proračuna. Državni zbor opravi predstavitev, razpravo, glasovanje 
po delih in glasovanje o novem predlogu državnega proračuna 
na isti seji. Amandmaji se lahko vlagajo po določbah poslovnika, 
določenih za vlaganje amandmajev k predlogu državnega 
proračuna. 

Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna 

V primerjavi z dosedanjim poslovnikom sta v tem postopku 
predvideni dve novosti: 
- skrajšan je rok za obravnavo rebalansa državnega proračuna 

na seji državnega zbora z dosedanjih 30 dni na 15 dni od 
dneva, ko so poslanci dobili predlog rebalansa; 
rebalans državnega proračuna se sprejema na isti seji. 

• 
13. člen zakona pa je ti. prehodna določba, ki v primeru, da se bo 
v Državnem zboru pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev 
poslovnika že pričel postopek sprejema državnega proračuna, 
določa nadaljni postopek sprejema državnega proračuna in sicer 
tako, da se obravnava predloga državnega proračuna v celoti 
opravi v skladu s temi spremembami in dopolnitvami poslovnika, 
če pred njihovo uveljavitvijo še ni bila opravljena predstavitev 
predloga državnega proračuna s strani predsednika vlade in 
ministra za finance, če pa je bila predstavitev predloga državnega 
proračuna s strani predsednika vlade in ministra za finance že 
opravljena pred uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev 
poslovnika, se obravnava nadaljuje v skladu s temi spremembami 
poslovnika, s tem da začne teči rok za vlaganje amandmajev iz 2. 
odstavka 216.a člena z dnem uveljavitve teh sprememb in 
dopolnitev poslovnika. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

215. člen 

Predlog državnega proračuna mora vlada predložiti najkasneje 
do 1. oktobra tekočega leta. 

Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi 
proračunski memorandum. Proračunski memorandum je akt 
vlade, s katerim vlada predstavi državnemu zboru temeljne cilje 
in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike vlade ter 
globalne okvire celotnih javnih financ za naslednje leto. 
Proračunski memorandum vsebuje tudi globalne cilje politike javnih 
financ za naslednja leta, kot izhodišče za sestavo predloga 
državnega proračuna. 

Predsednik državnega zbora pošlje predsednikom vseh delovnih 
teles in vsem poslancem predlog državnega proračuna in 
proračunski memorandum ter sklic seje, na kateri bo državni 
zbor opravil splošno razpravo o predlogu državnega proračuna. 

Ob predložitvi predloga državnega proračuna predstavita 
predsednik vlade in' minister za finance na seji državnega zbora 
proračunski memorandum in predlog državnega proračuna. O 
tej predstavitvi ni razprave. 

216. člen 

Predsedniki delovnih teles lahko v 25 dneh od vložitve predloga 
državnega proračuna skličejo seje delovnih teles, na katerih 
predstavniki vlade pojasnijo predlog državnega proračuna. Pri 
tem se upošteva, da je prvih 15 dni od vložitve predloga državnega 
proračuna namenjenih pripravi poslancev za razprave na sejah 
delovnih teles. 

216a. člen 

Državni zbor opravi splošno razpravo o predlogu državnega 
proračuna najkasnje v sedmih dneh po preteku roka iz 216. Člena. 

Državni zbor po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje 
postopek sprejemanja predloga državnega proračuna v skladu s 
tem poslovnikom, ali da predlog državnega proračuna ne sprejme 
in hkrati določi rok, v katerem mora vlada pripraviti nov predlog 
državnega proračuna. 

217. člen 

Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vlagajo v 
roku 15 dni po opravljeni splošni razpravi. Amandma mora biti 
vložen na način in pod pogoji iz 190. člena poslovnika. 

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju 
med proračunskimi prejemki in izdatki. 

218. člen 

Delovna telesa se v 10 dneh po izteku roka iz prejšnjega člena 
opredelijo do vloženih amandmajev. 

Poročilo, ki vsebuje mnenja, stališča, opredelitve do amandmajev 
in amandmaje delovnega telesa, pošlje delovno telo matičnemu 
delovnemu telesu. 

219. člen 

Vlada se opredeli do vseh vloženih amandmajev in na podlagi 
opredelitve ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije 
državnega proračuna za tekoče leto pripravi dopolnjen predlog 
državnega proračuna, ki ga mora poslati predsedniku državnega 
zbora najmanj 15 dni pred sejo državnega zbora. 

Matično delovno telo se mora opredeliti do dopolnjenega predloga 
državnega proračuna, do poročil delovnih teles, do mnenja 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in do vloženih 
amandmajev. Na podlagi teh poročil ter svojih stališč, predlogov 
in amandmajev pripravi skupno poročilo o državnem proračunu, 
ki ga mora 10 dni pred sejo državnega zbora poslati predsedniku 
državnega zbora. 

220. člen 

Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja o 
posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko najprej 
predstavnik vlade dodatno obrazloži predlog državnega 
proračuna. 
Za njim poda poročilo poročevalec matičnega delovnega telesa. 

221. člen 

O amandmajih k predlogu državnega proračuna odloča državni 
zbor na koncu razprave o delu proračuna, h kateremu je bil 
vložen amandma. 

Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložila vlada, 
in šele nato o drugih amandmajih. 

222. člen 

Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugotovi, ali je 
proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov in 
odhodkov. 

V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega 
delovnega telesa. 

Če je proračun usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti. 

223. člen 

Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, zahteva od 
matičnega delovnega telesa, naj pripravi predlog za uskladitev 
državnega proračuna, in mu določi rok za pripravo tega predloga. 

O predlogu matičnega delovnega telesa za uskladitev državnega 
proračuna da mnenje vlada. 

Predstavnik matičnega delovnega telesa lahko na seji državnega 
zbora pojasni predlog za uskladitev državnega proračuna. 

Predstavnik vlade lahko predstavi mnenje vlade. 

O predlogu matičnega delovnega telesa se na seji državnega 
zbora lahko izrečejo predstavniki poslanskih skupin. Njihove izjave 
lahko trajajo največ 5 minut. 

Po končani razpravi glasuje državni zbor o predlogu matičnega 
delovnega telesa za uskladitev državnega proračuna. Če je 
predlog sprejet, glasuje državni zbor o državnem proračunu v 
celoti. 
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224. člen 

Če državni proračun ni sprejet, določi državni zbor rok, v katerem 
mora vlada predložiti nov predlog proračuna. 

Nov predlog državnega proračuna državni zbor obravnava in o 
njem odloča po določbah tega poslovnika o hitrem postopku za 
sprejem zakona. 

225. člen 

Vlada lahko med letom predlaga rebalans državnega proračuna. 

Rebalans državnega proračuna sprejema državni zbor po 
določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem zakona po hitrem 
postopku. 

Predlagatelj amandmaja k rebalansu državnega proračuna, ki 
mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen, mora 
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in 
izdatki. 

Predlog rebalansa državnega proračuna sme biti uvrščen na 
dnevni red seje državnega zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 30 
dni pred sejo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VINU IN DRUGIH 

PROIZVODIH IZ GROZDJA IN VINA 

(ZVDP-A) 

- hitri postopek - EPA 101 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 1. februar 2001 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96, 
26/97 in 46/2000) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VINU IN DRUGIH PROIZVODIH IZ GROZDJA 
IN VINA 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona 

obravnava in sprejme po hitrem postopku, saj razrešuje 
nastalo zmedo pri pridelavi vina cviček, ki povzroča na eni 
strani nelojalno konkurenco, na drugi strani pa zavajanje 
potrošnikov in dolgoročno škodo pridelovalcem vina cviček. 
Čimprejšnjo razrešitev te zmede zahteva tudi dejstvo, da 
Republika Slovenija v pogajanjih za pristop k EU v pogajalskem 
izhodišču "7 - Kmetijstvo" zahteva med drugim tudi dve izjemi 
od pravnega reda Evropskih skupnosti, ki bosta omogočili, da 
bo cviček, tradicionalno slovensko vino, sploh priznan kot 
vino. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

POSLANCI: 

■4< V20&M 

L. 1*72.Č0U 

S. Toie AubeKt 

A. ///A/J 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

S sklepom številka U-l-228/00, z dne 26.10.2000, Je Ustavno 
sodišče Republike Slovenije zadržalo izvajanje pravilnika o vinu 
z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček 
(Uradni list RS, št. 3/2000). 

Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja - cviček je bil objavljen 14.1.2000 in pričel veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Predpis je določal, da se z 8. novembrom 2000 označevanje vina 
cviček lahko izvaja izključno v skladu z določbami pravilnika o 
vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček. 
Zato so pridelovalci naročili opremo za svoje vino (etikete in drugo 
embalažo) ter vino tudi opremili na način kot to določa omenjeni 
pravilnik že pred objavo sklepa Ustavnega sodišča 26.10.2000. 
To pa pomeni, da se trenutno nahaja v prometu cviček, pridelan 
(vključno s stekleničenjem) znotraj vinorodnega okoliša 
Dolenjske, ki so ga pridelovalci označili kot "cviček PTP" ali "cviček 
priznano tradicionalno poimenovaje" in da se hkrati v prometu 
nahaja tudi vino z oznako "cviček, deželno vino", za katerega je 
bilo grozdje pridelano ne samo znotraj vinorodnega okoliša 
Dolenjske, ampak celotne vinorodne dežele Posavje. Navedeno 
povzroča zmedo pri potrošniku in nelojalno konkurenco med 
pridelovalci. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano spremembo zakona se na eni strani poudarja in 
dodatno predpisuje varstvo geografskega porekla grozdja in vina, 
kar je temeljno načelo zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja 
in vina. Na drugi strani predlagana rešitev rešuje nastalo situacijo, 
ki ima za posledico nelojalno konkurenco med pridelovalci grozdja 
in vina na eni strani in ustvarja zmedo pri potrošniku na drugI 
strani. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za proračun Republike Slovenije navedena sprememba zakona 
ne bo imela posledic. Glede na datum objave sklepa Ustavnega 
sodišča (26.10.2000) sprememba zakona tudi ne more imeti 
bistvenega vpliva na pridelovalce, saj sprememba zakona uvaja 
pogoje za pridelavo vina cviček PTP, kot so veljali pred 
zadržanjem pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja - cviček, ki je bil v veljavi v času trgatve in odkupa 
grozdja, ko se pridelovalci pravzaprav odločajo o tem ali bodo 
pridelovali vino cviček (vino pridelano na Dolenjskem, iz določenih 
sort grozdja, po določeni tehnologiji...) ali ne. 

4. PREDLAGANA REŠITEV 

S predlagano rešitvijo se prekinja stanje, v katerem ni znano, 
katero vino se sme označiti z oznako geografskega porekla 
"cviček". 

Pri določanju geografskega porekla je osnovni kriterij in pogoj za 
varstvo porekla določitev pridelovalnega območja. Ker je z 
zadržanjem pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja - cviček, zadržana tudi določitev pridelovalnega 
območja za to vino, kot temeljnega elementa za zaščito porekla 
vina, ni možno izvajati varstva geografskega porekla za to vino. 

Zato je s predlagano rešitvijo določeno pridelovalno območje za 
vino cviček, hkrati pa je dano ministru pooblastilo za predpis, ki 
bo določal ostale lastnosti za to vino (kakovost, dovoljene 
tehnološke postopke, promet, označevanje vina cviček, ipd...). 

Ker pa zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni 
list RS, št 70/97) na enak način ureja vino teran kot vino cviček, 
se zaradi želje po enotni ureditvi v predpisih predlaga s to 
spremembo zakona tudi določitev meje za pridelovalno območje 
vina teran. 

Pridelovalno območje, kot druge lastnosti vina, so za vino teran 
urejene na enaki zakonski osnovi, v podobnem predpisu, kot so 
s pravilnikom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega 
poimenovanja - cviček za vino cviček, katerega izvajanje je 
zadržano. 

Tako je s predlagano spremembo zakona določeno, da se vino 
cviček prideluje znotraj območja vinorodnega okoliša Dolenjske 
in da se vino teran prideluje znotraj vinorodnega okoliša Kras in 
sicer na območju Kraške planote. Hkrati je dano pooblastilo 
ministru, da ostale pogoje za pridelavo kot so kakovost, enološka 
postopke, sredstva in promet vključno z označevanjem vina, 
predpiše s podzakonskim predpisom. 

5. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMBE ZAKONA PO 
HITREM POSTOPKU 

Razlog za sprejem te spremembe in dopolnitve po hitrem postopku 
je na eni strani v tem, da nelojalna konkurenca povzroča 
pridelovalcem škodo na eni strani in da na drugi strani povzroča 
zmedo pri potrošniku. Oboje ima lahko dolgoročne posledice. 

Na drugi strani pa se Republika Slovenija prav sedaj intenzivno 
pogaja z Evropskimi skupnostmi o medsebojnem priznavanju in 
zaščiti geografskih imen za vina in žganja. Predpogoj za 
kakršnokoli mednarodno zaščito teh imen pa je ustrezna ureditev 
v matični državi. Z zadržanjem pravilnika o vinu z oznako 
priznanega tradicionalnega poimenovanja cviček pa določitev 
geografskega porekla in varstvo porekla tega vina ni urejeno. 

Poleg tega pa Republika Slovenija v pogajanjih za pristop k EU v 
pogajalskem izhodišču 7-Kmetijstvo zahteva med drugim tudi 
dve izjemi od pravnega reda Evropskih skupnosti, ki bosta šele 
omogočili, da bo cviček, tradicionalno slovensko vino, sploh 
priznano kot vino. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list 
RS, št. 70/97) se v 4. členu črta tretji stavek petega odstavka in 
nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP) se označita 
vini teran in cviček. Vino teran je vino pridelano in polnjeno v 
originalno embalažo znotraj vinorodnega podokoliša Kraška 
planota. Meje pridelovalnega območja za vino teran so navedene 
v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona. Vino cviček je vino 
pridelano in polnjeno v originalno embalažo znotraj vinorodnega 
okoliša Dolenjska. Meje pridelovalnega območja za vino cviček 
so navedene v prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona". 

poročevalec, št. 8 12 14. februar2001 



2. člen 

V 42. členu se za 17. točko doda nova 17. a točka, ki se glasi: 

"17. a o vinu teran in o vinu cviček;". 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve, 
razen za vino, ki je bilo polnjeno v originalno embalažo pred dnem 
uveljavitve tega zakona. 

PRILOGA 1 

Meja pridelovalnega območja za vino 

teran 

Meja vinorodnega podokoliša Kraška planota se prične na 
slovensko-italijanski državni meji na hribu Veliki Medvedjak (kota 
472) in poteka preko kote 463 (Mali Medvedjak), kote 464 
(Lenivec) in kote 484 (Tabor). Nato se meja spusti navzdol mimo 
Gradišča v Sežani, prečka cesto Sežana-Štorje, obkroži 
Vidmaršče in se nato obrne naravnost proti severu do železniške 
proge Sežana-Divača. Po tej progi poteka nato meja do vasi Merče, 
objame Merče in Plešivico ter gre naravnost čez železniško progo 
Sežana-Divača proti severu, mimo naselja Žirje do vzpetine 
Predlovec (kota 421). Nato gre meja' po južni meji katastrske 
občine Štorje do plastnice 500 m, zavije proti severu na plastnico 
400 m ter poteka po njej prek Struge in magistralne ceste 
Senožeče-Sežana, vse do lokalne ceste Majcni-Griže (vzpetina 
Brdo nad Majcni-kota 437). Nato poteka meja naprej po tej cesti 
proti severu do reke Raše, se usmeri po tej reki navzgor do 
Grižanskega potoka, obide vas Griže in poteka po Grižanskem 
potoku navzgor do plastnice 450 m. Meja poteka naprej po tej 
plastnici pod zaselki Razguri in Bogo, se nato spusti na plastnico 
400 m in poteka po njej pod zaselkom Dolenje do vasi Ravnje, 
kjer se pri koti 374 spusti v dolino do točke, kjer magistralna 
cesta Manče-Kobdilj prečka reko Rašo. Meja se nato vzpne po 
tej cesti navzgor do plastnice 300 m, objame naselji Kobdilj in 
Štanjel ter poteka po njej do ceste Branik-Dutovlje. Od tu se meja 
spušča po tej cesti do odcepa lokalne ceste proti zaselku Lukovec. 
Meja se nato nadaljuje po tej cesti, objame Lukovec, gre po lokalni 
poti pod Tolstim vrhom (kota 366) proti zahodu ter nad naseljem 
Mali Dol prečka Žlebinje in Komenšček. Nad Komenščkom preide 
meja na plastnico 400 m in gre po njej nad naseljem Škrbina do 
Železnih vrat (kota 445 - preval na cesti Lipa-Tabor pri Prvačini), 
zavije nekaj časa po tej cesti proti Lipi in tik pred Lipo zopet preide 
na plastnico 400 m. Po njej gre meja naprej nad vasmi Lipa, 
Temnica in Novelo (pod vzpetinama Tabor in Griža) ter se izpod 
Griže (kota 431) v ravni črti priključi na poljsko pot Novelo- 
Podnakušnik. Nato meja poteka čez Gmajne, nad naseljema Segeti 
in Lokvica, pri odcepu za Lokvico prečka cesto Opatje selo- 
Miren in se priključi na slovensko-italijansko državno mejo, po 
kateri poteka zopet do izhodiščne točke na Velikem Medvedjaku. 

PRILOGA 2 

Meja pridelovalnega območja za vino cviček 

Meja vinorodnega okoliša Dolenjska se začne pri Obrežju na 
slovensko-hrvaški državni meji in poteka po regionalni cesti do 

Čateža, ter od tu po plastnici 240 m do kraja Velike Malence.Tam 
se usmeri po cesti za Dolenjo Pirošico in gre naprej po cesti za 
Bušečo vas in Šutno. Nato se meja nadaljuje po cesti do naselij 
Podbočje in Slivje, nato po vzhodni meji katastrske občine 
Kostanjevica, severni meji katastrske občine Oštrc do naselja 
Orehovec, ki ga izvzame. Nato se meja priključi na cesto proti 
naselju Grič, nato po poti do naselja Zaboršt in naselja Dobe, ter 
se v naselju Dobrava pri Kostanjevici priključi na cesto Kostanjevica 
- Šentjernej. Po tej cesti gre do naselja Gornja Prekopa, od tu po 
poti do naselja Gruča, kjer se priključi na plastnico 200 m in 
poteka po njej do naselja Brezje pri Šentjerneju. Nato poteka meja 
naprej po plastnici 200 m do naselje Sela pri Šentjerneju, gre po 
cesti na Šmarje, Žvabovo, Jelše, Gornje Vrhpolje, gre mimo 
naselja Orehovica, nakar se meja priključi na cesto Hrastje - 
Zapuže, obkroži Tolsti vrh in gre po cesti do naselja Dolenji 
Suhadol. Naprej se meja nadaljuje po cesti na Velike Brusnice, 
nato po poti do naselij Potov vrh in Petelinjek, obkroži Smoienjo 
vas in nadaljuje po cesti Smolenja vas - Mali Slatnik. Meja se 
nadaljuje po Slatenskem potoku in se na mestu, kjer potok prečka 
cesto Veliki Slatnik - Hrušica priključi na to cesto ter se po njej 
nadaljuje mimo Hrušice, naselij Hrib pri Orehku, Šentjošt in 
Čermošnjice pri Stopičah. Nato se meja nadaljuje po vzhodni meji 
katastrske občine Težka Voda, severni meji katastrske občine 
Stranska vas do hriba Košen vrh, do naselja Mali Podljuben in od 
tu po cesti do naselja Potok pri Gorenja Straža. Nato se meja 
nadaljuje po cesti do Vavte vasi, kjer prečka reko Krko in nadaljuje 
po cesti Gorenja Straža - Podgora - Prečna. Nato gre proti severu 
po meji katastrske občine Bršljin, nato po cesti do naselja Hudo, 
Gorenje Kamence, nato se meja priključi na cesto Trebnje - Otočec 
in gre po njej mimo Otočca in Dolenjega Kronovega, do meje 
katastrske občine Tomažja vas. Nato gre po meji katstrske občine 
Tomažja vas, nad naseljem Tomažja vas in nadaljuje mimo naselja 
Straža do ceste za Dobruško vas in naprej po cesti Dobruška 
vas - Škocjan. Nato se meja nadaljuje po cesti do naselja Hrastulje, 
mimo naselij Stara Bučka, Zabrečec, Dule, Brezje pri Raki, 
Zabukovje pri Raki, nato po potoku Račna do naselja Vrh pri 
Površju in od tu po cesti do Rake. Nato poteka meja po cesti do 
naselja Ardro pri Raki, po cesti do naselja Senuše in naprej do 
Leskovca pri Krškem. Tu se priključi na potok Graben in teče po 
njem do ceste Kostanjevica - Krško in naprej po tej cesti (ob Savi) 
mimo Krškega, mimo Boštanja, do kraja Prapretno in od tu po 
severni meji katastrske občine Kompolje, nadaljuje se po severni 
meji katastrske občine Cerovec, katastrske občine Podboršt in 
katastrske občine Kal pri Krmelju, do naselja Kladje pri Krmelju. 
Meja se nato nadaljuje po cesti do naselja Gradec, skozi naselja 
Ježevec, Strmec, Mlake, Hude Ravne, do severne meje 
katastrske občine Straža in gre po zahodni meji te katastrske 
občine, dokler se ne obrne proti naselju Lukovec, kjer se priključi 
na lokalno cesto Tihaboj-Pečice. Nato gre meja po tej cesti do 
južne meje katastrske občine Pečice, se nadaljuje po južni meji 
katastrske občine Pečice ter južni meji katastrske občine Tihaboj, 
ter poteka naprej po lokalni cesti na Gornje Ravne do naselja 
Tlaka, nato pa po potoku Cerknica, na Sv. Marijo. Nato gre meja 
po cesti na Moravče in Štorovje ter poteka proti zahodu tako, da 
objame Štorovje in Gabrnik, zavije po cesti proti jugu čez Laze, 
izvzame naselje Kobile in se nadaljuje zopet proti zahodu mimo 
naselij Kamni Vrh pri Primskovem, Sevno, Gradišče in Mišji Dol, 
obkroži Žabnico, Otečvrh in gre po Mišjem potoku do Mengša. 
Nato gre meja naprej po zahodni meji katastrske občine Dolga 
Njiva in po zahodni meji katastrske občine Prapreče do magistralne 
ceste Ivančna Gorica - Novo mesto in po tej cesti do naselja 
Pluska. Meja se od tu nadaljuje po cesti do naselja Kamenje pri 
Dobrniču, nato se priključi na mejo katastrske občine Sela pri 
Šumberku in poteka po njeni južni meji do katastrske občine 
Valična vas in po meji te katastrske občine proti jugu do Sv. Martina. 
Od tu gre meja po cesti na Valično vas, čez hrib Straža na Tolčane, 
Češnjice pri Zagradcu, do ceste ob reki Krki. Nato poteka po tej 
cesti mimo Žužemberka, Dvora in Soteske do Doljnega Polja, 
kjer prečka reko Krko in gre po cesti do Dolenjskih Toplic, in 
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naprej po cesti do Podturna. Meja se nadaljuje po cesti proti 
Črnomlju do naselja Občice, kjer se priključi na severno mejo 
katastrske občine Stare Žage in po njej do plastnice 450 m. Meja 
se nadaljuje po plastnici 450 m vzdolž pobočja Gorjancev do 
državne meje ob potoku Sušica (blizu Vrbja nad Kostanjevico). 
Nato poteka meja po državni meji do naselja Bregansko selo in 
se nadaljuje po cesti skozi Novo vas pri Bregani do izhodiščne 
točke pri Obrežju. 

Poseben del je območje Moravške Gore, katerega meja poteka 
od Gabrovke po cesti na Klanec, Roje in Gradišče, naprej po poti 
proti Vodicam ter nato po cesti nazaj proti Gabrovki, ter območje, 
ki obsega naselje Čagošče in Čagoški Hrib. 

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen spreminja in dopolnjuje peti odstavek 4. člena zakona o 
vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina; in sicer določa, da se 
vino cviček prideluje in stekleniči znotraj območja vinorodnega 
okoliša Dolenjske in da se vino teran prideluje in stekleniči znotraj 
vinorodnega okoliša Kras in sicer na območju Kraške planote. 
Meje pridelovalnega območja za vino teran in za vino cviček so 
navedene v prilogi 1 in v prilogi 2, ki sta sestavni del zakona. 

2. člen z novo 17. a točko 42. člena zakona o vinu in drugih 
proizvodih iz grozdja in vina daje pooblastilo ministm, pristojnemu 

za kmetijstvo, da ostale pogoje za pridelavo vina teran in vina 
cviček (kakovost, enološke postopke, sredstva, pogoji za promet 
vključno z označevanjem vina) predpiše s podzakonskim 
predpisom. 

3. člen določa uveljavitev zakona v petnajstih dneh po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Izvzeto je vino, ki je bilo 
ustekleničeno pred datumom uveljavitve zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJATA IN DOPOLNJUJETA 

4. člen 
(geografsko poreklo vina in drugih proizvodov) 

Geografsko poreklo vina in drugih proizvodov se označi po 
geografskem območju, kjer je bilo pridelano grozdje in so zaradi 
naravnih oziroma človeških dejavnikov grozdje, vino oziroma 
drugi proizvodi pridobili določene posebne značilnosti. 

Vrste oznak geografskega porekla vina so naslednje: 

zaščiteno geografsko poreklo (ZGP); 
- priznana geografska oznaka (PGO); 

priznano tradicionalno poimenovanje (PTP). 

Z oznako zaščiteno geografsko poreklo (ZGP) se lahko označijo 
le vina iz razreda kakovostnih vin, pri katerih sta grozdje in vino 
pridelana na določenem območju, ki je enako ali manjše od 
vinorodnega okoliša. Imena in pogoji za zaščiteno geografsko 
poreklo vina so predpisani, pravno varstvo pravic je zagotovljeno 
po tem zakonu in po predpisih o industrijski lastnini. 

Z oznako priznana geografska oznaka (PGO) se lahko označijo 
deželna vina, za katera je vse grozdje pridelano v določeni 
vinorodni deželi ali manjšem območju od vinorodne dežele. Imena 
in pogoji za priznano geografsko oznako so predpisani, pravno 
varstvo pravic je zagotovljeno po tem zakonu in po predpisih o 
industrijski lastnini. 

Z oznako priznano tradicionalno poimenovanje (PTP) se lahko 
označijo vina, če je za tako označevanje predhodno izdelan 
elaborat, ki opredeljuje geografsko območje in lastnosti vina ter 
utemeljuje uporabo tradicionalnega poimenovanja. Elaborat 
pripravijo zainteresirani pridelovalci, potrdi ga minister, pristojen 
za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), po predhodnem 
mnenju pooblaščene organizacije. Ne glede na določbe prvega in 
drugega stavka tega odstavka se z oznako PTP označita vino 
teran in cviček. Z vpisom imena priznanega tradicionalnega 
poimenovanja v seznam geografskih oznak vina, pridobijo 
pridelovalci takega vina pravico do varstva oznake po tem zakonu 
in po predpisih o industrijski lastnini. 

Oznaka geografskega porekla je skupinska pravica in jo smejo 
uporabljati tisti, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in 
vina, za vino oziroma druge proizvode, če so grozdje, vino in 
drugi proizvodi pridelani oziroma proizvedeni na določenem 
območju in izpolnjujejo druge predpisane pogoje. 
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Zaradi zaščite in kontrole geografskega porekla vina in drugih 
proizvodov se v skladu s tem zakonom vodi seznam geografskih 
oznak vina in drugih proizvodov. V ta namen se vinogradniško 
območje Slovenije razdeli na pridelovalna območja; vodi kataster 
dejanskih in možnih vinogradniških površin z absolutnimi 
vinogradniškimi legami (v nadaljnjem besedilu: kataster 
vinogradov); vodi register pridelovalcev grozdja in vina (v 
nadaljnjem besedilu: register); predpišejo priporočene in dovoljene 
sorte vinske trte ter podlage za vinsko trto (v nadaljnjem besedilu: 
trsni izbor); spremlja dozorevanje grozdja in določa rok trgatve; 
ustrezno omeji hektarski pridelek grozdja; vino in drugi proizvodi 
ocenjujejo in označujejo. 

Za vino in druge proizvode se glede oznake porekla blaga predpisi 
o industrijski lastnini uporabljajo le, če v tem zakonu ni drugače 
določeno. Pridelovalci vina, katerih vino izpolnjuje pogoje za 
označevanje porekla po tem zakonu, uživajo pravno varstvo po 
predpisih o industrijski lastnini. 

42. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise: 

1. o pogojih, ki jih mora glede kadrov, opreme in prostorov 
izpolnjevati pooblaščena organizacija; 

2. o cenah za storitve pooblaščene organizacije; 
3. o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pridelovalci in predelovalci 

grozdja in vina ter drugih proizvodov oziroma storitveni polnilci 
in donegovalci za opravljanje te dejavnosti; 

4. o vsebini registra in načinu vodenja registra ter o postopku in 
načinu vpisa v register; 

5. o vsebini in načinu vodenja katastra; 
6. o seznamu geografskih oznak vina in drugih proizvodov; 
7. o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, 

ter dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih 
za pridelavo vina; 

8. o pogojih, ki jih morajo glede kakovosti, označevanja in 
embalaže izpolnjevati vino in mošt ter drugi proizvodi v 
prometu; 

9. o podrobnejši razdelitvi vinogradniškega območja 
(rajonizacija), absolutnih vinogradniških iegah in o dovoljenih 
ter priporočenih sortah vinske trte; 

10. o metodologiji za ocenjevanje vina in mošta ter drugih 
proizvodov; 

11.o preizkušanju pokuševalcev; 
12. o pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za neposredno prodajo 

neustekleničenega vina končnemu potrošniku pri 
pridelovalcih, gostinskih obratih, na vinskih cestah in v 
vinotočih; 

13. o kletarski evidenci; 
14. o preizkusu organoleptičnih sposobnosti kmetijskega 

inšpektorja; 
15. o načinu jemanja vzorcev in postopku z odvzetimi predmeti; 
16. za pripravo elaborata za tradicionalno poimenovanje vina; 
17.o obliki kontrolnega listka, načinu in postopku izdaje ter o ceni 

kontrolnega listka in o evidenci o izdanih kontrolnih listkih; 
18. druge predpise, potrebne za izvajanje tega zakona. 

Minister izda predpise iz 3., 7., 8. in 12. točke prejšnjega odstavka 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo; predpis iz 13. in 
17. točke prejšnjega odstavka pa v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. 
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Predlog 

AKTA 0 NASLEDSTVU SPORAZUMOV 

NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z 

REPUBLIKO TURČIJO, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN REPUBLIKO TURČIJO 

(DTUNSNJ) 

- EPA 936 - II (nadomestitev gradiva) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2000-1811-0009 
Številka: 909-09/99-2 
Ljubljana, 05.02.2001 

ZADEVA: Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v 
veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 
(EVA 2001-1811-0009) - nadomestitev gradiva 

Ob upoštevanju pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije glede 
predloga akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije 
z Republiko Turčijo z dne 6.12.1999 je bila 9.12.1999 na 112. 
seji takratnega Odbora Državnega zbora Republike Slovenije 
za mednarodne odnose umaknjena obravnava tega predloga 
akta do dogovora Slovenije in Turčije glede vprašanja 
nasledstva Sporazuma o zračnem prometu med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFRJ in Vlado Republike Turčije 
z dne 17.7.1990. V skladu s tem je Ministrstvo za zunanje 
zadeve s turškim zunanjim ministrstvom doseglo dne 

25.1.2001 dogovor, da se Sporazum o zračnem prometu med 
Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in Vlado Republike 
Turčije z dne 17.7.1990 ne nasledi, ker sta Slovenija in Turčija 
podpisali 3.4.1997 nov istovrstni sporazum. Ker je za 
uveljavitev tega sporazuma potrebno le, da ga turška stran 
objavi v uradnem listu, medtem ko je bil pri nas že ratificiran in 
objavljen, predlagamo, da se notranjepravni postopek 
sprejema predloga akta nadaljuje in zaključi, saj želimo čim 
prej izmenjati noti, s katerima se bo potrdilo nasledstvo pogodb 
SFRJ-Turčija. Sporazum o zračnem prometu z dne 17.7.1990, 
ki se je v predlogu akta nahajal pod številko 20, je gled na 
omenjeni dogovor s turško stranjo črtan, s tem pa tudi ni 
potrebe za njegovo objavo hkrati z aktom o nasledstvu. 

Vlada Republike Slovenije prilaga spremenjen predlog akta o 
nasledstvu sporazumov, ki naj nadomesti prejšnje gradivo, ki 
ga je poslala z dopisom št. 909-09/99-1 (T) z dne 8.11.1999. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
9.9.1999 

AKT 

0 NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z REPUBLIKO 
TURČIJO, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

REPUBLIKO TURČIJO 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira 
nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med 
nekdanjo Jugoslavijo in Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Republiko Turčijo: 

1. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Turčijo o vzajemnih odnosih v 
sodnih, civilnih in trgovinskih zadevah, Ankara, 3.7.1934, objavljena v Službenih 
novinah Kraljevine Jugoslavije, 1936, br. 263-LXV. 

2. Konvencija o trgovini in plovbi med Jugoslavijo in Turčijo, Ankara, 28.10.1936, 
objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije, 1936, br. 295-LXXTV. 

3. Dodatni protokol k jugoslovansko-turški konvenciji o trgovini in plovbi z dne 
28.10.1936, Ankara, 6.5.1938, objavljen v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije, 
1938, br. 155-LI. 

4. Konvencija o trgovini in plovbi med Vlado Jugoslavije in Vlado Republike Turčije, 
Ankara, 26.2.1953, objavljena v Ur.l. FLRJ-MP, št. 4/55. 

5. Protokol o odškodnini za turško premoženje in premoženjske interese v Jugoslaviji, 
Ankara, 5.1.1950, objavljen v Ur.l. FLRJ, št. 23/50. 

6. Sporazum med FLRJ in Republiko Turčijo o odškodnini za turško premoženje, pravice in 
interese, ki so bili nacionalizirani v Jugoslaviji, Beograd, 13.7.1956, objavljen v Ur.l. 
FLRJ-MP, št. 9/60. 

7. Sporazum o načinu plačila prvega obroka skupne vsote odškodnine, predvidene s 
Sporazumom med FLRJ in Republiko Turčijo o odškodnini za turško premoženje, pravice 
in interese, ki so bili nacionalizirani v Jugoslaviji z dne 13.7.1956, Beograd, izmenjava 
pisem 23.11.1960, objavljen v Ur.l. FLRJ-MP, št. 9/61. 
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8. Veterinarska konvencija med Vlado FLRJ in Vlado Republike Turčije, Ankara, 
22.9.1960, objavljena v Ur.l. FLRJ-MP, št. 2/62. 

9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju 
turizma, Ankara, 26.1.1965, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 6/66. 

10. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem 
prevozu, Beograd, 10.1.1968, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 5/68. 

11. Sporazum o spremembi Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o 
mednarodnem cestnem prevozu, podpisanega v Beogradu 10.1.1968, Ankara, 5.3.1976, 
objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/84. 

12. Konzularna konvencija med SFRJ in Republiko Turčijo, Ankara, 31.3.1968, objavljena v 
Ur.l. SFRJ-MP, št. 9/72. 

13. Protokol med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o načinu likvidiranja dolgovnega 
salda na klirinškem računu med SFRJ in Republiko Turčijo, Beograd, 14.4.1971, 
objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 2/72. 

14. Trgovinski sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije, Beograd, 14.4.1971, 
objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 2/72. 

15. Konvencija med SFRJ in Republiko Turčijo o sodni pravni pomoči v kazenskih zadevah, 
Ankara, 8.10.1973, objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 12/76. 

16. Konvencija med SFRJ in Republiko Turčijo o izročanju, Ankara, 17.11.1973, objavljena 
v Ur.l. SFRJ-MP, št. 47/75. 

17. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o dolgoročnem ekonomskem, 
tehničnem, industrijskem in znanstvenem sodelovanju, Beograd, 12.5.1976, objavljen v 
Ur.l. SFRJ-MP, št. 4/78. 

18. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju 
znanosti in tehnologije, Ankara, 3.6.1976, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 1/79. 

19. Pogodba med SFRJ in Republiko Turčijo o medsebojni predaji obsojencev zaradi 
prestajanja kazni zapora, Beograd, 22.6.1989, objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 7/90. 

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - 
Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih 
je sklenila nekdanja Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu devetnajstih dvostranskih 
mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo SFRJ in Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v 
veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo. 

Delegaciji slovenskega in turškega ministrstva za zunanje zadeve sta na pogovorih o 
nasledstvu pogodb SFRJ-Turčija v Ankari in Ljubljani razvrstili mednarodne pogodbe SFRJ- 
Turčija v naslednji skupini: 

1. Pogodbe, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, se v aktu 
nahajajo pod številkami: 1,5,6,7,8,12,15,16,19. 

2. Pogodbe, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo do njihove 
spremembe ali zamenjave z novimi pogodbami, se v aktu nahajajo pod številkami: 2,3,4, 
9,10,11,13,14,17,18. 

Turška stran je sprejela argumentacijo slovenske strani, da navedene konvencije politične 
narave zaradi spremenjenih okoliščin v času od njihove sklenitve prenehajo veljati: 
Konvencija med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Republiko Turčijo o prijateljstvu 
in sodelovanju, Ankara, 28.10.1925. 
Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Turčijo o prijateljstvu, nenapadanju, 
arbitraži in spravi, Beograd, 27.11.1933. 
Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Republiko Turčijo o urejanju medsebojnih 
zahtevkov z dne 28.11.1933. 

Seznam mednarodnih pogodb je usklajen s predpisi in politiko Evropske unije. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih devetnajstih mednarodnih 
pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije o tem 
obvestilo turško stran. 
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Poročilo o 

IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 

PORABI SREDSTEV ZA GRADITEV 

DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V 

NACIONALNEM PROGRAMU 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

SLOVENIJI OD 1.1.1999 DO 

31.12.1999 

- EPA 102 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 346-01/99-13 
Ljubljana, 18.01.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18.1.2001 sprejela: 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 
PORABI SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, 
DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1999 DO 
31.12.1999, 

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 

Gradivo je pripravila Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d.d. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jakob PRESEČNIK, minister za promet, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI, DARS,D.D 

Ljubljana, dne 18.1.2001 

POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV 
IN NAMENSKI PORABI SREDSTEV ZA 

GRADITEV DRŽAVNIH CEST, 

DOLOČENIH V NACIONALNEM 

PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V 
REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1999 DO 

31.12.1999 

SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN KORIŠČENJA 
NAMENSKIH SREDSTEV 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) je določen 
način zagotavljanja in porabe sredstev za izgradnjo avtocestnih 
odsekov v Republiki Sloveniji in to predvsem na smeri vzhod - 
zahod. Na podlagi zakona bi se v proračunu Republike Slovenije 
do 31.12.2007 moralo namensko zagotoviti sredstva v znesku, 
ki so enaka 20% drobnoprodajne cene na liter prodanih količin 
motornih bencinov in diesel goriv. Sredstva naj bi se zagotovila iz 
davka iz prometa motornih bencinov in dieselskih goriv. Ne glede 
na določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, pa je bila za leto 1999, določena 
višina namenskih sredstev s proračunom Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 57/98) in z 31. členom zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 91/98 ZIPRS - C), v višini 
33.000.000.000 SIT. 

Na podlagi protokola o načinu razporejanja in nakazovanja 
sredstev med Ministrstvom za promet in zveze in Ministrstvom 
za finance, se je mesečna višina sredstev bencinskega tolarja 
zagotovila do 23. v mesecu. Ministrstvo za promet in zveze je 
predložilo odredbo za nakazilo zakonsko določenih sredstev na 
podpartijo žiro računa proračuna Republike Slovenije - izgradnja 
avtocestnega omrežja. 

S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa proračuna Republike 
Slovenije upravlja ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije 
se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. na podlagi pisnega 
zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva, 
pristojnega za promet. DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje 
sredstev po tem zakonu le v okviru sprejetega letnega plana 
razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS d.d. 
na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom 
državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše 
minister, pristojen za promet. 

S sredstvi bencinskega tolarja, ki se zbirajo na posebni podpartiji 
žiro računa Republike Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva 
za finance na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS 
št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) in Navodila ministra za finance za 
deponiranje prostih denarnih sredstev na računih proračuna, 
rezerv in proračunskih uporabnikov pri poslovnih bankah z dne 
29.12.1997. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo tudi obresti od 
upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja 

Poročilo je pripravljeno v skladu s 5. členom zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
po katerem Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju 
sredstev in njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS vsaj 
dvakrat letno. 
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1. Viri sredstev za graditev avtocest v obdobju januar - december 1999 

viri sredstev Planirano Realizirano % real. 
Jan.-dec.99 .jan.-dec.99 jan.-dec.99 

namenski davek na gorivo, t.i. "bencinski tolar" 33.000.000.000 33.000.000.000 100 
namenski davek na gorivo, t.i. "bencinski tolar" - 
prenos iz leta 1998 

0 1.461.663.149 0 

del cestnine za financiranje graditve avtocest 4.092.057.000 3.152.824.209 77 

Posojila mednarodnih finančnih institucij: 

EIB I (Evropska investicijska banka) 455.968.000 438.769.923 96 
EIB II (Evropska investicijska banka) 4.749.032.000 0 0 
EIB III(Evropska investicijska banka) 1.474.756.000 0 0 

Finančni krediti: 

Konzorcij bank 3.817.600.000 4.035.208.200 106 

Konzorcij bank 2 6.940.600.000 7.536.856.000 109 

Konzorcij bank 3 6.647.830.000 12.027.407.000 181 

Konzorcij bank 4 6.072.500.000 0 0 

Tuji finančni krediti -KfW 2 9.889.500.000 0 0 

Drugi viri - sofinanciranje, drugo 475.390.000 464.416.923 98 

Skupaj: 77.614.633.000 62.117.145.404 80 

2. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1999 do 31.12.1999 

V obdobju januar - decemberr leta 1999 je bilo na posebni podpartiji 
proračuna Republike Slovenije zbranih 33.000.000.000 SIT 

namenskih sredstev, kar je v primerjavi s planom predstavljalo 
100% realizacijo prilivov. 

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - december 1999: { 

Mesec 
plan jan.-dec. 99 

v sit 
priliv jan.-dec. 99 

v sit 
% 

realizacije 
JANUAR 2.966.545.000 2.456.527.507 83 
FEBRUAR 2.949.054.000 2.667.774.100 90 
MAREC 3.030.904.000 2.332.754.626 77 
APRIL 3.079.531.000 2.579.500.536 84 
MAJ 2.748.395.000 2.698.699.888 98 
JUNIJ 3.042.126.000 2.798.533.478 92 
JULIJ 3.042.126.000 2.700.000.000 89 
AVGUST 1.617.707.000 3.300.000.000 204 
SEPTEMBER 2.954.006.000 2.293.241.973 78 
OKTOBER 2.601.530.000 3.503.983.947 135 
NOVEMBER 2.425.292.000 3.503.983.947 144 
DECEMBER 2.542.784.000 2.164.999.998 85 
SKUPAJ 33.000.000.000 33.000.000.000 100 
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Z zakonom za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 
1999 (ZIUK 99 - Uradni list RS, št. 60/99), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije je bilo določeno, da se zagotovijo sredstva 
za financiranje interventnih ukrepov na področju prašičereje, 
mleka, hmelja in žit v letu 1999 Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v višini do 3.950.000.000 SIT in to iz 
sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč, ki jih bodo zavezanci vplačali v proračun Republike 
Slovenije. DARS d.d. je v letu 1999 na osnovi tega zakona 
obračunala in plačala v proračun Republike Slovenije 
2.676.048.064 SIT. 

2.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz 
leta 1999 

Priliv bencinskega tolarja je v letu 1999 znašal 33.000.000.000 
SIT, pripisane obresti za leto 1999 46.758.833 SIT in prenos iz 
leta 1998 1.461.663.149 SIT. Tako je bilo v letu 1999 na razpolago 
za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 
34.508.421.982 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in namensko 
porabljeni sredstvi bencinskega tolarja v višini 32.335.462.481 

SIT je v letu 1999 znašala 2.172.959.501 SIT. V tem znesku je 
vključen priliv sredstev »bencinskega tolarja« za mesec december 
1999, ki je bil nakazan DARS -u 14.1.2000 v višini 874.528.121 
SIT in 27.1.2000 v višini 1.218.972.413 SIT in sicer za poravnavo 
obveznosti izvajalcem gradbenih del iz meseca decembra 1999. 

Tako so znašala neporabljena sredstva »bencinskega tolarja« 
po poravnavi obveznosti za leto 1999 79.458.967 SIT in jih je 
Zakladnica Ministrstva za finance oročila v bankah in predstavljajo 
vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 2000. 

3. Prilivi cestnin in najemnin v obdobju januar - 
december leta 1999 

V finančnem načrtu za leto 1999, ki ga je potrdila Vlada Republike 
Slovenije na svoji seji dne 21.1.1999 so bili v obdobju januar - 
december 1999 predvideni prilivi od cestnin višini 14.000.000.000 
SIT. Dejanski prilivi od cestnin na žiro račun DARS d.d. pa so bili 
v tem obdobju naslednji: 

Prilivi od cestnin v obdobju januar - september : 

Mesec 
plan 1999 

v sit 
Priliv 1999 

v sit 
% realizacije 

JANUAR 756.000.000 769.175.527 102 
FEBRUAR 798.000.000 764.144.822 96 
MAREC 952.000.000 1.028.289.597 108 
APRIL 994.000.000 986.311.544 99 
MAJ 1.120.000.000 1.093.479.938 98 
JUNIJ 1.372.000.000 1.215.243.528 89 
JULIJ 1.624.000.000 1.326.439.466 82 
AVGUST 1.694.000.000 1.323.260.402 78 
SEPTEMBER 1.232.000.000 1.189.206.278 97 
OKTOBER 1.190.000.000 1.113.717.622 94 
NOVEMBER 1.190.000.000 1.087.058.819 91 
DECEMBER 1.078.000.000 1.106.700.556 103 
SKUPAJ 14.000.000.000 13.003.028.101 93 

V finančnem načrtu za leto 1999, so bili v obdobju januar - 
december 1999 prilivi od najemnin za servisne objekte predvideni 
v višini 185.000.000 SIT, dejanski prilivi pa so znašali 213.450.039 
SIT. 

Prilivi od cestnin in najemnin so v obdobju januar - december 
1999 znašali skupaj 13.216.478.141 SIT. 

4. Namenska poraba sredstev od 1.1.1999 do 
31.12.1999 

V obdobju januar - december leta 1999 je Ministrstvo za promet in 
zveze odredilo nakazilo sredstev bencinskega tolarja v skladu z 
zakonom in na podlagi posebnih pisnih zahtevkov DARS d.d. Za 
investicije v ceste ter za plačilo projektov in odškodnin za zemljišča 
je bilo nakazano DARS d.d. 32.335.462.481 SIT sredstev. 
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Odpoklic bencinskega tolarja v obdobju januar - december : 

Datum črpanja Znesek v SIT 
22.01.99 
29.01.99 
23.02.99 
25.02.99 
26.02.99 
08.03.99 
16.03.99 
22.03.99 
23.03.99 
25.03.99 
26.03.99 
29.03.99 
31.03.99 
09.04.99 
23.04.99 
23.04.99 
29.04.99 
30.04.99 
14.05.99 
21.05.99 
24.05.99 
25.05.99 
26.05.99 
27.05.99 
28.05.99 
04.06.99 
21.06.99 
23.06.99 
24.06.99 
5.07.99 
23.07.99 
01.09.99 
02.09.99 
03.09.99 
17.09.99 
23.09.99 
27.09.99 
22.10.99 
28.10.99 

2.11.99 
25.11.99 
26.11.99 
30.11.99 

1.364.727.074 
438.496.122 
971.295.891 
243.996.426 
775.220.438 
120.659.561 
77.560.878 
63.651.914 

463.074.867 
159.934.992 
198.178.479 
209.800.100 
655.849.263 

1.440.178.623 
1.760.990.693 

283.823.875 
381.964.686 
281.462.202 
519.901.905 
232.343.686 
545.036.209 
109.806.314 

1.074.313.423 
520.090.724 
499.552.143 
252.348.279 
539.246.129 
859.771.686 

1.876.221.639 
111.999.682 

2.700.004.761 
483.039.052 
458.165.952 
642.925.288 
442.333.681 
607.382.024 

2.959.298.006 
770.868.062 

1.450.779.213 
903.271.232 
825.543.450 

2.484.978.699 
575.375.158 

SKUPAJ 32.335.462.481 

Pregled črpanja bencinskega tolarja v obdobju januar - december 
1999 po avtocestnih odsekih je podan v preglednici, ki je sestavni 
del poročila. 

Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v obdobju 
januar - december leta 1999 za investicije na posameznih projektih 
na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva v 000 SIT: 
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v OOO SIT 

AC ODSEK 
PLANIRANO 

JAN. - DEC. 1999 
FAKTURIRANO 
JAN. - DEC. 1999 

% 
REALIZACIJE 

ŠENTILJ-PESNICA 0 11.304 0 
HOČE-ARJA VAS 12 123.827 98.008 79 
SLIVNICA - FRAM - BDC 23 454.612 295.184 65 
PRIKLJUČEK SLOV. BISTRICA -SEVER 26 20.000 1.317 7 
OBVOZNICA ORMOŽ 38 51.000 83.392 164 
PESNICA- SLIVNICA Slivnica - Ptujska 5.180.041 7.347.415 142 
OBVOZNICA LENDAVA 36 1.021.380 612.837 60 
PRIKLJUČEK LOPATA 408.000 77.586 19 
HAJDINA-PTUJ 512.750 152.615 30 
VUČJA VAS-BELTINCI 1.834.132 2.647.689 144 
REKONSTRUKCIJA M 3-3 280.566 359.721 128 
NOVA ZRKOVSKA CESTA 0,87 km 349.643 617.245 177 
HITRA CESTA 2B 587.035 924.924 158 
LENART-COGETINCI 215.000 25.285 12 
COGETINCI-VUČJA VAS 305.000 210.322 69 
OBVOZNICA PRAGERSKO 303.000 31.053 10 
ORMOŽ-GORIŠNICA 522.384 275.068 53 
SKUPAJ PROJEKT 1 12.168.370 13.770.966 113 
AC ARJA VAS-VRANSKO 371.550 328.603 88 
BLAGO VICA-ŠENTJAKOB Šentjakob-Krtina 6.861.406 4.966.119 72 
BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Krtina-CP Kompolje 2.550.474 208 0 
BLAGOVIČA-ŠENTJAKOB CP Kompolje-Blagovica 100.000 0 0 
SKUPAJ PROJEKT 2 9.883.430 5.294.931 54 
AC ŠENTJAKOB-MALENCE 11.388.581 8.590.396 75 
AC ZADOBROVA-TOMAČEVO 111.800 130.154 116 
SKUPAJ PROJEKT 3 11.500.381 8.720.550 76 
AC ČEBULOVICA-DIVAČA 205.000 152.748 75 
DIVAČA-KOZINA 70.000 274.897 393 
KOZINA-KLANEC I. etapa 3.478.770 1.572.425 45 
KOZINA-KLANEC II. Etapa 2.351.632 2.115.250 90 
VIPAVA-SELO 3.415.441 4.517.544 132 
AC SELO-ŠEMPETER 220.000 582.418 265 
RAZDRTO-VIPAVA razcep Razdrto do km 1,3 1.666.820 732.617 44 
RAZDRTO-VIPAVA Vipava-Podnanos 685.816 529.358 77 
IZOLA-JAGODJE dograditev 685.392 473.472 69 
SRMIN-SOCERB 530.520 366.275 69 
SOCERB-KLANEC 60.520 54 0 
ŠKOFIJE-SERMIN 604.942 263.301 44 
RAZDRTO-VIPAVA Rebernice 294.578 35.769 12 
DIVAČA-DANE 0 52.846 0 
DAN E-FERNETIČI 0 79.804 0 
RAZDRTO ČEBULOVICA 0 706 0 
SKUPAJ PROJEKT 4 14.269.431 11.749.483 82 
VRANSKO-BLAGOVICA Vransko-Trojane 8.032.106 8.018.010 100 
VRANSKO-BLAGOVICA Trojane-Blagovica 1.337.591 1.701 0 
SKUPAJ PROJEKT 5 9.369.697 8.019.711 86 
VIŠNJA GORA-BIČ 5.742.157 5.454.012 95 
NAKLO-KRANJ VZHOD dograditev 566.500 481.259 85 
KRŠKA VAS-OBREŽJE 114.000 142.658 125 
SKUPAJ PROJEKT 6 6.422.657 6.077.929 95 
SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 63.613.966 53.633.570 84 
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC 386.000 1.023.960 265 
PREDHODNI PROJEKTI 740.500 870.272 118 
STARE ODŠKODNINE 0 23.206 0 
STROŠKI INŽENIRJA 1.780.000 1.758.168 99 
PREDHODNI ODKUPI 8.000 0 0 
GRADITEV DRŽAVNIH CEST 6.838.244 4.467.813 65 
UKREPI NA ŽELEZNICAH 347.000 219.576 63 
SKUPAJ 73.713.710 61.996.567 84 
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V obdobju januar - december leta 1999 je znašala realizacija 
61.996.567.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z finančnim 
načrtom DARS d.d.za leto 1999, ki gaje potrdila Vlada Republike 
Slovenije na svoji seji dne 21. januar 1999, 84 % realizacijo. V 
znesku realizacije so upoštevani tudi stroški financiranja v višini 
1.772.363.000 SIT za koriščena tuja posojila (EBRD, EIB in KfW) 
in domačega finančnega kredita. 

Saldo avansov na dan 31.12.1998 je znašal 973.237.797 SIT. Na 
podlagi sklenjenih izvajalskih pogodb je bilo v obdobju januar - 
december leta 1999 izplačano izvajalcem gradbenih del na novih 
AC odsekih in za graditev državnih cest skupaj za 5.182.229.601 
SIT avansov.V istem obdobju je bilo poračunano skupaj za 
3.748.393.920 SIT avansov, saldo še neporačunanih avansov 
na dan 31.12.1999 je znašal 2.407.073.478 SIT. 

Saldo zadržanih sredstev na dan 31.12.1998 je znašal 
1.419.292.720 SIT. V obdobju januar december 1999 je bilo 
izvajalcem gradbenih del zaradi nepopolne dokumentacije pri 
izvršenih plačilih zadržano sredstev v višini-3.279.490.042 SIT. V 
istem obdobju je bilo vrnjenih zadržanih sredstev za 3.295.131.618 
SIT, saldo zadržanih sredstev na dan 31.12.1999 je znašal 
1.403.651.145 SIT. 

5. Koriščenje tujih posojil 

V finančnem načrtu za leto 1999 je bilo predvideno koriščenje 
posojil mednarodne finančne organizacije: in sicer Evropske 
investicijske banke (EIB) in sicer EIB A, EIB B in EIB C, EIB II in 
EIB III, že odobrenega domačega finančnega kredita in novih 
domačih in tujih finančnih kreditov. 

5.1. Posojilo EBRD 

V letu 1999 posojilo EBRD ni bilo koriščeno. Nečrpan znesek 
kredita znaša še 248.761 USD in je bil s strani EBRD preklican, 
pogodbena vrednost pa je bila znižana na 31.851.239 USD. 

5.2. Posojilo EIB 

V obdobju januar - december leta 1999 je bilo posojilo po pogodbi 
A črpano v višini 927.697 EUR oziroma 174.982.447 SIT. Posojilo 
EIB A v višini 28.000.000 XEU je tako v celoti črpano. 

Po pogodbi B je bilo posojilo črpano v višini 352.055 EUR oziroma 
66.962.466 SIT. Posojilo EIB B višini 32.000.000 XEU je tako v 
celoti črpano. 

Po pogodbi C je bilo posojilo črpano v višini 1.034.807 EUR oziroma 
196.825.009 SIT. Posojilo EIB C višini 30.000.000 XEU je tako v 
celoti črpano. 

V letu 1999 je bilo posojilo EIB (pogodba A; B in C) črpano v višini 
438.769.923 SIT. 

6. Domači finančni kredit 

V letu 1999 je bil kredit v višini 22.000.000 USD oziroma 
4.035.208.200 SIT v celoti črpan. Z navedenim finančnim posojilom 
je bila financirana gradnja naslednjih avtocestnih odsekov: del 
odseka Slivnica-Fram BDC, priključek Slovenska Bistrica-sever, 
Obvoznica Ormož, Vransko- Blagovica I etapa, Blagovica- 
Šentjakob I etapa, Divača-Kozina in Vipava-Selo. 

V juniju leta 1999 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju 
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo 
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in 
sicer odseki Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica- 
sever, obvoznica Ormož (del odseka Hajdina-Ormož), Vransko- 
Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo z bankami, 
članicami bančnega konzorcija v višini 40.000.000 USD z rokom 
črpanja najkasneje do 31.12.1999. V letu 1999 (do konca 
septembra) je bil kredit v višini 7.536.856.000 SIT v celoti črpan.. 

V juliju leta 1999 je DARS d.d. sklenila na podlagi Zakona o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov najetih 
za_ gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, Blagovica 
- Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, Kozina - 
Klanec in Višnja Gora - Bič (Uradni list RS, št. 13/98-ZPDKAO) in 
Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje 
kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, 
Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, 
Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (Uradni list RS, št. 13/98- 
ZSDKAO) kreditno pogodbo z bankami, članicami bančnega 
konzorcija v višini 70.000.000 USD v tolarski protivrednosti po 
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan 21.2.1998, kar znaša 
12.027.407.000 SIT z rokom črpanja najkasneje do 31.12.2000. 
Do konca leta 1999 je bil kredit v celoti črpan. 

7.Tuji finančni krediti 

V novembru leta 1999 je DARS d.d. sklenila na podlagi Zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz kreditov 
najetih za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - Blagovica, 
Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica Lendava, 
Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (Uradni list RS, št. 13/98- 
ZPDKAO) in Zakona o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. 
za najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko - 
Blagovica, Blagovica - Šentjakob, Pesnica - Slivnica, obvoznica 
Lendava, Kozina - Klanec in Višnja Gora - Bič (Uradni list RS, št. 
13/98-ZSDKAO) kreditno pogodbo z banko Kreditanstalt fur 
VViederaufban za kredit v višini 85.000.000 EUR. Kredit v letu 
1999 ni bil črpan. 

8. Sofinanciranje 

Na podlagi sklepa 20. seja Državnega zbora z dne 8.6.1994 je 
DARS d.d. v letu 1996 sklenila z Mestno občino Ljubljana pogodbo 
o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - 
Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo sofinancer za 
sofinanciranje izgradnje obeh odsekov avtoceste zagotovil do 
31.12.2003 skupaj 18.177.000 USD in sicer v osmih letnih obrokih, 
ki zapadejo v plačilo do 30.9.V tekočem letu po 2.272.125 USD. 

Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je DARS d.d. vložila 
tožbo proti Mestni občini Ljubljana in sicer za neporavnane 
obveznosti za leto 1997 v višini 279.041.676,30 SIT in za 
neporavnane obveznosti v letu 1998 v višini 359.171.385 SIT, 
tako daje znašala glavnica toženega zahtevka skupaj 638.213.051 
SIT. 
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V letu 1998 je Mestna občina Ljubljana nakazala DARS d.d. znesek 
sredstev v višini 366.720.975 SIT. Do 31.12.1999 pa je bilo 
nakazanih še 380.000.000 SIT sredstev. Na dan 31.12.1999 
znaša neporavnana obveznost Mestne občine Ljubljana do DARS 
d.d. 465.403.423 SIT . 

V letu 1995 je DARS d.d. sklenila pogodbo o sovlaganju prestavitve 
električnih vodov na odseku AC Arja vas Vransko z Elektro Celje 
p.o.v višini 11.127.344 SIT. V letu 1999 je Elektro Celje svojo 
obveznost tudi poravnal. 

9. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - 
sredstva za izgradnjo avtocest v RS (januar - 
december 1999) 

V letu 1999 je bilo z računa Izvrševanje proračuna RS na podpartijo 
Sredstva za izgradnjo avtocest v RS izločenih 30.834,7 mio tolarjev 
proračunskih sredstev. Skupaj z neporabljenimi sredstvi iz 
preteklih let v višini 1.461,7 mio tolarjev in natečenimi obrestmi v 
znesku 46,4 mio tolarjev, je bilo na razpolago 32.342,8 mio tolarjev. 
Za izgradnjo avtocest je bilo iz bencinskega tolarja porabljeno 

Depoziti so bili obrestovani v skladu s Sklepom o obrestovanju 
deponiranih presežkov proračuna Republike Slovenije pri 

32.335,0 mio tolarjev. Tako je bilo na zadnji dan leta 1999 
neporabljenih le 7,8 mio tolarjev (Priloga 1). 

Povprečno mesečno stanje prostih denarnih sredstev 
bencinskega tolarja, s katerimi je upravljala državna Zakladnica, 
tako da jih je nalagala v poslovne banke, članice konzorcija, je 
bilo v letu 1999 v povprečju 1.273 mio tolarjev, kar je za 1 odstotek 
višje kot v letu 1998. Navedeno relativno upadanje povprečnega 
stanja prostih denarnih sredstev, tako v letu 1998 kot tudi v letu 
1999, je posledica zelo intenzivne porabe sredstev bencinskega 
tolarja (Priloga 3). 

Povprečno mesečno stanje depozitov je padalo od marca pa vse 
do julija, ko je povprečno stanje depozitov, s 15 mio tolarjev, 
doseglo eno nižjih ravni, septembra zopet nekoliko porastlo, potem 
pa razen novembra, ko je bilo doseženo povprečno 755 mio 
tolarjev depozitov, padlo v decembru na najnižjo raven 7 mio 
tolarjev (priloga 2). 

Glede na ročnost depozitov je bila v povprečju dosežena 
naslednja struktura depozitov: 

poslovnih bankah, in sicer: 

Vrsta depozitov po ročnosti v % 

Mesec Na odpoklic Vezani do 30 dni Vezani nad 31 dni Skupaj 
januar 47 14 39 100 
febraur 60 41 0 100 
marec 73 27 0 100 
april 92 8 0 100 
maj 84 16 0 100 

junij 100 0 0 100 

julij 100 0 0 100 
avgust 100 0 0 100 
september 84 16 0 100 
oktober 80 20 0 100 
november 96 4 0 100 
december 100 0 0 100 
leto 1999 77 19 5 100 
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mesec 

ian. 
feb. 
mar. (do 9.3) 
mar. (od 10.3) 
apr. 
maj 
jun. 

jul. 
avg. 
sept. 
okt. 
nov. 
dec. 

nočni/ 

na odpoklic 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 

3% 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 
3 % 

do 30 dni 
6% 
6% 
6% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

31-90 dni 
7% 
7% 
7% 
7% 
7% 
7% 

7% 
7 % 
1% 
1 % 
8% 
8% 

8 % 

Ob zgoraj navedeni strukturi depozitov ter obrestnih merah 
Zakladnice je bilo v letu 1999 iz naslova upravljanja s presežki 
sredstev bencinskega tolarja pridobljenih 46,4 mio tolarjev obresii. 
V primerjavi z letom 1998, ko so znašale natečene obresti 86,3 
mio tolarjev, je v letu 1999 opaziti velik upad obresti. Navedeni 

padec je predvsem posledica spremenjene politike Družbe za 
avtoceste v RS, ki je črpala sredstva praviloma že nekaj dni po 
izločitvi sredstev iz računa Izvrševanje proračuna RS na 
podpartijo Sredstva za izgradnjo avtocest RS, tako da je bila 
večina sredstev plasiranih na odpoklic. 
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Priloga 3 

Povprečno stanje in delež depozitov po bankah 

poslovna banka 

povprečje in delež v % 
leto 1998 

povprečje in delež v % 
leto 1999 

Nova KB Maribor 111 8,8 92 7,2 

Nova LB d.d. 165 13,1 276 21,7 

Abanka 90 7,1 58 4,5 

DB Novo mesto 86 6,8 48 3,8 

BZ Trbovlje 37 2,9 52 4,1 
SB Celje 101 8,0 133 10,4 

SKB 129 10,2 136 10,7 

SB Koper 86 6,8 88 6,9 

SZKB Lj. 58 4,6 133 10,4 

Banka Vipa 65 5,2 74 5,8 
Poštna b. Slov. 11 0,9 61 4,8 
Krekova b. Maribor 72 5,7 18 1,4 
GB Kranj 132 10,5 42 3,3 
Banka Domžale* - - 13 1,0 
PB Murska Sobota"1 - - 17 1,3 
KB Slovenj Gradec* - - 21 1,6 
SB Velenje* - - 14 1,1 
SKUPAJ 1.143 90,6 1.273 100,0 
začasna uporaba v proraču 118 9,4 0 0,0 
SKUPAJ 1.261 100,0 1.273 100,0 

*Glede na Aneks št. 3 k pogodbi o finančnem sodelovanju pri izgradnji avtocest, z dne 22.2.1999 ter v mesecu 
juniju podpisane kreditne pogodbe, so navedene banke pristopile k obstoječem konzorciju poslovnih bank, ki 
sodeljuje z DARS-om. Na podlagi tega so postale upravičene do sorazmernega deleža sredstev, izločenih za 
namen DARS. Po sprejemu kreditnih pogodb med navedenimi poslovnimi bankami in DARS-om ter zatem še 
podpisu Pogodb o zastavi teijatev, so jim bila v mesecu avgustu prvič nakazana sredstva DARS-a. 
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NADZORNI SVET 

Družbe *a avtoceste v Republiki Sloveniji 
DARS d. d. 

Celje, Ulica XIV.divizije št. 4 

Štev.: 286/8-00-BP-Ce 
Datum: 6.3.2000 

Nadzorni svet DARS d.d. je na svoji 44. redni seji dne 6.3.2000 pod točko 07 "Osnutek 
poročila o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest. 

določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1999 do 
3 M 2.1999 v prisotnosti g. Špolaija, g. Lovriča. g. Tunika, g. lica, g. Tanka, 
mag. Zajca, g. Brečka, g. Preglja, in g. Krivca soglasno sprejel naslednji 

Nadzorni svet DARS d.d. sc jc seznanil z osnutkom poročila o izdvajanju sredstev in 
namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1999 do 31.12.1999 kot 
informacijo o prilivih bencinskega tolarja, cestnin in kreditnih sredstev ter o njihovi 
porabi na osnovi podatkov, ki jih je posredovala uprava DAR»S d.d.. 

SKLEP 

Anton Špolar,univ.dipl.inž.gcod. 
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Program 

DELA VLADE REPDBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2001 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 010-07/2000-1 
Ljubljana, 01.02.2001 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi 63. člena 
poslovnika Vlade Republike Slovenije (U. I. RS, št. 13/93 in 84/ 
98) 

- Program dela Vlade Republike Slovenije za leto 2001, 

ki ga je sprejela na 10. seji dne 1. februarja 2001. 

PRILOGA: 1 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. UVOD 

Vlada je v skladu z 58. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije 
na podlagi prispevkov posameznih ministrstev in vladnih služb 
pripravila svoj delovni program za leto 2001, v katerem je določila 
glavne naloge za določeno obdobje, roke ter organe, pristojne za 
njihovo uresničitev. 

Program dela vlade je pripravljen v skladu z usmeritvami, ki izhajajo 
iz koalicijske pogodbe, ter sledi ključnim nalogam na področju 
vključevanja Slovenije v Evropsko unijo, ki jih je vlada sprejela na 
svoji 4. seji dne 21.12.2000. Prav tako je program dela Vlade 
usklajen z Operativnim koledarjem sprejemanja zakonov za leto 
2001, ki ga je Vlada RS potrdila v mesecu decembru 2000. 

Delovanje ministrstev in vladnih služb bo vtem letu osredotočeno 
na doseganje zastavljenih ciljev in uresničevanje prednostnih 
nalog predvsem pri : 

usklajevanju slovenske zakonodaje s pravnim redom EU, 
uresničevanju ciljev gospodarske politike, predvsem stabilne 
gospodarske rasti, povečevanja zaposlenosti, splošne blaginje 
in socialne varnosti prebivalstva, 
reformi javne uprave oziroma racionalizaciji upravnih 
postopkov, 
podpori informacijski tehnologiji, 
nadaljnjem reševanju stanovanjske politike, 

- pospeševanju tehnološkega in regionalnega razvoja, razvoja 
slovenskega kmetijstva kot tudi krepitve obrambne 
sposobnosti države. 

Skladno z navedenim je program razdeljen na naslednja področja: 
1. področje državne ureditve 
2. področje državne uprave in notranjih zadev 
3. področje javnih financ 
4. področje zunanje politike 
5. področje obrambe 
6. področje pravosodja 

7. področje gospodarstva 
8. področje dela, družine in socialnih zadev 
9. področje zdravstva 
10. področje šolstva in znanosti 
11. področje kulture 
12. področje prostora, stanovanjske politike, okolja in vodarstva 
13. področje prometa 
14. področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
15. področje informacijske družbe. 

Področje državne ureditve zajema ključne naloge z vidika 
odnosov med državnimi organi ter se osredotoča na lokalno 
samoupravo v smeri regionalizacije oziroma večjih pristojnosti 
lokalnih skupnosti. Naloge se nanašajo tudi na dopolnitve 
segmenta volilne zakonodaje. 

Področje državne uprave in notranjih zadev, ki vključuje tako 
razvoj javne uprave kot tudi elemente varnostne politike, zajema 
naloge, katerih cilj je večja učinkovitost in strokovnost javnih 
uslužbencev, ureditev položaja delavcev v upravi in način 
delovanja uprave v razmerju do državljanov, boljšo medresorsko 
koordinacijo pri izvajanju posameznih politik, racionalen in enoten 
pristop do vloge in položaja paradržavnih institucij ter njihovega 
delovanja v povezavi z resorsko politiko ter informatizacijo 
upravnih postopkov in elektronsko komuniciranje med državnimi 
organi in državljani. 
Nadalje so v ta sklop zajete naloge, ki bodo urejale migracijsko in 
vizno politiko, učinkovit nadzor nad državno mejo, posebna 
pozornost pa bo namenjena kriminaliteti ter s tem v povezavi 
preprečevanju in zatiranju organiziranega kriminala oziroma 
izvajanju Schengenskega sporazuma. 

Področje javnih financ vključuje naloge, ki bodo zagotavljale 
stabilen sitem javnih financ in tako možnost realizacije prednostnih 
nalog vlade na gospodarskem in socialnem področju brez 
povečanih fiskalnih obremenitev in dodatnega zadolževanja 
države. 
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Naloge, ki so zajete v področju zunanje politike, bodo terjale 
okrepitev mednarodnih aktivnosti glede vstopa Slovenije v 
polnopravno članstvo Evropske unije, vstop Republike Slovenije 
v NATO, okrepitev diplomatskih aktivnosti v okviru OZN, ureditev 
spornih vprašanj s Hrvaško, ostalimi sosednjimi državami ter 
republikami nekdanje SFRJ. Še nadalje ostajajo odprta vprašanja 
glede podpisa in ratifikacije Sporazuma RS s Svetim sedežem. 

Področje obrambe: poleg strateških prioritet EU in NATA je 
poudarek na depolitizaciji in profesionalnosti slovenskih 
oboroženih sil. S sodelovanjem naše države v okviru mednarodnih 
mirovnih operacij bo dan prispevek k stabilizaciji političnih razmer 
na posameznih kriznih področjih. 
Zaradi velikih posledic, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče, 
bo dan večji poudarek preprečevanju in ustreznemu strokovnemu 
ukrepanju v okviru služb civilne zaščite in reševanja. 

Področje pravosodja vključuje naloge, katerih realizacija bo 
omogočila reorganizacijo sedanjega pravosodnega sistema. 
Reorganizacija med drugim vključuje tudi izboljšave, ki bodo za 
državljane finančno in časovno sprejemljivejše. 

Realizacija nalog, ki jih vključuje področje gospodarstva, naj bi 
zagotavljala tako gospodarsko politiko, ki bo dolgoročno stabilna 
s poudarkom na gospodarski rasti, višji ravni produktivnosti in 
znanja ter pospeševanju podjetništva in konkurenčnosti. To bi 
hkrati vplivalo na stabilnejšo socialno politiko in vzpostavitev trajnih 
pogojev zaposlovanja. Zato so naloge osredotočene na 
spodbujanje prestrukturiranja podjetij, bank in zavarovalnic, 
spodbujanje domačih in tujih investicij, zapolnitev privatizacijske 
vrzeli in preoblikovanje pidov ter na izvajanje aktivne politike 
skladnega regionalnega razvoja. Nadalje se naloge nanašajo tudi 
na pospešeno vključitev v vse razvojne programe EU oziroma 
vzpostavitev konkurenčnosti na mednarodnih trgih. 

Področje dela, družine In socialnih zadev vključuje naloge 
aktivne socialne politike, ki bo upoštevala materialne možnosti 
gospodarstva in bo rast plač zaostajala za rastjo produktivnosti. 
V izogib konfliktnosti na tem področju bo potrebno še bolj okrepiti 
socialno partnerstvo, saj so pravice iz socialnega zavarovanja 
neodtuljive civilizacijske pridobitve. Na področju pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja naj bi se ohranilo načelo sorazmernega 
gibanja pokojnin in plač. V okviru plačnega sistema bo potrebno 
doreči tudi razmerja med privatnim in javnim sektorjem. Tržni 
pogoji gospodarstva bodo zaradi svojih negativnih posledic 
vsekakor terjali aktivno izvajanje boja proti revščini in socialni 
izključenosti določenih skupin prebivalstva. Potrebno bo okrepiti 
ukrepe za koncipiranje celovite in koordinirane družinske politike. 
V okviru delovno-pravne zakonodaje bo potrebno zagotoviti 
izboljšanje pravnega varstva delavcev, opredeliti njihove pravice 
na zagotovljenem minimalnem nivoju. 

Področje zdravstva vključuje naloge, ki bodo prispevale k večji 
učinkovitosti zdravstva v smislu znižanja stroškov zdravljenja 
ter skrajšanja čakalnih dob. Natančneje je potrebno urediti celoten 
sistem zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva 
ter navedeno prilagoditi materialnim možnostim s poudarkom na 
krepitvi dodatnih oblik zavarovanja in pripravi preventivnih 
nacionalnih programov, ki bi prispevali k zmanjševanju odvisnosti. 

Področje šolstva In znanosti vključuje naloge, ki bodo zagotovile 
kakovostno vzgojo in izobrazbo v okviru javnega sistema šolanja 
na nediskriminatornih načelih. Na dolgi rok bo potrebno doreči 
stabilen sistem financiranja znanosti, s čimer se bo spodbudil 
tehnološki in družbeni razvoj. 

Področje kulture opredeljuje tako kulturno politiko, ki bo 
spodbujala institucionalne in neinstitucionalne oblike ustvarjalnosti, 
s čimer se bo lahko predstavila tudi v svetovnem merilu. 
Pomemben segment predstavlja tudi ohranjanje kulturne dediščine. 

Področje prostora, stanovanjske politike, okolje in vodarstva 
je namenjeno ureditvi prostorske, nepremičninske in gradbene 
zakonodaje ter okrepitvi raznovrstne stanovanjske oskrbe in s 
tem zagotovitvi cenovno ugodnejše gradnje stanovanj. Segment 
okoljske politike in vodarstva vključuje čimprejšnjo ureditev voda 
ter varstva okolja. 

Področje prometa vključuje naloge, ki bodo omogočile 
nadaljevanje in dokončanje vseh začetih projektov izgradnje cest 
in železnic. Naloge bodo opredelile javno gospodarsko 
infrastrukturo na letališčih ter večjo varnost letalskega prometa. 
Poleg tega je potrebno pravno urediti področje pomorstva, izhajajoč 
iz tega pa izpeljati projekte, ki so vezani na združitev Luke Koper, 
nadzor nad plovbo, koordinacijo iskanja in reševanja na morju ter 
nadzor nad plovbo ribiških ladij v Kopru. Poudarek bo dan tudi 
ureditvi transporta po celinskih vodah. 

Področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane je eno 
pomembnih vsebin pristopa Slovenije v Evropsko unijo, saj je 
konkurenca na tem področju velika. Zato je potrebno nadaljevati 
z reformo kmetijske politike v smislu dopolnitve strateškega 
dokumenta. Potrebna bo ureditev trga z mlekom in mlečnimi 
proizvodi ter drugih tržnih ureditev, uvedba določenih 
intervencijskih ukrepov, reorganizacija in ureditev statusa javnih 
služb v kmetijstvu ter sklenitev dolgoročnih kmetijskih pogodb za 
gospodarjenje z državnimi gozdovi. 

Hitra rast produktivnosti v novi ekonomiji temelji na hitri rasti 
sektorja novih tehnologij, predvsem informacijsko- 
telekomunikacijske, in na uvajanju te tehnologije v vse panoge 
gospodarstvo. Področje Informatike in Informacijskih 
sistemov tako vključuje naloge, ki bodo v čimvečji meri spodbujale 
e-poslovanje tako, da bo poslovanje med državo in podjetji postalo 
čimbolj elektronsko. V to področje so vključene tudi naloge, ki se 
nanašajo na segment liberalizacije telekomunikacij in pošte: urejale 
bodo podeljevanje licenc, USO, prost dostop do omrežij, povezavo 
telekomunikacijskih sistemov javnih podjetij ter oblikovanje cen 
telekomunikacijskih storitev po stroškovnem principu. Nadalje bo 
potrebno urediti poštni tarifni sistem, odpraviti monopol na poštnem 
področju ter povečati obseg univerzalnih storitev. 

V skladu z 59. členom Poslovnika Vlade RS je program dela vlade 
razdeljen na zakonodajni in tematski del. Vsaka naloga je v 
programu vsebinsko utemeljena. 

ZAKONODAJNI DEL 

V zakonodajnem delu se nahajajo zakoni, nacionalni programi 
in podzakonski akti, ki jih sprejema Vlada RS. 
Gre za zadeve, katerih sprejem je potreben zaradi prilagajanja 
slovenske zakonodaje zakonodaji EU ter za redne zadeve 
posameznih resorjev. 
Prav tako ta del vsebuje zakone, ki jih mora Vlada RS predložiti 
Državnemu zboru Republike Slovenije zaradi odločb Ustavnega 
sodišča RS, s katerimi je bilo ugotovljeno neskladje med ustavo 
in posameznimi zakoni. 

TEMATSKI DEL 

Tematski del programa je oblikovan na podlagi temeljnega vodila, 
da se vključijo le tiste zadeve, ki od Vlade RS zahtevajo sprejem 
ustreznih odločitev oz. ukrepov za izvajanje politike na 
posameznih področjih. 

Vlada Republike Slovenije bo seveda obravnavala in se seznanjala 
z vsemi zadevami, ki jih resorni organi pripravljajo v skladu s 
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področnimi zakoni, vendar pa zaradi čimvečje preglednosti pro- 
gram teh nalog ne vključuje. 

Glede mednarodnih aktivnosti ministrstev oz. vlade je program 
kot izhodišče vzel že zgoraj omenjeno temeljno vodilo, da se 
vključijo le zadeve, ki od vlade zahtevajo sprejem določenih 
aktivnosti. V program tako niso vključena izhodišča o obiskih in 
na tej podlagi pripravljena poročila. Posebno področje so 
mednarodne aktivnosti resorjev, ki pomenijo začetek postopka 
sprejemanja finančnih obveznosti. Te je tematski del ohranil. 
Prav tako v program dela vlade niso vključene pobude za sklenitev 
mednarodnih sporazumov, saj se bo vsaka pobuda v končni fazi 
realizirala v posameznem zakonu o ratifikaciji, zato je tovrstno 
ponavljanje tematike brezpredmetno. 

Program dela Vlade RS za leto 2001 se bo prilagajal spremembam 
Državnega programa za prevzem pravnega reda EU in zavezam 
iz pogajalskih izhodišč. 

V skladu z 62. členom Poslovnika Vlade RS obstaja možnost za 
spremembe in dopolnitve programa dela na podlagi pisne pobude 
nosilca naloge. 
Prav tako obstaja možnost, da se program tekoče dopolnjuje, v 
kolikor resorni organ oceni, da mora določene zadeve obravnavati 
vlada. 

Skladno z 63. členom Poslovnika Vlade RS bo Vlada Republike 
Slovenije s programom dela vlade za leto 2001 seznanila Državni 
zbor Republike Slovenije. 

II. ZAKONODAJNI DEL 

1.TRIMESEČJE: 

1 .PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1. Predlog zakona o Javnih zbiranjih (B)1 • prva obravnava 
(predlagatelj MNZ) 
Zakon o javnih zbiranjih je po predlogu realizacije državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU že predviden za 
obravnavo v Državnem zboru. 

2. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije 
(A) (predlagatelj Služba Vlade RS za zakonodajo) 
Na podlagi zakona o uradnem listu Republike Slovenije vlada z 
uredbo določi način objavljanja in obvezne vsebine aktov, ki se 
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Predlog zakona o lavnih uslužbencih (B) - prva obravnava 
(predlagatelj MNZ) 
Predlagani zakon je sestavni del zakonodajne reforme javne 
uprave, ki jo od Slovenije zahteva Evropska unija. Zakon bo 

nadgradil in izboljšal obstoječi uslužbenski sistem, ki ga ureja 
zakon o delavcih v državnih organih. 

2. Predlog zakona o upravi (B) - prva obravnava (predlagatelj 
MNZ) 
Namen predloga zakona je spremeniti status upravnih enot v 
smeri večje koordinativne vloge ministrstva za notranje zadeve, 
zmanjšati število organov v sestavi, pregledneje in bolj fleksibilno 
urediti delovna področja ministrstev in uskladiti organizacijo in 
delovna področja ministrstev s spremembami in dopolnitvami 
zakona o vladi. Novi zakon o upravi bi nadomestil zakon o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

3. Predlog zakona o tajnih podatkih (B) - druga in tretja 
obravnava (predlagatelj MNZ) 
Priprava predloga zakona za 2. in 3. branje v Državnem zboru. 

4. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (B) - druga 
obravnava (predlagatelj MF) 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2002 
- hitri postopek (B) (predlagatelj Statistični Urad RS) 
Sprejem zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
je Statistični urad RS v Državnem programu RS za prevzem 
pravnega reda EU do konca leta 2002 zaradi zagotovitve vseh 
potrebnih virov načrtoval v letu 2002, vendar je prejšnja Vlada RS 
zaradi mednarodnih obveznosti in ugleda države naložila 
Statističnemu uradu RS, da pripravi besedilo zakona za sprejem 
v Državnem zboru RS tako, da bo popis uresničen v letu 2001. 
Vlada RS se je ob tem zavezala za zagotovitev sredstev, zaveze 
pa ni uresničila in popis v letu 2001 ni mogoč. 
Ob tem, da se s spremembami in dopolnitvami zakona prestavi 
popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na leto 2002, se 
na področju popisovanja stanovanj pripravijo dodatni potrebni 
podatki, ki bodo zboljšali kakovost registra stanovanj tako, da bo 
opredeljen položaj stanovanja v stavbi (identifikacija). Ta je 
potrebna tudi zato, ker se pojavljajo nove potrebe po stanovanjskih 
in bivalnih podatkih in, ker novi projekti modernizacije 
nepremičninskih evidenc ne obetajo hitrih in pravočasnih rešitev 
(evidentiranje, določanje presežkov in manjkov stanovanjskega 
sklada, vprašanje imputirane rente, vrednotenje nepremičnin za 
bančne in druge bilančne namene in podobno). 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
poslovnem registru Slovenije -hitri postopek (B) 
(predlagatelj Statistični urad RS) 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslovnem registru Slovenije usklajuje predpise o poslovnih 
registrih s starimi in novimi evropskimi obveznostmi in evropskim 
pravnim redom (Uredba Sveta Evrope št. 2186/93 z dne 22. julij 
1993 o koordinaciji Skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov 
v statistične namene). 

V času od uveljavitve Zakona o poslovnem registru Slovenije (Ur. 
I. RS št. 13/95), je bilo v Republiki Sloveniji vzpostavljenih več 
različnih administrativnih registrov (npr. davčni register, register 
transakcijskih računov), zato se s predlogom tega zakona na 
novo in drugače oblikujejo razmerja med nosilci in upravitelji na 
poslovne subjekte vezanih zbirk podatkov. 

1 Označba (A) pomeni, da bo akt obravnavala in sprejela samo vlada, 
označba (B) pa, da bosta akt obravnavala vlada In državni zbor. Opomba 
velja za celotno gradivo v nadaljevanju. 
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Predlog zakona razrešuje in podrobneje določa naloge, ki si jih v 
okviru Poslovnega registra Slovenije razdelijo primarni viri in 
upravitelj na kooperativen način in vključuje nove možnosti 
elektronskega poslovanja, tako za namene lažje identifikacije 
poslovnega subjekta, kot za izmenjavo podatkov med uporabniki 
in dajalci podatkov. Poleg tega Statistični urad Republike Slovenije 
predaja PRS in upravljanje administrativnih vsebin novemu 
upravitelju s tem, da si Urad zagotovi pravico do uporabe vseh 
podatkov PRS za statističen namen in s tem oblikovanje 
statističnih registrov, kot jih določajo Zakon o državni statistiki in 
priporočila statističnega urada EU Eurostata. 

7. Predlog zakona o javnih agencijah (B) - prva obravnava 
(predlagatelj MNZ) 

8. Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo (B) - hitri postopek (predlagatelj 
Služba Vlade RS za zakonodajo) 

9. Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru (B)- prva 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

10. Predlog zakona o organizaciji ministrstev (B) - hitri 
postopek (predlagatelj MNZ) 

11. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in 
sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (A) 
(predlagatelj MNZ) 
Namen predlagane uredbe temelji na zahtevi upravnih enot in 
občin po oblikovanju novih, dislociranih notranjih organizacijskih 
enot in s tem približevanje storitev državne uprave občanom. 

12. Uredba o odprtju mejnega prehoda Hodoš za 
mednarodni promet v železniškem prometu (A) (predlagatelj 
MNZ) 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske sta 15. 
oktobra 1996 v Budimpešti podpisali Sporazum o vzpostavitvi 
neposredne železniške povezave, ki je bil objavljen v Mednarodnih 
pogodbah št. 16/97. Po sporazumu je predvideno, da se na 
slovenski strani zgradi skupni mejni prehod za mednarodni promet 
na železniški postaji Hodoš. Predvideno je, da se bo mejni prehod 
odprl v prvi polovici leta 2001. 

13. Uredba o spremembi uredbe o določitvi mejnega 
prehoda Pavličevo sedlo za meddržavni cestni potniški 
promet (A) (predlagatelj MNZ) 
Z uredbo o določitvi mejnega prehoda za meddržavni cestni 
potniški promet Pavličevo sedlo (Uradni list RS, št. 29/2000) je bil 
odprt nov mejni prehod na slovensko-avstrijski državni meji. 
Delegaciji obeh držav sta ugotovili, da je zaradi potreb potnikov 
potrebno spremeniti datum in čas odprtja mejnega prehoda. 

14. Uredba o postopku ugotavljanja dejstev, da delavec v 
organu državne uprave po delovnih in strokovnih kvalitetah 
nI več primeren za opravljanje dela (A) (predlagatelj MNZ) 
Namen predlagane uredbe je določiti način in postopek 
ugotavljanja dejstev, da delavec v organu državne uprave po 
delovnih in strokovnih kvalitetah ni več primeren za opravljanje 
dela, kar je podlaga za razrešitev v skladu s 23. členom zakona 
o delavcih v državnih organih. 

15. Uredba o poslovnem in delovnem času, ter uradnih urah 
v državni upravi (A) 
Namen predlagane uredbe je določiti pravila za določanje 
poslovnega in delovnega časa, ter uradnih ur v organih državne 
uprave. 

16. Uredba o poslovanju organov državne uprave s 
strankami (A) (predlagatelj MNZ) 
Namen predlagane uredbe je uveljaviti pravila, ki bodo zagotovila 
kvalitetnejše opravljanje upravnih storitev za stranke v upravnih 
organih. 

17.Uredba o načinih, obrazcih, evidentiranju in vodenju evi- 
dence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška 
(A) (predlagatelj MNZ) 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških 
(Ur. list RS, št. 31/2000) je dana podlaga za izrekanje opozoril 
pooblaščenih uradnih oseb organov in organizacij iz 105. in 241. 
člena Zakona o prekrških, ki lahko namesto vložitve predloga za 
uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne 
kazni takoj na kraju prekrška, storilcu prekrška izrečejo opozorilo, 
če je storjeni prekršek neznatnega pomena, in če pooblaščena 
uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo 
zadosten ukrep. Izrekanje opozoril po tem zakonu je možno šele 
s sprejemom uredbe, ki podrobneje določa način in obrazce za 
izrekanje opozoril ter evidentiranje in vodenje evidence 
opozorjenih fizičnih in pravnih oseb. 

18. Predlog sklepa o nošenju in uporabi orožja v Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji (predlagatelj Slovenska 
obveščevalno-varnostna agencija) 
Uradne osebe Slovenske obveščevalno-varnostna agencije so 
imele do sprejema Zakona o Slovenski obveščevalno-vamostni 
agenciji (ZSOVA) pravico nositi in uporabljati orožje po določbah 
Zakona o notranjih zadevah. V ZSOVA ta pravica ni predvidena, 
vendar pa se je pri delu pokazala potreba po urejanju te pravice 
za uradne osebe na določenih delovnih mestih. Gre predvsem za 
uradne osebe agencije, ki so pri opravljanju svojih nalog posebej 
ogrožene in izpostavljene nevarnosti. ZSOVA namreč določa, da 
so uradne osebe agencije dolžne opravljati določene delovne 
naloge tudi, če je izvajanje le- teh povezano z večjo nevarnostjo 
za njihovo varnost, zdravje in življenje. Pravno podlago za pripravo 
omenjenega gradiva bo agencija črpala iz novega zakona o orožju, 
ki začne veljati v začetku januarja 2001. 

19. Uredba o načinih in pogojih za izdajo dovoljenj za 
prebivanje državljanov članic EU v Republiki Sloveniji 
(A)(predlagatelj MNZ) 

20. Uredba o uvedbi standardne klasifikacije po vrstah 
(A)(predlagatelj SURS) 

21. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi 
In uporabi standardne klasifikacije dejavnosti 
(A)(predlagatelj Statistični urad RS) 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (B) 
(predlagatelj MF) 
Vlada mora čimprej določiti Predlog proračuna Republike Slovenije 
za leto 2001 in tako omogočiti normalno financiranje uporabnikov 
proračuna ter drugih prejemnikov proračunskih sredstev. S 
proračunom želi vlada ob spodbujanju trajnega in stabilnega 
gospodarskega ter družbenega razvoja zagotoviti uresničitev 
makroekonomskih in javnofinančnih ciljev ter financiranje prioritet, 
ki jih določi vlada in drugih funkcij države opredeljenih z zakonodajo. 

Skupni načrt nabav in gradenj za neposredne 
proračunske uporabnike (predlagatelj Servis skupnih 
služb Vlade RS) 
Načrt prodaje in zamenjave državnega stvarnega 
premoženja za neposredne proračunske uporabnike 
(predlagatelj Servis skupnih služb Vlade RS) 
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2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davčnem postopku - (B) (predlagatelj MF) 
Zaradi uveljavitve zakona o evidentiranju nepremičnin, državne 
meje in prostorskih enot je potrebno spremeniti posamezne 
določbe zakona o davčnem postopku že v prvem trimesečju. 

3. Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 
prva obravnava (B) (predlagatelj MF) 
Z novim zakonom bo pripravljena obdavčitev dohodkov pravnih 
oseb ob upoštevanju smernic EU na tem področju in ureditev 
področij, ki do sedaj z zakonom niso bila podrobneje urejena 
(podrobnejša opredelitev uporabe obračunskih standardov za 
davčne namene, obdavčitev v primeru združitev, razdružitev, 
likvidacije, itd.). 

4. Predlog zakona o kreditnih zadrugah (B) (predlagatelj 
MF) 
Razlogi za sprejem zakona o kreditnih zadrugah, ki so pravne 
naslednice obstoječih hranilno kreditnih služb (v nadaljevanju: 
HKS) je v razrešitvi sedanjega zapletenega in nedorečenega 
pravnega statusa HKS in njihovih ustanoviteljev ter v popolni 
prilagoditvi HKS določilom evropskih direktiv. Trenutno urejajo 
poslovanje obstoječih HKS trije zakoni (zakon o HKS iz leta 1990, 
79. člen zakona o bankah in hranilnicah iz leta 1991 in zakon o 
bančništvu iz leta 1999). Delno je pomanjkljivost obstoječega 
zakona o HKS odpravil zakon o bančništvu, ki je sicer upošteval 
specifičen status HKS (niso delniške družbe) in način njihove 
ustanovitve, hkrati pa jih je zavezal k izpolnjevanju tistih določil 
evropskih bančnih direktiv, ki se nanašajo na višino osnovnega 
kapitala in določila varnega in skrbnega poslovanja. 

Glede na to, da so ostale še vedno nerešene ostale pomanjkljivosti 
obstoječega, že zastarelega zakona o HKS, je cilj in namen novega 
zakona o kreditnih zadrugah, ureditev pravnega statusa obstoječih 
HKS v obliki »kreditne zadruge« in postopka statusnih sprememb, 
ureditev statusa ustanoviteljev ter njihovih obveznosti ter ureditev 
pogojev in obveznosti članov organov upravljanja in nadzora, 
omogočiti znatno širši krog ustanoviteljev in večjo raznovrstnost 
opravljanja finančnih storitev ter v popolni prilagoditvi vsem 
določilom evropskih bančnih direktiv, ki veljajo za kreditne 
institucije. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih skladih (B)(predlagatel| MF) 
V predlaganem zakonu je potrebno spremeniti način financiranja 
javnih skladov. 

6. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
obveznih zavarovanjih v prometu (B) (predlagatelj MF) 
Spremembe oziroma dopolnitve Zakona o obveznem zavarovanju 
v prometu (Ur.l. RS, št. 70/94, 26/96) so potrebne zaradi : 

uskladitve z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, 
št. 30/98, 33/00, 61/00), in sicer do 1. decembra 2001, 
uskladitve z evropskim pravnim redom. V pogajalskem 
izhodišču 1999 za področje 3 - prost pretok storitev se je 
Slovenija zavezala, da bo zakon o obveznih zavarovanjih v 
prometu uskladila z do takrat veljavnim pravnim redom EU s 
tega področja do 30.6.2002, 
uskladitev z Zakonom o zavarovalništvu (ur.l. RS, št. 13/ 
2000 in 91/2000), ki je ustanovil Agencijo za zavarovalni nadzor 
namesto prejšnjega Urada za zavarovalni nadzor. 

7. Predlog zakona o samoprispevku - skrajšani postopek 
(B) (predlagatelj Služba za lokalno samoupravo) 
Zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je bil 
razveljavljen z odločbo Ustavnega sodišča U -1 - 365/96 (Ur.list 
RS, št. 99/99). Razveljavitev je začela učinkovati 10.12.2000. 
Pripravljen bo nov predlog zakona, ki bo poleg samoprispevka 
urejal tudi druge oblike sofinanciranja lokalnih javnih investicij z 

zasebnimi sredstvi. Za sprejem zakona bo predlagan skrajšani 
postopek. 

8. Uredba o postopkih zadolževanja oseb iz 87. člena Zakona 
o javnih financah (A) (predlagatelj MF) 
Zaradi sprememb v lastništvu in organizacijskih obliki nekaterih 
pravnih oseb ter zaradi poenostavitve postopka in hkrati boljšega 
nadzora nad zadolževanjem bo potrebno spremeniti Uredbo o 
postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb 
javnega sektorja (Ur. I. RS, št. 33/00). Določene dele postopka bo 
potrebno urediti na novo, hkrati pa bo potrebno tudi ažurirati 
seznam pravnih oseb, na katere se nanaša uredba. 

9. Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k 
povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (A) 
(predlagatelj MF) 
V odloku je potrebno zaradi spremenjenega načina prikazovanja 
izida poslovanja na podlagi novega zakona o računovodstvu na 
novo določiti tudi pravila do dodeljevanje povečane delovne 
uspešnosti na podlagi Zakona o razmerjih plač v državnih organih, 
lokalnih skupnostih in javnih zavodih. 

10. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za 
leto 2001 In zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2001 (B) (predlagatelj MF) 
Določitev dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije 
je posebna faza v postopku priprave proračuna, kjer vlada dopolni 
predlog proračuna glede na spremenjene makroekonomske 
okoliščine ali prioritete vlade. 

11. Uredba o začasnem financiranju Republike Slovenije v 
obdobju april - junij 2001 (A) (predlagatelj MF) 
Z uredbo se določa začasno financiranje države, ki naj zagotovi 
financiranje minimalnih funkcij države v obdobju ko proračun ni 
sprejet. 

12.Uredba o enotni metodologiji za pripravo programov za 
javna naročila Investicijskega značaja (na podlagi Zakona o 
javnih financah) (A) (predlagatelj MF) 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih naročilih - skrajšani postopek (B) (predlagatelj MF) 

14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
reviziji postopkov Javnega naročanja (B) - skrajšani 
postopek ( predlagatelj MF) 

15. Predlog zakona o plačilnem prometu - druga obravnava 
(B) (predlagatelj MF) 

16. Predlog zakona o davku na nepremičnine - prva 
obravnava (B) (predlagatelj MF) 

17. Uredba o vodenju statistike o postopkih javnega 
naročanja (A) (predlagatelj MF) 

18. Uredba In odločba komisije glede preprečevanja prevar 
(A)(predlagatelj MF) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Predlog programa sodelovanja v Izobraževanju, kulturi In 
znanosti med Vlado Republike Slovenije In Helensko 
republiko za leta 1998-2000 (A) (predlagatelj MZZ) 

2. Predlog izvedbenega programa sodelovanja v kulturi, 
Izobraževanju In znanosti med Vlado Republike Slovenije 
In Vlado Romunije za leta 1997, 1998, 1999 In 2000 (A) 
(predlagatelj MZZ) 
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3. Predlog programa sodelovanja v kulturi, Izobraževanju In 
znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države 
Izrael za obdobje 2001-2004 (A) (predlagatelj MZZ) 

4. Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Rusko federacijo (B) (predlagatelj MZZ) 

5. Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Bolgarijo (B) (predlagatelj MZZ) 

6. Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Romunijo (B) (predlagatelj MZZ) 

7. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o 
sodelovanju na področju veterinarske medicine (B) 

8. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med.Vlado 
Republike Slovenije In Vlado Republike Poljske o 
sodelovanju na področju varstva rastlin (B) 

9. Predlog zakona o ratifikaciji Kyoto protokola h Konvenciji 
o podnebnih spremembah (B) 

10. Predlog zakona o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o 
mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (B) 

11. Predlog zakona o ratifikaciji novega akta Haaškega 
sporazuma o mednarodni registraciji modelov oziroma 
vzorcev (B) 

12. Predlog zakona o ratifikaciji UNIDROIT konvencije o 
vračanju ukradenih ali nezakonito izvoženih kulturnih 
predmetov (B) 

13. Predlog zakona o ratifikaciji Deklaracije o trgovini z 
informacijsko tehnologijo v okviru WTO (B) 

14. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske patentne 
konvencije (B) 

15. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o dopolnilnem 
financiranju (B) 

16. Predlog zakona o ratifikaciji Statuta Mednarodnega 
kazenskega sodišča (B) 

17. Predlog zakona o ratifikaciji Strasbourškega sporazuma 
o mednarodni patentni klasifikaciji (B) 

18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti 
Investicij med RS in Kraljevino Švedsko (B) 

19. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o poenotenju 
nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (B) 

20. Sporazum z Združenim kraljestvom Velike Britanije in 
Severno Irsko o statusu In delovanju kulturnih centrov (B) 

21. Predlog uredbe o ratifikaciji spremembe Konvencije o 
ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino 
(A) 

22. Predlog uredbe o ratifikaciji protokola med Ministrstvom 
za šolstvo in šport Republike Slovenije In Ministrstvom za 
znanost In tehnologijo Republike Hrvaške, Ministrstvom za 
šolstvo in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na 
področju Izobraževanja v šolskih In študijskih letih 1998/99, 
1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002 (A) 

23. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o policijskem 
sodelovanju - B 

24. Ratifikacija Konvencije o medsebojnem priznavanju 
žigov za ročno orožje (Konvencija C.I.P.), (B) s Poslovnikom 
stalne mednarodne komisije za preizkušanje ročnega 
strelnega orožja s sedežem v Belgiji (C.I.P.) 

25. Ratifikacija Deklaracije o trgovini z izdelki informacijske 
tehnologije v okviru WTO (A) 
Vlada RS je sprejela sklep, da se deklaracija začne začasno 
uporabljati s 1.1.2001 in se vključi carinsko tarifo RS za leto 2001. 

26. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o prosti trgovini 
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (B) 
Sporazum se začasno uporablja od 1. junija 2000. 

27. Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnih protokolov št. 6, 
7, 8 In 9 k CEFTA (B) 
Dodatni protokol št. 6 k CEFTA se začasno uporablja že od 1. 
aprila 1998, Dodatni protokol št. 7 od 1. januarja 1999, Dodatni 
protokol št. 8 od 1. januarja 2000 in Dodatni protokol št. 9 od 1. 
januarja 2001. 

28. Predlog zakona o ratifikaciji Sklepov Skupnega odbora 
št. 1, 2, 3 in 4 po sporazumu o prosti trgovini med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško (B) 
Sklep št. 1 se začasno uporablja od 1. januarja 1999, Sklepa št. 2 
in 3 od 1. januarja 2000, Sklep št. 4 pa se bo začel uporabljati s 1. 
januarjem 2001. 

29. Ratifikacija Spremembe priloge IV k Sporazumu med 
državami članicami EFTA in RS (B) 
Sprememba priloge se začasno izvaja že od 1.4.1999. 

30. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado 
Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o 
prištetju rezerv nafte in njenih derivatov Zavoda za obvezne 
rezerve nafte In njenih derivatov Republike Slovenije, ki so 
skladiščene na ozemlju Zvezne republike Nemčije (B) 
Zavod za blagovne rezerve nafte in njenih derivatov sme sklepati 
pogodbe za skladiščenje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov 
v tujini samo na podlagi predhodno sklenjenega meddržavnega 
sporazuma. 

31. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma za sodelovanje 
z Evropsko okoljsko agencijo (European Envlronment 
Agency) (B) 
Novembra 1998 je bila na Evropsko komisijo poslana pobuda za 
začetek procesa za članstvo v Evropski okoljski agenciji pred 
pridobitvijo članstva v EU. Pridobitev predčasnega članstva bo 
Sloveniji omogočala hitrejše, učinkovitejše in bolj kvalitetno 
udejanjanje zahtev pri harmonizaciji z EU na področju okoljskih 
informacij in poročanja in ocenjevanja stanja okolja. Pomeni tudi 
nadaljevanje procesa sodelovanja Slovenije z EEA, ki je v teku od 
1.1995. 

32. Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Barcelonske 
konvencije (B) 
Spremembe Barcelonske konvencije in njenih protokolov so bile 
sprejete na konferenci pogodbenic leta 1995 in predstavljajo 
posodobitev instrumentarija konvencije in njenih protokolov z 
načeli trajnostnega razvoja. Na podlagi ratifikacije bo treba sprejeti 
amandmaje k naslednjim Protokolom: 
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33. Predlog zakona o ratifikaciji amandmajev k Protokolu o 
preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja zaradi 
potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal k 
Barcelonski konvenciji (B) 

34. Predlog zakona o ratifikaciji amandmajev k Protokolu o 
varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s 
kopnega k Barcelonski konvenciji (B) 

35. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej 
zaščitenih območjih In biološki raznovrstnosti v 
Sredozemlju k Barcelonski konvenciji (B) 

36. Ratifikacija dogovora med Upravo RS za jedrsko varnost 
in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za 
izmenjavo informacij (B) 
Na ravni pristojnih upravnih organov je že doseženo soglasje o 
vsebini dogovora, katerega osnovni namen je formalizirati 
izmenjavo podatkov s področja jedrske varnosti in varstva pred 
sevanji. Dogovor predvideva standardno obliko sodelovanja med 
pristojnima upravnima organoma obeh držav. 

37. Predlog zakona o ratifikaciji INTERBUS sporazuma(B) 
Mednarodni sporazum INTERBUS je že podpisan, zato se 
predvideva, da bo v Državnem Zboru Republike Slovenije potrebna 
ratifikacija sporazuma. 

38. Ratifikacija revidirane Mednarodne konvencije 
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe 
(B) 
Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije je minister, pristojen za 
promet in zveze, 27.06.1997 podpisal navedeno revidirano 
Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe. S tem je Slovenija sprejela obveznost, da 
v skladu s svojim notranjim pravom in kot članica 
EUROCONTROL-a ratificira revidirano konvencijo in s tem izrazi 
svojo voljo, da še naprej ostaja njena članica. 

39. Ratifikacija Sporazuma o storitvah v zračnem prometu 
ter delovanju objektov In naprav, ki jih zagotavlja In upravlja 
EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor 
storitev v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru - 
CEATS(B) 
Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije je minister, pristojen za 
promet in zveze, 27.06.1997 podpisal navedeni Sporazum, ki 
predvideva ustanovitev skupnega centra za nadzor storitev v 
zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru (CEATS). 
Ratifikacija navedenega Sporazuma je v veliki meri odvisna od 
določitve lokacije skupnega centra. 

40. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS In Vlado Kraljevine 
Danske o zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

41. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine 
Švedske o zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

42. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS In Vlado Kraljevine 
Norveške o zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

43. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o Izogibanju 
dvojnega obdavčenja med RS In ZDA (B) 

44. Ratifikacija Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk (B) 
Republika Slovenija je 10. 12. 1999 podpisala zgoraj omenjeni 
protokol z zavezo, da ga v čim krajšem času ratificira. Opcijski 
protokol h konvenciji je instrument, ki omogoča posameznicam 
ali skupinam, ki jim je bila kršena katera koli izmed pravic, ki jih 
določa konvencija, pritožbo Odboru za odpravo diskriminacije 
žensk in vzpostavlja učinkovit postopek obravnave tovrstnih 
sporočil. Določila protokola pomenijo novo pravno obveznost za 
Republiko Slovenijo, zato ga bo Slovenija ratificirala z zakonom. 
Z ratifikacijo Opcijskega protokola bo vzpostavljena možnost 
pritožbe neodvisnemu strokovnemu telesu na mednarodni ravni. 

45. Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 108 o pomorskih knjižicah (B) 

46. Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Mednarodne 
organizacije dela št. 149 o zaposlovanju In pogojih dela in 
življenja izvajalcev zdravstvene nege (B) 

47. Predlog zakona o najemu posojila, ki ga Republika 
Slovenija najame pri Razvojni banki Sveta Evrope za 
odpravo posledic plazu nad Logom pod Mangartom - B 
(predlagatelj MF) 
Razvojna banka Sveta Evrope ponuja svojim članicam tudi posojila 
za odpravo posledic naravnih nesreč. Ker je pri plazu nad Logom 
pod Mangartom nastala velika materialna škoda, je Vlada 21.21. 
11. 2000 sprejela sklep, da se najame posojilo pri Razvojni banki 
Sveta Evrope. 

48. Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Iz kredita, ki 
sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije In Sklad 
za regionalni razvoj In ohranjanje slovenskega podeželja 
pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo 
programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja 
Posočja (ZPOKP, Uradni list Rs, št. 67/98). - B (predlagatelj 
M F) 
Z zakonom bo Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja najel dodatna 2 milijona EUR kredita pri 
Razvojni banki Sveta Evrope za financiranje razvojnih programov 
v Posočju. 

49. Predlog zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri 
Evropski Investicijski banki za ekološko sanacijo Rudnika 
Žirovskl vrh - B (predlagatelj MF) 
Pridobitev kredita s pomočjo katerega bi pospešili realizacijo 
dokončnega zaprtja Rudnika Žirovski vrh in dosegli dokončno 
ekološko sanacijo v predvidenem roku. 

50. Ratifikacija OPRC konvencije (B) 
Ratifikacija navedene konvencije je potrebna zaradi uskladitve z 
mednarodnimi standardi na področju ukrepanja, pripravljenosti in 
sodelovanja v primeru onesnaževanja z nafto. 

51. Ratifikacija mednarodne konvencije o iskanju in 
reševanju na morju, 1979 (B) 
Ratifikacija navedene konvencije je potrebna zaradi uskladitve z 
mednarodnimi standardi na področju iskanja in reševanja na morju. 

52. Revizija Državnega programa za prevzem pravnega reda 
EU do konca leta 2002 (predlagatelj SVEZ) 
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5. PODROČJE OBRAMBE 

1.Uredba o podeljevanju činov, poviševanju in odvzemu 
činov v Slovenski vojski (A) (predlagatelj MO) 
V skladu z dopolnjenimi rešitvami za izobraževanje in 
usposabljanje vojakov, podčastnikov in častnikov za Slovensko 
vojsko ter potekom preoblikovanja Slovenske vojske bo 
pripravljena nova uredba o podeljevanju činov, poviševanju in 
odvzemu činov v Slovenski vojski. 

2. Uredba o izdelavi načrtov zaščite In reševanja (A) 
(predlagatelj MO) 
Na podlagi izkušenj pri uporabi načrtov za zaščito in reševanje 
ob različnih naravnih in drugih nesrečah v preteklih letih ter stopnjo 
razvoja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo 
pripravljena tudi nova uredba o izdelavi načrtov za zaščito in 
reševanje. 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

1.Predlog zakona o brezplačni pravni pomoči - hitri 
postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
Vlada Republike Slovenije je na 14. seji, dne 31.08.2000, 
obravnavala in določila besedilo Predloga Zakona o brezplačni 
pravni pomoči - hitri postopek in ga posredovala v obravnavo v 
Državni zbor. Predloga zakona Državni zbor še ni obravnaval, 
saj je potrebno najprej iz zakonodajnega postopka umakniti 
predlog poslanskega zakona, ki ureja isto področje. 
Predlog zakona bo upravičencem zagotovil pravico do brezplačne 
pravne pomoči, kar zahteva tudi Evropska konvencija o 
človekovih pravicah. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
odvetništvu - hitri postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo za 
pravosodje) 
Vlada Republike Slovenije je na 14. seji, dne 31.08.2000, 
obravnavala in določila besedilo Predloga Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - hitri postopek in ga 
posredovala v obravnavo Državnemu zboru. K predlogu zakona 
je podal svoje mnenje Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve 
DZ RS. Ministrstvo za pravosodje je po proučitvi tega mnenja in 
po ponovni proučitvi besedila predloga zakona ugotovilo, da bodo 
v besedilu predloga zakona potrebne številne spremembe. Zato 
bo Ministrstvo za pravosodje obstoječe besedilo predloga zakona 
nadomestilo z novim. S predlaganim zakonom se bo slovenski 
pravni red uskladil z zahtevami direktiv, ki veljajo na področju 
odvetništva Evropske unije. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu osebnih podatkov - hitri postopek (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
Vlada Republike Slovenije je že določila predlog zakona in ga 
posredovala v zakonodajni postopek Državnemu zboru (predlog 
zakona je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora, z dne 
11.09.2000). Eventualno bo Ministrstvo za pravosodje Vladi 
Republike Slovenije pred obravnavo predloga zakona v Državnem 
zboru posredovalo še določene dopolnitve. V kolikor bodo za to 
strokovni razlogi, bo Ministrstvo za pravosodje predlagalo umik 
predloga sprememb in dopolnitev zakona ter ga nadomestilo z 
novim predlogom zakona, ki bo temelj za ustanovitev samostojne 
institucije. . 
Predlog zakona je potreben zaradi zahteve pravnega reda 
Evropske unije po oblikovanju samostojne institucije za varstvo 
osebnih podatkov. 

4. Predlog zakona o amnestiji (B) (predlagatelj Ministrstvo 
za pravosodje) 
Ministrstvo za pravosodje je Vladi Republike Slovenije predložilo 

informacijo v zvezi s pobudo obsojencev Zavoda za prestajanje 
kazni zapora Dob pri Mirni za podelitev amnestije v svetem letu 
2000. Vladi Republike Slovenije bo ministrstvo predlagalo, da 
sprejme sklep, s katerim bo naložila Ministrstvu za pravosodje, 
da pripravi predlog Zakona o amnestiji, s katerim bo določeni 
kategoriji obsojencev za posamezna kazniva dejanja delno znižana 
zaporna kazen. Če bo Vlada Republike Slovenije predlog sklepa 
sprejela, bo Ministrstvo za pravosodje pripravilo omenjeni predlog 
zakona. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zemljiški knjigi - hitri postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo 
za pravosodje) 
Navedeni predlog zakona je potreben zaradi uspešne 
vzpostavitve in izvedbe informatizirane baze zemljiške knjige. 
Gre za manjše, vendar nujne spremembe in dopolnitve določb, ki 
že urejajo informatizacijo zemljiške knjige. 

6. Stvarnopravni zakonik (B)- prva obravnava (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 

7. Obligacijski zakonik (B) - druga obravnava (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 

8. Akt o ustanovitvi gospodarskih javnih zavodov in sklep o 
preoblikovanju gospodarskih enot zavodov za prestajanje 
kazni zapora (A) (predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
V skladu z 250. členom Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
je Vlada Republike Slovenije ustanovitelj posameznih 
organizacijskih oblik gospodarskih dejavnosti, ki so sestavni del 
izvrševanja kazni zapora in se opravljajo v javnem interesu. 

9. Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov In 
posebnih označb paznikov (A) predlagatelj Ministrstvo za 
pravosodje) 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 261. členu zavezuje 
Vlado Republike Slovenije, da določi nazive, pogoje za pridobitev 
nazivov in posebne označbe paznikov v zavodih za prestajanje 
kazni zapora. 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah (B)-tretja obravnava (predlagatelj MF 
in MG) 

2. Predlog zakona o preoblikovanju Slovenske razvojne 
družbe (B) (predlagatelj MG) 
Zakon sodi med ključne naloge s področja vključevanja Slovenije 
v Evropsko unijo. 

3. Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje - prva obravnava - (B) (predlagatelj MF) 
MG je prvotno predlagalo zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, vendar 
pa Ministrstvo za finance predlaga, da se pripravi nov zakon, ki 
bo celovito in pravnosistemsko dosledno uredil to področje in ga 
hkrati uskladil s pravni redom EU področje in ga hkrati uskladil s 
pravnim redom EU. Prav tako pa ni več razlogov, zaradi katerih je 
bil pred spremembo zakona o vladi nosilec tega zakona MEOR. 
Zakon namreč ureja del finančnega sistema, ki je v pristojnosti 
Ministrstva za finance. O tem vprašanju sta se oba pristojna 
ministra (ministrica za gospodarstvo in minister za finance) že 
usklajevala. Če bo med ministroma iz prej navedenih razlogov 
usklajeno, da postane nosilec tega zakona Ministrstvo za finance, 
so strokovni delavci Ministrstva za finance besedilo celotnega 
novega predloga zakona že pripravili in bi ga bilo mogoče predložiti 
v obravnavo vladi v prvem oz. drugem tednu februarja 2001. 
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4. Predlog zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja (B) - tretja obravnava in končni 
sprejem (B) (predlagatelj MG) 
Zakon ureja vire odškodnin, določenih po drugih zakonih in njihovo 
višino. 

5. Predlog zakona o uporabi, sredstev pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (B) (predlagatelj MG) 

6. Predlog zakona o spremembi In dopolnitvi zakona o 
zagotovitvi sredstev za izvedbo programa prestrukturiranja 
jeklarstva v Sloveniji (B)-hltri postopek (predlagatelj MG) 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi 
sanacije Slovenskih železarn (B)-hitri postopek (predlagatelj 
MG) 

8. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna 
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih 
del Slovenskih železarn (B) -hitri postopek (predlagatelj MG) 

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna 
sredstva Slovenskih železarn (B) - hitri postopek 
(predlagatelj MG) > 
Za zakone se predlaga hitri postopek v skladu z 204. členom 
Poslovnika Državnega zbora RS zaradi interesa države. Pro- 
gram prestrukturiranja Slovenskih železarn je v obravnavi pri 
Komisiji EU. Določila programa niso usklajena z določbami 
navedenih zakonov, zato je potrebno v čim krajšem času 
spremeniti obstoječe zakone. 

10. Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja 
(B) - druga in tretja obravnava (predlagatelj MG) 

11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu potrošnikov (B)- prva in druga obravnava 
(predlagatelj MG) 

12. Uredba o načinu in postopkih reševanja nasedlih 
investicij (A)(s programom) (predlagatelj MG) 

13. Uredba o ukrepih v primeri nenadnega in nepredvidenega 
pomanjkanja na trgu energije (A)(predlagatel| MG) 

14. Uredba o pravilih za delovanje trga z električno energijo 
(A)(predlagatelj MG) 

15. Dolgoročna energetska bilanca (predlagatelj MG) 

16. Uredba, ki bo določala vrsto in način ukrepov v primeru 
motenj pri preskrbi z naftnimi derivati (A)(predlagatel| MF) 

17. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja 
turistične infrastrukture (A) (predlagatelj MG) 
Posamezne določbe uredbe bo treba prilagoditi predvidenim 
spremembam pogojev, ki zadevajo dodeljevanje državnih pomoči. 

18. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A 
obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (A) 
(predlagatelj MG) 
V pripravi so dopolnitve Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B 
obrti podobnih dejavnosti. Uskladitev s Standardno klasifikacijo 
dejavnosti in Obrtnim zakonom. 

19. Uredba o omejitvi porabe nafte in njenih derivatov (A) 
(predlagatelj MG) 

20. Uredba o omejitvi porabe zemeljskega plina (A) 
(predlagatelj MG) 

21. Sklep o omejevanju ogrevanja (A) (predlagatelj MG) 
Navedeni akti pomenijo harmonizacijo slovenske zakonodaje z 
zakonodajo EU in bodo pripravljeni na osnovi Energetskega zakona 
in Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. 

22. Uredba o pravilih za izvajanje tehničnega In finančnega 
nadzora programa zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (ZPZ 
Rudnik Trbovlje Hrastnik 61/00) (A) (predlagatelj MG) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo 
in Kanižarica (Ur.l. RS št. 1/95). 
Zapiranje navedenih premogovnikov v predvidenem roku ni bilo 
zaključeno in ga je potrebno nadaljevati v naslednjih letih. 

23. Uredba o minimalnih zalogah goriv za proizvodnjo 
električne energije In toplote (A) (predlagatelj MG) 
Uredba bo pripravljena na osnovi 43. člena Energetskega zakona 
in bo obravnavala organizacijske ukrepe in kriterije za zagotovitev 
oskrbe z elektriko, toploto in (plinom) v izrednih razmerah. 

24. Uredba o izdaji licenc (A) (predlagatelj MG) 
Licence so eden od bistvenih podzakonskih aktov Energetskega 
zakona in omogočajo začetek liberalizacije trga z električno 
energijo in s tem posledično operacionalizacijo zakona, ki je že 
usklajen z zahtevami Evropske unije. 

25. Uredba o izdaji koncesijskega akta za podelitev rudarske 
pravice na podlagi 17. člena zakona o rudarstvu (A) 
(predlagatelj MG) 
Uredba je podlaga za objavo javnega razpisa za izdajanje koncesij 
in ureja razmerja na področju bodočega ali razširjenega 
pridobivanja mineralnih surovin. 

26. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene 
zemeljskega plina iz transportnega omrežja (A) (predlagatelj 
MG) 

27. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo 
električne energije (A) (predlagatelj MG) 

28. Uredba o določitvi najvišjih cen utekočinjenega naftnega 
plina (A) (predlagatelj MG) 

29. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih 
storitev (A) (predlagatelj MG) 

30. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe 
(A) (predlagatelj MG) 
Na podlagi zakona o kontroli cen in v skladu z začrtano ekonomsko 
politiko bo Vlada Republike Slovenije s temi ukrepi urejala 
problematiko cen in odpravljala disparitete cen. Soglasje k cenam 
RTV naročnine se sprejema na osnovi zakona o RTV. 

31. Uredba o pogojih za podeljevanje koncesij na področju 
varstva potrošnikov (A) (predlagatelj MG) 

32. Uredba o določitvi preferenclalnlh carinskih stopenj za 
uvoz določenega blaga po poreklu Iz gospodarsko najmanj 
razvitih držav v razvoju (A) (predlagatelj MG) 
Predpis temelji na uvedbi sistema posebne trgovinske obravnave 
določene kategorije držav, ki bo temeljil na novem carinskem 
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zakonu. Podlaga za predpis so podobni predpisi EU in pobuda za 
posebno carinsko obravnavo gospodarsko najmanj razvitih držav 
v razvoju v WTO. 

33. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje 
primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in 
živil na trgu v letu 2001 (A) (predlagatelj MG) 
Na podlagi 4. in 9. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list 
RS, št. 60/95, 38/99) Vlada Republike Slovenije ob sprejetju zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije z odlokom določi 
posamezne intervencije, upravičence do sredstev, pogoje in 
merila za izplačilo intervencij ter način njihovega uveljavljanja ter 
skupno višino sredstev za izplačilo intervencij. 

34. Uredba o določitvi tržnega reda za žita letine 2001 (A) 
(predlagatelj MG) 
Na podlagi 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 
št. 60/95, 38/99) in 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list 
RS št. 63/99) izda Vlada RS uredbo o določitvi tržnega reda za 
žita, s katero se določi intervencijska cena in minimalna kakovost 
žit, ki se odkupujejo v intervencijskem odkupu. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Predlog zakona o zaposlovanju Invalidov - prva obravnava 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon bo uredil usposabljanje in zaposlovanje tistih invalidov, ki 
jim te pravice niso zagotovljene iz naslova zavarovanja; zakon 
bo urejal oblike usposabljanja in zaposlovanja, kvotni sistem ter 
druge rešitve iz Programa usposabljanja in zaposlovanja invalidov 
v Republiki Sloveniji v letih 1998 do 2002. 

2. Predlog zakona o postopku za priznavanje ustreznosti 
kvalifikacij državljanov držav članic evropske unije In 
državljanov tretjih držav za opravljanje reguliranih poklicev 
v Republiki Sloveniji • prva obravnava (B) (predlagatelj 
MDDSZ) 
Zakon bo urejal postopek in določil institucijo, pristojno za 
priznavanje ustreznosti kvalifikacij državljanov držav članic 
evropske unije in državljanov tretjih držav za opravljanje reguliranih 
poklicev v Republiki Sloveniji. 

3. Predlog zakona o pravici gluhih uporabljati slovenski 
znakovni jezik - prva obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon bo priznal znakovni jezik kot naravno sredstvo 
sporazumevanja gluhih oseb. Uredil bo pravico do uporabe 
znakovnega jezika, do tolmača za znakovni jezik in do dostopa 
do informacij v tehnikah, prilagojenih gluhim osebam. 

4.Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih - skrajšani postopek 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z 
zahtevo Vrhovnega sodišča, in v postopku za preizkus pobude 
Matjaža Gerlanca iz Velenja odločilo, da ni v skladu z ustavo, da 
je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih določena pristojnost cen- 
tra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost 
sodišča. Ustavno sodišče je naložilo Državnemu zboru, da mora 
ugotovljeno neskladnost odpraviti v roku enega leta od objave te 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Odločba Ustavnega 
sodišča je objavljena v Uradnem listu RS, št. 60 z dne 29. julija 
1999. 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerij je tako izvršitev odločbe ustavnega 
sodišča in terminološka uskladitev z novo državno ureditvijo in 
pravnim redom glede na to, da je velja Zakon o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih je začel veljati 1.1.1977 in je bil spremenjen 
in dopolnjen leta 1989, kar je začelo veljati 21.1.1989. Prečiščeno 
besedilo zakona je bilo objavljeno v Uradnem listu SRS št. 14 z 
dne 17.4.1989. 

5. Predlog zakona o sofinanciranju društev vojnih invalidov, 
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja - prva obravnava 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Predlagani zakon zaokrožuje normativno ureditev posebnega 
varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja 
v skladu s 50. členom Ustave Republike Slovenije. Zakon bo 
celovito in sistemsko uredil način, pogoje in postopek 
sofinanciranja društev v javnem interesu na omenjenem področju 
z jasno določitvijo vloge in pristojnosti organov, ki bodo v postopku 
sofinanciranja sodelovali ter opredelitvijo pravic in obveznosti 
društva pri namenski uporabi proračunskih sredstev za izvajanje 
dejavnosti splošnega pomena. S predlaganim zakonom se 
vzpostavlja pregleden, razmeroma enostaven in učinkovit sistem 
sofinanciranja društev v javnem interesu na področju »vojnih« 
zakonov. 

6. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega 
nasilja - skrajšani postopek. (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-327/96 
z dne 10. februarja 2000 izreklo, da Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 43/99) ni 
v skladu z ustavo, kolikor ne ureja odprave posledic določbe v 5. 
členu zakona o žrtvah vojnega nasilja, po kateri se je vojaškemu 
vojnemu invalidu zagotavljal status žrtve vojnega nasilja le ob 
pogoju, da ni izpolnjeval pogojev za priznanje statusa vojnega 
veterana po posebnem zakonu, nastalih do 19.6.1999. Ustavno 
sodišče je izreklo, da mora zakonodajalec ugotovljeno neskladnost 
odpraviti v letu dni od objave odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije, torej do 3.3.2001. 

S predlagano zakonsko novelo bi bilo vojaškim vojnim invalidom 
omogočeno priznanje statusa žrtve vojnega nasilja in uveljavitev 
pravice do doživljenjske mesečne rente in pravice do 
zdravstvenega varstva po prvotni zahtevi, s katero glede na 
tedaj veljavno zakonsko določbo niso mogli uspeti. S predlagano 
rešitvijo bi sanirali tudi situacije, ko je vojaški vojni invalid, ki mu je 
bila šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 43/99) omogočena uveljavitev 
statusa žrtve vojnega nasilja, če je bil prisilno izseljen, v internaciji, 
v zaporu, na prisilnem delu ali izpostavljen drugim prisilnim 
ukrepom okupatorja, zamudil prekluzivni zakonski rok za 
uveljavitev statusa (19.12.1999). 

Da bi lahko zakonodajalec ugotovljeno neskladnost odpravil v 
roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče, bi moral biti predlog 
zakona obravnavan po skrajšanem postopku. 

7. Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politika 
zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje - druga in 
tretja obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

8. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
socialnem varstvu (B)- tretja obravnava (predlagatelj 
MDDSZ) 

9. Predlog zakona o Ekonomsko-socialnem svetu (B) - prva 
In druga obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

10. Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih 
(B) • druga In tretja obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

11. Predlog zakona o invalidskih organizacijah (B) - prva 
obravnava (predlagatelj MDDSZ) 
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12. Predlog zakona o delovnih razmerjih (B) - druga 
obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

13. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 
socialno varstvenih storitev (A) (predlagatelj MDDSZ) 
V skladu s tretjim odstavkom 100.člena zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 odl.US, 1/99, 41/99 in 54/ 
00) Vlada RS predpiše merila za olajšave in oprostitve pri plačilih 
socialno varstvenih storitev. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (B) - 
hitri postopek (predlagatelj MZ) 
Sprememba zakona se predlaga zaradi uskladitve z odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v 
Ljubljani (B) - skrajšani postopek (predlagatelj MZ) 
S predlaganim zakonom bo podaljšano obdobje za zagotavljanje 
sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani. 

3. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zdravljenju neplodnosti In postopkih oploditve z 
biomediclnsko pomočjo (B) - skrajšani postopek 
(predlagatelj MZ) 
S predlaganim zakonom bo razširjena možnost do uveljavljanja 
pravice do zdravljenja neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo. 

4. Sklep Pridružitvenega sveta, s katerim se sprejemajo 
določila in pogoji za sodelovanje Republike Slovenije v 
programih Skupnosti na področjih socialne politike in 
zdravstva (podaljšanje programov) (B) (predlagatelj MZ) 
Programi Skupnosti na področju zdravstva, v katere se je na 
podlagi sklepa Pridružitvenega sveta št. 5/99 z dne 03.11.1999 
vključila tudi Republika Slovenija in se zaključujejo z letom 2000, 
bodo podaljšani do konca leta 2002. Glede na to, da je Slovenija 
že izrazila pripravljenost za nadaljevanje sodelovanja v teh 
programih, bo potrebno sprejetim tudi podaljšanje veljavnosti 
navedenega sklepa Pridružitvenega sveta oziroma sprejeti nov 
sklep. 

5. Uredba o enotni metodologiji za Izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja na sektorju javnega 
zdravstva (A) (predlagatelj MZ) 
S predlagano uredbo bo določena enotna metodologija na podlagi 
katere bodo izdelani programi za javna naročila, ki so 
investicijskega značaja na področju javnega zdravstva. 

6. Uredba o izvajanju inšpekcije OPCW (A) (predlagatelj MZ) 
Predlagana uredba bo določila celoten postopek, nosilce in njihove 
naloge ob izvajanju inšpekcij Organizacije za prepoved kemičnega 
orožja v podjetjih v Republiki Sloveniji ter opredelila vrsto in višino 
finančnih sredstev, ki jih v ta namen zagotavljajo posamezni resorji, 
ki so vključeni v izvajanje Konvencije o prepovedi kemičnega 
orožja. 

7. Uredba o spremembi uredbe o prepovedi In omejitvah pri 
proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in 
azbestnih Izdelkov (A) (predlagatelj MZ) 
Uredbo o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet 
in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Ur.list RS, št. 20/98) je 
potrebno uskladiti s pravnim redom Evropske unije, ki predvideva 
dodatne prepovedi azbestnih izdelkov. 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
osnovni šoli (B) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport) 
Vlada RS je dne 20.3.1998 Državnemu zboru predložila v 
obravnavo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o osnovni šoli (objavljen v Poročevalcu DZ, št. 23/98 z dne 
7.4.1998). Z omenjenim predlogom se želi doseči enoletno 
podaljšanje obdobja postopnega uvajanja programa 9-letne 
osnovne šole. Poleg tega je predvidena tudi sprememba nabora 
obveznih predmetov s tem, da se predmet etika in družba, ki ga 
določa veljavni zakon, nadomesti s predmetom državljanska 
vzgoja in etika. Predlagana uvedba prostovoljnega odločanja 
učencev (staršev) o tem ali bodo ali ne bodo preverjali svoje 
znanje z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu prvega in drugega 
triletja, daje staršem pravico da vedo, kaj in koliko (tudi primerjalno) 
zna njihov otrok. Predlagana sprememba obsega zaključnega 
preverjanja znanja z nacionalnimi preizkusi s pet na tri predmete 
vsebinsko sledi zahtevam po smiselni kombinaciji prevladujočega 
internega ocenjevanja z elementi zunanjega ocenjevanja. Poleg 
tega so predlagani tudi nekateri manjši popravki členov, ki so 
potrebni zaradi jasnosti določb oziroma so posledica uvodoma 
predstavljenih sprememb. 

2. Nacionalni program v visokem šolstvu - tretja obravnava 
(B) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport) 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah 
(B) 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (B) 

5. Zakon o evidencah (B) - hitri postopek 

6. Uredba o financiranju dejavnosti visokošolskih zavodov 
(A) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 
Po 75. členu Zakona o visokem šolstvu (Ur. I. RS št. 67/93 in 99/ 
99) Vlada RS sprejme poseben predpis. 

7. Uredba o stroških za meroslovnl nadzor In ugotavljanje 
skladnosti ter overitve meril (A) (predlagatelj Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport) 
Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) določa, da Vlada 
Republike Slovenije določi višino stroškov za naloge, ki jih po tem 
zakonu opravlja urad. 

8. Akti o ustanovitvi novih višjih strokovnih šol (A) 
Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
akte sprejema Vlada RS. Cilj je omogočiti izobraževanje po novih 
višješolskih programih in povečati število vpisnih mest za mladino 
in odrasle. 

9.Uredba o uvedbi In uporabi standardne klasifikacije 
Izobraževanja - (A) (predlagatelj Statistični urad RS v 
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter 
Ministrstvom za delo, družino In socialne zadeve) 
V Republiki Sloveniji je trenutno v uporabi več klasifikacij - lestvic 
za razvrščanje oseb po formalnih izobrazbenih lastnostih ter za 
razvrščanje izobraževalne dejavnosti oziroma programov. Te 
klasifikacije so zastarele, nepovezljive in ne omogočajo 
mednarodne primerljivosti. Nova Standardna klasifikacija 
izobraževanja se bo uporabljala za razvrščanje izobrazbe otrok, 
mladine in odraslih oseb, pridobljene v začetnem in nadaljnjem 
izobraževanju ter za razvrščanje izobraževalne dejavnosti 
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oziroma programov. Temeljila bo na sedaj veljavnem sistemu 
izobraževanja v Sloveniji, omogočala bo povezavo s preteklimi, 
sistemi izobraževanja in pridobivanja izobrazbe ter mednarodno 
primerjavo, skladno s kategorijami, opredeljenimi v Mednarodni 
klasifikaciji izobraževanja ISCED-1997 (International Standard 
Classification of Education 1997). 

11 .PODROČJE KULTURE 

1.Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (B) • 
hitri postopek (predlagatelj MK) 
Na podlagi usklajevanja z Ministrstvom za finance in občinami se 
dodela razmerja javnega financiranja zavodov v kulturi iz občinskih 
in državnih virov, umakne državljanstvo kot omejitev, vnese 
določbe o varovanju osebnih podatkov in pripravi določbe, ki v 
praksi doslej niso doživele potrditve. 

2. Predlog zakona o medijih (B) - tretja obravnava 
(predlagatelj MK) 

3. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
RTV (B) - druga obravnava (predlagatelj MK) 

4. Predlog zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije 
(B) - hitri postopek (predlagatelj M K) 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Predlog zakona o urejanju prostora - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MOP) 
Zakon bo celovito uredil področje prostorskega načrtovanja. V 
skladu z novim sistemom lokalne samouprave bo opredelil 
pristojnosti države in lokalnih skupnosti na področju urejanja 
prostora in postavil pogoje za reorganizacijo nadzorstva nad 
prostorskim načrtovanjem in izvajanjem načrtovanih prostorskih 
ureditev. 

2. Predlog zakona o graditvi objektov - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MOP) 
Nov zakon o graditvi objektov je potreben zaradi uskladitve z 
zakonom o urejanju prostora, zlasti glede razmejitve na področjih 
upravnih dovoljenj, inšpekcijskega nadzorstva in kazenskih 
določb. Potreben pa je tudi zaradi uskladitve z ustreznimi 
določbami novega zakona o gradbenih proizvodih in direktivami 
Evropske Unije s področja zagotavljanja trdnih in varnih gradenj. 

3. Predlog zakona o vodah - druga obravnava (B) 
(predlagatelj MOP) 
Zakon o vodah bo opredelil temeljne pravne institute vodnega 
prava, urejal upravljanje z vodami, omogočal organizacijo in nadzor 
nad upravljanjem, zagotavljanje sredstev za izvajanje upravnih, 
strokovnih, organizacijskih in nadzornih nalog in predvidel 
določitev prekrškov in sankcij zanje v primerih negospodarnega 
ravnanja z vodami. Zakon bo opredelil vlogo države, lokalnih 
skupnosti in zasebnikov (koncesije) na področju rabe vode, kot 
tudi opravljanja dejavnosti javne vodnogospodarske službe. 

4. Predlog zakona o varstvu podzemnih jam - druga 
obravnava (B) (predlagatelj MOP) 
Zakon bo uredil varstvo podzemnih jam kot podsistem zakona o 
ohranjanju narave. Med drugim bo z njim urejeno varstvo 
podzemnih ekosistemov, kar je obveznost iz direktiv EU. 

5.Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
stanovanjskega zakona - prva obravnava (B) (predlagatelj 
MOP) 
Osrednji cilji četrte novele stanovanjskega zakona so 
poenostavitev upravljanja v večstanovanjskih hišah, podpora 
interesom lastnikov za oddajo prostih stanovanjskih površin, 
ustrezna zakonska podlaga za dejavnost Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in občinskih stanovanjskih skladov in 
zagotovitev dodatnih materialnih spodbud za dogovarjanje med 
lastniki denacionaliziranih stanovanj in prejšnjimi imetniki 
stanovanjske pravice. 

6. Predlog zakona o Jedrski varnosti in varstvu pred sevanji 
(B) - prva obravnava (predlagatelj MOP) 

7. Predlog zakona o gospodarskih javnih službah (B) - prva 
obravnava (predlagatelj MOP) 

8. Predlog zakona o uporabi genske tehnologije (B) - prva 
obravnava (predlagatelj MOP) 

9. Uredba o krajinskem parku Sečoveljske soline (A) 
(predlagatelj MOP) 
Zavarovanje izhaja iz zakona o ohranjanju narave in izvajanja 
obveznosti do Evropske unije. Gre za naravno vrednoto 
mednarodnega pomena (UNESCO, Ramsarska konvencija). 

10. Na podlagi 27. člena zakona o varstvu okolja bodo zaradi 
prenosa zahtev ustreznih direktiv EU v slovenski pravni red 
izdani naslednji izvršilni predpisi: 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov In naprav za proizvodnjo krmil (A) 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov In naprav za p proizvodnjo sredstev za lepljenje 
(A) 

• Uredba o emisijah Iz rafinerij (A) 
• Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o emisiji 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (A) 
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 

voda iz sežigalnic odpadkov (A) 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih (A) 
Uredba o mejnih vrednostih za žveplov dioksid, dušikov 
dioksid in dušikove okside, lebdečih delcev In svinca v 
zunanjem zraku (A) (predlagatelj MOP) 

11. Uredbe o strukturi, osnovnih vrstah in agreglranosti 
podatkov iz informacijskega sistema varstva okolja za 
potrebe poročanja (A) (predlagatelj MOP) 
Gre za uresničevanje 73. člena zakona o varstvu okolja, istočasno 
pa uredbe pomenijo usklajevanje z direktivami EU, ki se nanašajo 
na poročanje. 

12. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov (A) 
(predlagatelj MOP) 
EU Conciliation Committee je 11. oktobra sprejel novo direktivo 
(Directive oon the incineration of waste - objava v O.J.), ki ureja 
področje sežiganja odpadkov. Ustrezno tej direktivi je potrebno 
prilagoditi slovenski predpis. 

13. Uredba o vrstah naravnih vrednot ter varstvenih In 
razvojnih usmeritvah za njihovo varstvo (A) (predlagatelj 
MOP) 
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Uredba temelji na zakonu o ohranjanju narave. S to uredbo vlada 
določi vrste naravnih vrednot, varstvene in razvojne usmeritve 
za njihovo varstvo ter strokovne in druge kriterije za razvrščanje 
naravnih vrednot. Gre za izvajanje obveznosti do Evropske unije. 

14. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (A) 
(predlagatelj MOP) 
Uredba bo nadomestila cenik za izdajanje geodetskih podatkov. 
Z uredbo bo določena tarifa za izdajanje geodetskih podatkov, ki 
jih vodi državna geodetska služba, tarifa za dodatno oziroma 
nadstandardno obdelavo podatkov ter tarifa za uporabo podatkov 
v komercialne namene. 

15. Uredba o določitvi vrst habitatnih tipov in smernic za 
ohranitev habitatnih tipov v ugodnem stanju (A) 
(predlagatelj MOP) 
Predpis temelji na Zakonu o ohranjanju narave in prispeva k 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z opredelitvijo habitatnih tipov 
in smernic za njihovo ohranjanje v ugodnem stanju se zagotovi 
tudi uresničevanje določil direktiv EU o varstvu flore, favne in 
habitatnih tipov ter uskladitev s Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti. 

16. Predlog odloka o ureditvenem načrtu obnove 
(predlagatelj MOP) 
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju določa, da se za območja, v katerih popotresna obnova 
objektov na podlagi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov ni 
mogoča, izdelajo ureditveni načrti obnove. Vlada bo sprejela odlok 
le v primeru, če to ne bodo storile občine same. 

17. Uredba o ekološkem kmetijstvu (A)(predlagatel| MOP) 

18. Uredba o emisijah iz uplinjanja in utekočlnjanja premoga 
(A) (predlagatelj MOP) 

19.Uredba o emisijah iz proizvodnje bazičnih anorganskih 
kemikalij (A) (predlagatelj MOP) 

20. Uredba o emisijah iz proizvodnje steklenih vlaken ali 
mineralnih vlaken (A) (predlagatelj MOP) 

21. Uredba o emisijah Iz proizvodnje papirne kaše po 
kemičnem postopku s kapaciteto večjo kot 25 000 ton na 
leto (A) (predlagatelj MOP) 

22. Uredba o emisijah iz proizvodnje stekla s kapaciteto več 
kot 5000 ton na leto (A) (predlagatelj MOP) 

23. Uredba o emisijah Iz praženja in sintranja z zmogljivostjo 
več kot 1000 ton kovin na leto (A) (predlagatelj MOP) 

24. Uredba o nosilcih, pogojih, ukrepih, merilih in standardih 
za uresničitev ukrepov v zvezi z varstvom voda pred 
onesnaževanjem z nitrati (A) (predlagatelj MOP) 

25. Uredba o spremembah In dopolnitvah Uredbe o mejnih, 
opozorilnih In kritičnih imisljsklh vrednosti snovi v zraku 
(A) (predlagatelj MOP) 

26. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov in naprav za proizvodnjo Izdelkov Iz gume in 
plastičnih mas (A) (predlagatelj MOP) 

27. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod Iz 
objektov in naprav za proizvodnjo kožnega in kostnega 
kleja in želatlne (A) (predlagatelj MOP) 

28. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod Iz 
objektov In naprav za proizvodnjo barv, lakov in podobnih 
premazov, tiskarskih barv in kitov (A) (predlagatelj MOP) 

29. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov In naprav za proizvodnjo farmacevtskih surovin In 
preparatov (A) (predlagatelj MOP) 

30. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov in naprav za proizvodnjo mil in pralnih sredstev, 
čistilnih in pollrnlh sredstev in toaletnih sredstev (A) 
(predlagatelj MOP) 

31. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov in naprav za izdelavo lesenih Izdelkov in iesovinskih 
plošč ter obdelave lesa (A) (predlagatelj MOP) 

32. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod Iz 
objektov in naprav za predelavo goriv (A) (predlagatelj MOP) 

33. Uredba o emisijah snovi Iz koksarn (A) (predlagatelj MOP) 

34. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
objektov in naprav za pranje In kemično čiščenje tkanin (A) 
(predlagatelj MOP) 

35. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod Iz 
objektov in naprav za sušenje rastlinskih proizvodov za 
pripravo krmil (A) (predlagatelj MOP) 

36. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov (A) (predlagatelj MOP) 

13.PODROČJE PROMETA 

1. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najem 
kreditov po programu za nabavo novih električnih lokomotiv 
(v letih 2003 do 2008) v višini 31.350 mio SIT (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
Preučiti je potrebno možnost dajanja državne pomoči v takšni 
obliki in v primeru obstoja te možnosti, pričeti postopek sprejema 
zakona. 

2. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o ureditvi 
določenih vprašan), v zvezi z graditvijo železniške proge na 
smeri Puconci-Hodoš-državna meja, in dograditvijo drugega 
tira železniške proge Koper-Divača (Ur. I. RS, št.. 38/96 In 48/ 
989) (B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Predlog sprememb bo aktualiziral spremembe, ki so posledica 
sprejetih zakonov in vključil gradnjo proge Beltinci-Puconci v 
zakon. 

3. Dopolnitve nacionalnega programa razvoja slovenske 
železniške infrastrukture - tretja obravnava (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 

4. Predlog zakona o prevozih v cestnem prometu - hitri 
postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Iz pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za pogajanja o pristopu 
k Evropski Uniji izhaja, da je za uskladitev predpisov, ki urejajo 
področje Prevoz blaga in potnikov potrebno sprejeti Zakon o 
prevozih v cestnem prometu najkasneje do 31.12.2000. 

5. Uredba o pristaniški Inšpekciji (A)(predlagatelj Ministrstvo 
za promet) 

6. Uredba o imenovanju zdravstvenih organizacij za Izvajanje 
zdravstvenih pregledov In cepljenja ladijskih posadk 
(A)(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

7. Uredba o presoji in vrednotenju zdravstvenega stanja 
članov ladijske posadke (A)(predlagatelj Ministrstvo za 
promet) 

poročevalec, št. 8 52 14. februar2001 



8. Uredba o računalniških rezervacijskih sistemih (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Predlagana uredba bo pripravljena na podlagi določb 3. člena 
Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije. Uredila bo vprašanja 
računalniških rezervacijskih sistemov, ki jih zajema sekundarna 
zakonodaja Evropskih skupnosti ter kodeks ECAC-a o 
računalniških rezervacijskih sistemih. 
Ureditev navedenih vprašanj je povezana s pogajalskimi izhodišči 
RS za področje 9-transport, obveznostmi, ki izhajajo iz določb 
Evropskega sporazuma, povezana pa je tudi z ustanovitvijo 
skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA- European 
Common Aviation Area). 

9. Uredba o kategorizaciji prog (A) (predlagatelj Ministrstvo 
za promet) 
Po 3. odstavku 3. člena zakona o varnosti v železniškem prometu 
(Ur. I. RS, št.. 85/00) je potrebno, da Vlada Republike Slovenije 
izda omenjeno uredbo. 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

1. Predlog zakona o semenskem materialu (B)-prvo branje 
(predlagatelj MKGP) 
V skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU 
- fitosanitame vsebine je potrebno do 30.6.2001 sprejeti zakon, ki 
bo pravna podlaga za sprejem 11 pravilnikov in drugih 
podzakonskih predpisov s katerimi bo Republika Slovenija 
uskladila zakonodajo na področju kakovosti in prometa 
semenskega materiala s pravnim redom EU. 

2. Predlog zakona o morskem ribištvu (B) (predlagatelj 
MKGP) 
Zahteve po spremembah so utemeljene po zahtevah o uskladitvi 
z notranjim ustavnim in pravnim redom Republike Slovenije, z 
obstoječimi predpisi (in s predpisi v nastajanju), ki urejajo: vode, 
urejanje prostora, varstvo okolja in ohranjanje narave in ki so v 
pristojnosti MOP-a; prvenstveno pa po zahtevah pravnega reda 
Evropske unije (Skupna ribiška politika in Skupni trg z ribami in 
ribiškimi izdelki) 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
skladu kmetijskih zemljišč In gozdov v RS (B) - tretja 
obravnava (predlagatelj MKGP) 

4. Predlog zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (B)- hitri 
postopek (predlagatelj MKGP) 

5. Uredba o kmetijsko-okoljskem programu (A)(predlagatelJ 
MKGP) 

6. Uredba o koordinaciji ukrepov razvoja podeželja 
(A)(predlagatelj MKGP) 

7. Uredba o opredelitvi podeželskih območij (A)(predlagatelj 
MKGP) 

8. Strategija ribištva (predlagatelj MKGP) 

9. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov za žita (A) (predlagatelj 
MKGP) 
Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
žita. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za uravnavanje 
trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v EU in ki bodo 
omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev za izvajanje 
skupne kmetijske politike EU. 

10. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov- sladkor (A) 
(predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
sladkor. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za uravnavanje 
trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v EU in ki bodo 
omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev za izvajanje 
skupne kmetijske politike EU. 

11. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov- nadomestila za 
pripravo blaga za izvoz (A) (predlagatelj MKGP) 
Podlaga za sprejem uredbe je v 5. členu zakona o kmetijstvu. Z 
uredbo bodo določena nadomestila za pripravo blaga za izvoz za 
vse kmetijske proizvode in živila, pri katerih je ta ukrep sestavni 
del celovite tržne ureditve. 

12. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (A) (predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 68. člena zakona o kmetijstvu Vlada Republike Slovenije 
z uredbo določi vrsto, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. 

13. Uredba o uvedbi posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih 
proizvodov in živil (A) (predlagatelj MKGP) 
Že uveljavljeno uredbo s katero se v skladu z zakonom o 
kmetijstvu in zakonom o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih 
proizvodov in živil določata višina posebnih dajatev in vrsta 
proizvodov, za katere se te dajatve plačujejo, bo potrebno uskladiti 
z novo carinsko nomenklaturo. 

14. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov - goveje meso (A) 
(predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
goveje meso. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za 
uravnavanje trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v 
EU in ki bodo omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev 
za izvajanje skupne kmetijske politike EU. 

15. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov - ovčje in kozje meso 
(A) (predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
drobnico.To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za uravnavanje 
trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v EU in ki bodo 
omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev za izvajanje 
skupne kmetijske politike EU. 

16. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov - med (A)(predlagatelj 
MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
med. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za uravnavanje 
trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v EU in ki bodo 
omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev za izvajanje 
skupne kmetijske politike EU. 

17. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov- sadje in zelenjava 
(A) (predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
sadje in zelenjavo. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za 
uravnavanje trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v 
EU in ki bodo omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev 
za izvajanje skupne kmetijske politike EU. 
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18. Uredba o pogojih pridelave Industrijske konoplje (A) 
(predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami predpiše minister, pristojen za kmetijstvo 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, natančnejše pogoje za pridobitev 
dovoljenja za pridelavo konoplje v industrijske namene. Z uredbo 
bodo pogoji za pridelavo konoplje v industrijske namene delno 
usklajeni s pogoji pridelave, opredeljenimi v pravnem redu EU. 

19. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov - prašičje meso(A) 
(predlagatelj MKGP) 
Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu in v skladu z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda EU - skupna kmetijska 
politika- je potrebno v letu 2001 sprejeti celovito tržno ureditev za 
prašičje meso. To pomeni sprejem in uveljavitev ukrepov za 
uravnavanje trga, ki bodo primerljivi z ukrepi, ki so uveljavljeni v 
EU in ki bodo omogočali našo postopno prilagoditev in usposobitev 
za izvajanje skupne kmetijske politike EU. 

20. Uredba o finančnih Intervencijah za celostno urejanje 
podeželja In urejanje vasi za leto 2001 (A) (predlagatelj 
MKGP) 
Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, 
proizvodnjo in pobudo hrane mora Vlada Republike Slovenije z 
uredbo uvesti finančne ukrepe, s katerimi posega v ohranitev in 
razvoj kmetijstva in podeželja. Uredba je vezena tudi na proračun 
Republike Slovenije oziroma začasno financiranje potreb iz 
proračuna. 

21. Uredba o spremembah uredbe o pristojbini za 
vzdrževanje gozdnih cest (A) (predlagatelj MKGP) 
Sistem vzdrževanja gozdnih cest temelji na sredstvih, ki jih 
zagotavljajo lastniki gozdov, proračun Republike Slovenije in 
proračuni občin. Višino pristojbine in sistem delitve zbranih 
sredstev določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. V obdobju 
veljavnosti uredbe je prišlo do določenih sprememb v konkretnih 
dolžinah gozdnih cest v posameznih občinah (občine so prevzele 
okoli 1500 km gozdnih cest, ki naj bi se zaradi pretežno javnega 
značaja uvrstile v sistem, ki ga določa zakon o javnih cestah) kar 
zahteva spremembo uredbe. 

15.PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

1. Podzakonski akti novega zakona o telekomunikacijah (A 
ali minister) (predlagatelj Ministrstvo za Informacijsko 
družbo) 
Za popolno uveljavitev novega zakona o telekomunikacijah se 
sprejmejo za to potrebni podzakonski akti. 

2. Uredba za TETRA In objava Javnega razpisa za podelitev 
koncesije (A) (predlagatelj Ministrstvo za informacijsko 
družbo) 
Na podlagi starega zakona o telekomunikacijah je uredba 
koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje storitev 
TETRA. Cilj tega je liberalizacija opravljanja telekomunikacijskih 
storitev. 

3. Uredba za UMTS In objava javnega razpisa za podelitev 
koncesije (A) (predlagatelj Ministrstvo za Informacijsko 
družbo) 
Na podlagi zakona o telekomunikacijah je uredba koncesijski akt 
za podelitev koncesije za opravljanje storitev UMTS. Cilj tega je 
liberalizacija opravljanja telekomunikacijskih storitev. Naloga je 
opcijska in odvisna od nadaljnjega poteka sprejema novega zakona 
o telekomunikacijah. 

H/TRIMESEČJE 

1 .PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1. Predlog sprememb In dopolnitev Ustave Republike 
Slovenije (predlagatelj Služba Vlade RS za zakonodajo) 
Sklep Vlade Republike Slovenije z dne 21.12.2000, da služba do 
31. januarja 2001 pripravi izhodišča za pripravo sprememb in 
dopolnitev ustave. Po medsebojni uskladitvi z Ministrstvom za 
pravosodje in Ministrstvom za notranje zadeve je predlagan rok 
za obravnavo sprememb in dopolnitev ustave na seji vlade v 
začetku aprila 2001. 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci 
volilne pravice - hitri postopek (B) (predlagatelj MNZ) 
Uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U- 
1-48/98-14 z dne 1.6.2000 (Ur. list RS, št. 64/2000), s katero je 
ugotovljeno neskladje Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. list 
RS, št. 46/92) z Ustavo Republike Slovenije, v delu, ki se nanaša 
na evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije s 
stalnim prebivališčem v tujini. Odločba nalaga odpravo 
protiustavnosti v roku enega leta. 

3. Predlog zakona o glavnem mestu RS - prva obravnava (B) 
(predlagatelj Služba za lokalno samoupravo) 
Predlog zakona o glavnem mestu RS je v državnem zboru vložila 
skupina poslancev s prvo podpisanim dr. Cirilom Ribičičem - 
predlagateljstvo sta prevzela poslanca Miran Potrč in Tone 
Anderlič. Predlagatelja se strinjata z ugotovitvijo, da je treba predlog 
dopolniti v sodelovanju Vlade RS in MO Ljubljana. SVRSLS je 
opravila že pretežni del usklajevanja in bo Vladi RS v postopek 
vložila, v odvisnosti od usklajene odločitve: 

novi Predlog zakona o glavnem mestu RS (v primeru umika 
predhodno vloženega predloga), ali 

- predlog amandmajev Vlade RS k besedilu v Državni zbor 
vloženega Predloga zakona o glavnem mestu RS. 

4. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
lokalni samoupravi - hitri postopek (B) (predlagatelj Služba 
za lokalno samoupravo) 
Izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku zahteva nekaj 
nujnih sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi, ki 
se tičejo predvsem opredelitve občinske uprave kot občinskega 
upravnega organa, določitve predstojnika občinske uprave, ter 
zagotovitve devolutivnosti upravnega postopka. Kljub 
pomembnosti, so spremembe manjše, zato bo predlagan hitri 
postopek. 

5. Predlog zakona o volilni kampanji (B) - skrajšani postopek 
(predlagatelj MNZ) 

6. Predlog zakona o lokalnih volitvah (B) - skrajšani postopek 
(predlagatelj MNZ) 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Zakon o inšpekcijah (B) (predlagatelj MNZ) 
Namen zakona je ureditev nekaterih skupnih elementov delovanja 
vseh inšpekcijskih služb, ki ne morejo biti zajete v področni 
zakonodaji, ki ureja posamezne inšpekcijske službe. Cilj zakona 
je povečati učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb preko 
vzpostavitve enotnih zakonskih okvirjev, ki bi zaokrožale 
izvrševanje te upravne funkcije. 
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2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 
v Republiki Sloveniji - hitri postopek (B) (predlagatelj MNZ) 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno 
ustavnosti in zakonitosti z odločbo št. U-l-295/99-13 z dne 
18.05.2000 razveljavilo prvo, drugo in tretjo alineo 3. člena Zakona 
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji ( Ur. I. RS, št. 61/99 - v nadaljevanju 
ZUSDDD), ki določajo, kdaj se dovoljenje za stalno prebivanje 
zaradi kaznovanosti za prekrške oziroma obsojenosti za kaznivo 
dejanje ne izda (negativni pogoji). Pogoje iz 2. in 3. alinee 3. člena 
ZUSDDD je ustavno sodišče razveljavilo, s tem da razveljavitev 
začne učinkovati po preteku enega leta od dneva objave odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem pa je Ustavno sodišče 
določilo tudi rok, v katerem mora zakonodajalec uskladiti navedene 
določbe ZUSDDD-ja z Ustavo Republike Slovenije. Odločba 
Ustavnega sodišča je bila objavljena v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 54/00 dne 16.06.2000. V predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah ZUSDDD-ja bo potrebno odpraviti 
ugotovljeno neskladje razveljavljenih določb z Ustavo RS, tako 
da bo potrebno na novo opredeliti pogoje za neizdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje in tudi organu pristojnemu za odločanje dati 
pooblastilo za odločanje po prostem preudarku v teh primerih. 

3. Predlog zakona o tajnih podatkih (B) (predlagatelj MNZ) 
Priprava predloga zakona za 3. branje v Državnem zboru 

4. Predlog zakona o varovanju zaupnih podatkov (B) - druga 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

5. Predlog zakona o upravi (B) - druga In tretja obravnava 
(predlagatelj MNZ) 

6. Predlog zakona o javnih agencijah (B) - druga in tretja 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

7. Predlog zakona o javnih uslužbencih (B) - druga in tretja 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

8. Predlog zakona o Javnih zavodih (B) - prva obravnava 
(predlagatelj MNZ) 

9. Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru (B) -druga In 
tretja obravnava (predlagatelj MNZ) 

10. Predlog zakona o javnih zbiranjih (B) - druga In tretja 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

11. Predlog zakona o političnih strankah (B) - skrajšani 
postopek (predlagatelj MNZ) 

12. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja (B) - 
tretja obravnava (predlagatelj MF) 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini (B) - 
druga obravnava (predlagatelj MF) 
Vlada bo nadaljevala z delom na drugi obravnavi predloga zakona 
o spremembi zakona o dohodnini (predlagatelj Kopač, Pucko, 
štev. 163 v koalicijski pogodbi - PO 0060-II) 

2. Predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (B) 
- prva obravnava (predlagatelj MF) 
Novi zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki bo nadomestil 
obstoječega, bo postavil izračun katastrskega dohodka na nove 
osnove ob upoštevanju sprememb v tehnologiji kmetijske pridelave 
v Sloveniji v zadnjem desetletju in novih informacij o kmetijskih 

zemljiščih v bazi zemljiškega katastra (dejanska raba namesto 
katastrske kulture), ki se uvajajo z zakonom o evidentiranju 
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - ZENDPE (Uradni 
list RS, št.52/2000). Predlog zakona je teoretično lahko pripravljen 
istočasno s spremembami in dopolnitvami zakona o dohodnini. 
Opozoriti pa je potrebno, da se z ZENDPE </ naslednjim sedmih 
letih v zemljiškem katastru ukinja podatek o katastrskem razredu, 
kot relativnem kazalcu proizvodne sposobnosti kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, nujno potrebnim za realnejše ugotavljanje 
pavšalnega dohodka iz kmetijstva in gozdarstva. Podatek se ne 
nadomešča z drugim primerljivim podatkom, čeprav bi ga bilo iz 
obstoječih baz zemljiškega katastra mogoče pridobiti. Zato bo 
nov zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka možno uveljaviti 
šele po pridobitvi podatkov o proizvodni sposobnosti kmetijskih 
in gozdnih zemljišč, za kar je potrebno dopolniti ZENDPE in 
vzpostaviti potrebno bazo podatkov. 

3. Predlog zakona o davku na nepremičnine (B) - druga 
obravnava (predlagatelj MF) 
Z zakonom o davku na nepremičnine bodo obdavčene stavbe in 
zemljišča, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije, ne glede 
na lastništvo. Z davkom na nepremičnine se želi zajeti v 
obdavčitev objekte in zemljišča kot del premoženja fizičnih in 
pravnih oseb. S tem davkom naj bi se nadomestil nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča in davek od premoženja po zakonu 
o davkih občanov. Obdavčitev bo urejena na podlagi ekonomskih 
in socialnih elementov, kar bo pomenilo tudi porazdelitev davčnih 
bremen na posamezne davkoplačevalce. Zakon naj bi stopil v 
veljavo takrat, ko bo zaključen podprojekt razvoj sistemov 
vrednotenja in obdavčenja nepremičnin v okviru projekta 
posodobitve evidentiranja nepremičnin. 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku na dodano vrednost (B) - prva In druga obravnava 
(predlagatelj MF) 
Gre za prvo revizijo zakona o davku na dodano vrednost, s 
katero bo dosežena nadaljnja uskladitev zakona z evropsko 
ureditvijo, hkrati pa odpravljene nekatere pomanjkljivosti zakona, 
na katere je pokazala dosedanja praksa. Z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost 
bi želeli doseči vse tiste uskladitve z evropsko ureditvijo, ki jih je 
mogoče uveljaviti še pred polnopravnim članstvom Slovenije v 
EU. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
trošarinah (B)- prva in druga obravnava (predlagatelj MF) 
Gre za prvo revizijo zakona o trošarinah, s katero bo dosežena 
nadaljnja uskladitev zakona z evropsko ureditvijo, hkrati pa 
odpravljene nekatere pomanjkljivosti zakona, na katere je pokazala 
dosedanja praksa. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o trošarinah bi želeli doseči vse tiste uskladitve z evropsko 
ureditvijo, ki jih je mogoče uveljaviti še pred polnopravnim 
članstvom Slovenije v EU. 

6. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega 
zakona (B) - prva in druga obravnava (predlagatelj MF) 
Gre za drugo fazo usklajevanja slovenskega carinskega zakona 
s carinskim kodeksom EU na tistih področjih, ki jih je smiselno 
prenesti v pravni red še pred polnopravnim članstvom v EU. Pri 
tem bodo upoštevane tako nove rešitve v evropskih in svetovnih 
standardih kot tudi možnosti in potrebe slovenskega gospodarstva. 
Ta uskladitev se bo nanašala zlasti na uskladitev na področju 
carinskih oprostitev, posebna pravila, ki so sestavni del izvajanja 
skupne kmetijske politike in ki bodo dogovorjena v delovni skupini 
za kmetijstvo, druge manjše uskladitve na še odprtih področjih, 
nadaljnje spremembe carinske zakonodaje Skupnosti kot je bilo 
ugotovljeno že ob pregledu acquis za obdobje od marca 1998 do 
konca 1999, kot tudi nove sprememb le-te do konca leta 2000. 
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7. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
javnih skladih (B) - druga obravnava (predlagatelj MF) 
V predlaganem zakonu je potrebno spremeniti način financiranja 
javnih skladov. 

8. Spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov k 
carinskemu zakonu (A) (predlagatelj MF) 
V skladu s spremembami izvedbenih predpisov k carinskemu 
kodeksu EU (na področju tranzita in na področju porekla pri 
uveljavljanju nacionalne sheme preferencialov) bodo v prvi polovici 
leta 2001 opravljene spremembe in dopolnitve uredbe za izvajanje 
carinskega zakona. 

9. Predlog zakona o Banki Slovenije (B) - prva obravnava 
(predlagatelj MF) 
Zakon celovito ureja organizacijo in delovanje Banke Slovenije 
kot glavnega kreatorja monetarne politike. Pri tem je cilj novega 
zakona popolna uskladitev z evropskim pravnim redpm, ki bo 
omogočala vključitev Slovenije v Evropsko unijo in kasneje vstop 
v evro območje. Glede na to, da časovno trenutka vključitve v 
Evropsko unijo in vstopa v evro območje ne bosta sovpadala 
zakon predvideva različna časovna termina začetka uporabe 
posameznih določb zakona. Prilagoditve, ki jih narekuje vključitev 
v Evropsko unijo so predvsem neodvisnost Banke Slovenije, 
popolna odprava financiranja javnega sektorja iz naslova denarne 
politike in postavljanja cilja cenovne stabilnosti kot temeljnega 
cilja denarne in tečajne politike. Naslednji korak, to je vključitev v 
evro območje pa bo od Banke Slovenije zahteval, da bo svoje 
delovanje na določenih področjih podredila delovanju v okviru 
Evropskega sistema centralnih bank, katerega sestavni del bo z 
vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo postala Banka 
Slovenije. 

10. Predlog zakona o plačilnem prometu (B) - druga In tretja 
obravnava (predlagatelj MF) 

11. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
reviziji postopkov Javnega naročanja (Zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja, Ur. I. RS, št. 78/99) - prva 
obravnava (B) (predlagatelj MF) 
Na osnovi analize zakona, ki jo je pripravila skupina strokovnjakov 
s področja javnih naročil ter ugotovitev iz prakse, bo potrebno 
predlagati spremembe in dopolnitve zakona. 

12. Predlog zakona o koncesijah - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MF) 
Koncesije se kot oblika novega načina javno - zasebnega 
financiranja investicij vedno bolj uveljavljajo tudi v Sloveniji. V 
interesu javnih financ je, da se čimveč javnih storitev odda 
koncesionarjem, saj predstavlja tak način financiranja 
infrastrukture dodaten vir k vedno manjšemu delu proračunskih 
sredstev za ta namen. 

13. Predlog zakona o financiranju občin (naslov zakona še 
ni dokončno usklajen) (B) - prva obravnava (predlagatelj 
MF) 
Z zakonom bo prišlo do sprememb na področju financiranja občin. 

14. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
Skladu RS za sukcesijo - skrajšani postopek (B)(predlagatelj 
MF) 

15. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
obveznem zavarovanju v prometu - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MF) 

16. Predlog zakona o davku na nepremičnine (B) - druga 
obravnava (predlagatelj MF) 

17. Predlog zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (B) 
- druga obravnava (predlagatelj MF) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju In znanosti 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike za 
leta 1998-2002 (A) 

2. Program sodelovanja v Izobraževanju, kulturi in znanosti 
med Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike Malte za 
leta 1998-2000 (A) 

3. Program sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Poljske v kulturi, znanosti in Izobraževanju 
za obdobje od 1998 do 2000 (A) 

4. Izvedbeni program sodelovanja v izobraževanju, kulturi 
in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske 
republike Egipt za leta 2000,2001,2002 (A) 

5. Program sodelovanja na področju kulture in izobraževanja 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argen- 
tine za leta 2000-2004 (A) 

6. Predlog zakona o ratifikaciji aneksa k poroštveni pogodbi 
med Republiko Slovenijo In Banko Sveta Evrope za socialni 
razvoj za obveznosti Iz kredita, ki ga najame Sklad za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja pri Banki Sveta Evrope za socialni razvoj za 
financiranje malih in srednjih podjetij pri spodbujanju 
razvoja In popotresne obnove Posočja - (predlagatelj MZZ) 
(B) 
Vključitev aneksa k poroštveni pogodbi med Republiko Slovenijo 
in Razvojno banko Sveta Evrope v slovenski pravni red. 

7. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije In Svetom ministrov Bosne in 
Hercegovine o sodelovanju na področju kulture, 
izobraževanja in znanosti (B) 

8. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v 
izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike 
Slovenije In Vlado Islamske republike Iran (B) 

9. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti Investicij 
med Republiko Slovenijo In Kuvajtom (B) 

10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini 
med RS in Litvo (B) 

11. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini 
med RS in Latvijo (B) 

12. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju 
med obmejnimi teritorialnimi skupnostmi ali oblastmi (B) 

13. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o spremembah 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (A) 

14. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o verodostojnem 
pet jezičnem besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu (A) 

15. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o verodostojnem 
šest Jezičnem besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu (A) 
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16. Predlog uredbe o ratifikaciji programa sodelovanja 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije In Ministrstva za 
kulturo Republike Hrvaške za leta 1999, 2000 in 2001 (A) 

17. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do 
okoljsklh informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem 
odločanju in dostopu do pravice v okoljskih zadevah (B) 
Aarhuška konvencija pomeni priznavanje pravic javnosti do 
okoljske informiranosti in njenega večjega vključevanj v procese 
okoljskega odločanja, v svojem tretjem delu pa predvideva 
mehanizme, ki so na voljo javnosti v primeru kršitve omenjenih 
pravic. 

18. Ratifikacija Protokola o verodostojnem petjezičnem 
besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu 
(arabski tekst) (B) 
Slovenija je kot članica ICAO že podpisala navedeni Protokol in 
mora v nadaljevanju opraviti še ratifikacijo. 

19. Ratifikacija Protokola o verodostojnem šestjezičnem 
besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu 
(kitajski tekst) (B) 
Slovenija je kot članica ICAO že podpisala navedeni Protokol in 
mora v nadaljevanju opraviti še ratifikacijo. 

20. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS in Vlado Irske o 
zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

21. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS in Vlado Islamske 
republike Iran o zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

22. Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ukrajine 
o zračnem prometu (B) 
Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa 
na podlagi sklepa Vlade RS z dne 06.03.1992, 155. seja. 

23. Ratifikacija konvencije o poenotenju nekaterih pravil za 
mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) 
Omenjena konvencijo nadomešča t.i. varšavski sistem, ki ureja 
premoženjskopravna vprašanja kot npr. letalski prevoz potnikov, 
prtljage in blaga ter odgovornost letalskih prevoznikov v primeru 
škode, osebne storitve z letali, zakup letala, ... 

t 
24. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o boju proti 
korupciji uradnikov Evropske skupnosti in uradništva držav 
članic Evropske unije (B) 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obrambi (B) (predlagatelj MO) 
V skladu s splošnim dolgoročnim programom razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske (Ur. I. RS, št. 32/2000), obsegom in 
strukturo Slovenske vojske 2010 (št. 820-00/99-6 z dne, 
30.09.1999), z nacionalnim programom za izvajanje akcijskega 
načrta za članstvo v NATO 2000 do 2001 (št. 803-00/98 z dne, 
14.09.2000) ter drugimi dokumenti, bo izdelan predlog sprememb 
in dopolnitev zakona o obrambi. 

2.Predlog zakona o materialni dolžnosti - druga obravnava 
(B) (predlagatelj MO) 
Predvidoma bo v prvi polovici leta opravljena prva obravnava 
predloga zakona o materialni dolžnosti (EPA 1352), ki ga je vlada 
predložila v obravnavo v skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. 

U-l-313/98 z dne, 16.03.2000 (Ur. I. RS, št. 33/2000). Na tej podlagi 
bo pripravljen predlog zakona za drugo obravnavo. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - hitri postopek 
(B) (predlagatelj MO) 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

1. Predlog zakona o predlaganju kandidatov iz Republike 
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč - hitri postopek 
(B) (predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
Navedeni predlog zakona je potreben zaradi enotne ureditve 
postopka predlaganja kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike 
mednarodnih sodišč. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dedovanju - skrajšani postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo 
za pravosodje) 
sprememba zakona je potrebna zaradi uskladitve z odločbo 
Ustavnega sodišča RS št.U-l-330/97-28, objavljene v Uradnem 
listu Republike Slovenije, št.117/00 z dne 19.12.2000, s katero je 
Ustavno sodišče razveljavilo 128. člen zakona ter odločilo, da 
začne razveljavitev učinkovati po preteku šestih mesecev od 
objave v uradnem listu RS. 

4. Predlog zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu 
- tretja obravnava (B) 
Državni zbor je ob drugi obravnavi navedenega predloga zakona 
bcenil, da je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za 
tretjo obravnavo. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodniški službi - hitri postopek (B) (predlagatelj MP) 
S predlogom zakona, ki naj se obravnava po hitrem postopku, 
bodo urejeni dodatni programi zmanjševanja sodnih zaostankov, 
za vse ostale potrebne spremembe zakona pa bo Ministrstvo za 
pravosodje za obravnavo v III. trimesečju pripravilo predlog 
zakona, ki naj se obravnava v rednem postopku. 

6. Predlog zakona o prekrških - prva obravnava (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 

7. Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo 
računalniške tehnologije (A) (predlagatelj MP) 
Navedeni podzakonski akt v skladu z 62. členom Zakona o 
zemljiški knjigi sprejme Vlada Republike Slovenije in je nujen za 
vzpostavitev informatizirane zemljiške knjige. 

8. Uredba o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (A) 
(predlagatelj MP) 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Strategija ravnanja z nizko in srednje radioaktivnimi 
odpadki (B)- prva obravnava (predlagatelj Ministrstvo za 
gospodarstvo) 
Nacionalni program varstva okolja, ki gaje Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel leta 1999 (Uradni list RS, št. 83/99) med osnovne 
cilje uvršča tudi zagotavljanje učinkovitega ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki, med dolgoročne ukrepe (do leta 2015) 
uvršča izgradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke (NSRAO). Med najpomembnejšimi nalogami za pristopno 
strategijo Slovenije k EU na področju jedrske varnosti in varnosti 
pred sevanji, ki naj bi bile opravljene v bližnji prihodnosti, je naveden 
tudi izbor lokacije odlagališča NSRAO. 
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Predlagana strategija dolgoročnega ravnanja z NSRAO 
obravnava vsa ključna vprašanja v zvezi z nastajanjem, obdelavo, 
pripravo, transportom in hranjenjem teh odpadkov in za 
posamezne faze življenjskega cikla odpadkov, in predlaga ukrepe 
in rešitve. 

2. Predlog zakona o razvoju malega gospodarstva - prva 
obravnava (B) (predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 
Na osnovi Strategije razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva 
v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005 bo pripravljen novi zakon o 
razvoju malega gospodarstva. 

3. Morebitni zakonski predpis o zapolnjevanju 
privatizacijskega primanjkljaja (B) (predlagatelj Ministrstvo 
za gospodarstvo) 
Med modeli za zapolnitev privatizacijskega primanjkljaja so tudi 
takšni, ki zahtevajo dopolnitve obstoječe zakonodaje ali pa sprejem 
posebnega zakona. Odločitev bo odvisna od načelne opredelitve 
o načinu zapolnjevanja. 

4. Spremembe in dopolnitve zakona o Skladu za spodbujanje 
razvoja TNP (B) (predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 
Obstoječi predpisi o javnih skladih niso ustrezni za delovanje 
Sklada za pospeševanje razvoja TNP, zato bodo potrebne 
spremembe zakonodaje. 

5. Predlog zakona o investicijskih skladih In družbah za 
upravljanje (B) - druga in tretja obravnava (predlagatelj MG) 

6. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
varstvu potrošnikov (B) - tretja obravnava (predlagatelj MG) 

7. Nacionalni energetski program - prva obravnava 
(predlagatelj MG) 
Državni zbor Republike Slovenije je septembra 1999 sprejel 
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/2000) po katerem mora 
resorno ministrstvo, pristojno za energetiko, pripraviti Nacionalni 
energetski program (NEP) in ga predložiti Državnemu zboru 18 
mesecev po uveljavitvi zakona. 

Z NEP se določajo dolgoročni cilji in usmeritve energetskih 
sistemov oskrbe z energijo, vlaganja v javno infrastrukturo, 
vzpodbujanje vlaganj v obnovljive vire energije in učinkovito rabo 
energije, uporabo ekonomsko upravičenih tehnologij za 
pridobivanje goriv in proizvodnje energije ter predviden obseg 
vlaganj zasebnih vlagateljev v energetsko dejavnost. 

8. Podzakonski akti k zakonu o privatizaciji državnega 
premoženja (A) (predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 

9. Podzakonski akti k zakonu o skladu za poplačilo 
odškodnine žrtvam vojnega In povojnega nasilja (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 

10. Podzakonski akti k zakonu o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (A) (predlagatelj Ministrstvo za 
gospodarstvo) 

11. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene 
zemeljskega plina Iz transportnega omrežja (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za gospodarstvo) 

12. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po 
železnici v notranjem potniškem prometu (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za gospodarstvo) 

13. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 
Na podlagi zakona o kontroli cen in v skladu z začrtano ekonomsko 

politiko, bo Vlada Republike Slovenije s temi ukrepi urejala 
problematiko cen in odpravljala disparitete cen. 

14. Splošni pogoji za dobavo In odjem električne energije 
(A) (predlagatelj Ministrstvo za gospodarstvo) 
Splošni pogoji za dobavo in odjem določajo pogoje priklopa in 
odjema električne energije in so tudi podzakonski akt 
Energetskega zakona. 

15. Uredba o minimalni metodologiji za izdelavo programov 
za javna naročila investicijskega značaja (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za gospodarstvo) 
Na osnovi uredbe o minimalni metodologij za pripravo investicijskih 
programov, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance, bo pripravljena 
ustrezna sektorska metodologija. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Predlog zakona o delovnih razmerjih - tretja obravnava 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon o delovnih razmerjih bo celovito uredil individualna delovna 
razmerja med delavci in delodajalci, s posebnim poudarkom na 
ureditvi delovnega razmerja kot dvostranskega razmerja, 
pogodbe o zaposlitvi kot delovno pravne pogodbe in zakonskih 
minimumov pravic, obveznosti in odgovornosti v tem razmerju. 
Zakon bo nadomestil slovenski zakon o delovnih razmerjih in 
zakon o temeljnih pravicah Iz delovnega razmerja, ki se v 
skladu s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 1/91) do izdaje ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji, 
še smiselno uporablja. Ob potrebni nacionalni ureditvi področja 
individualnih delovnih razmerij predstavlja zakon tudi usklajevanje 
slovenske zakonodaje na tem področju z obvezujočimi dokumenti 
EU s področja delovnega prava. 

2. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - druga obravnava 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Slovenski zakon o delovnih razmerjih in zakon o temeljnih 
pravicah Iz delovnega razmerja, ki se v skladu s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91) do izdaje ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji, še 
smiselno uporablja, urejata tudi pravne podlage za kolektivno 
dogovarjanje. Zato je sočasno s sprejemom novega zakona o 
delovnih razmerjih, ki bp urejal individualna delovna razmerja, in 
ki bo na tem področju nadomestil omenjena zakona, potrebno 
obravnavati in zagotoviti tudi pravne podlage kolektivnega 
dogovarjanja. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah , pripravljen 
za drugo obravnavo, je bil že leta 1995 posredovan Državnemu 
Zboru Republike Slovenije, ko je bilo odločeno, da se obravnava 
predloga zakona zadrži in da se izvede sočasno z obravnavo 
predloga zakona o delovnih razmerjih. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju - skrajšani postopek 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Ustrezne spremembe zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju narekuje predvsem Odločba Ustavnega sodišča RS, 
št. U-l302/97(Uradni list RS št.61/00), ki ugotavlja neskladnost 
prvega odstavka 79. Člena zakona z ustavo in zahteva odpravo 
neskladnosti najkasneje v enem letu od objave odločbe. 

4. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvenem In preživninskem skladu RS - skrajšani 
postopek (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike 
Slovenije je potrebno spremeniti in dopolniti zaradi uskladitve 
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ureditve Jamstvenega sklada z direktivo Sveta ES št. 80/98/ 
EGS. Predvidene so tudi spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo 
tudi na varstvo podatkov, te pa narekuje 35. Člen Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št.59). 

5. Predlog zakona o rejniškl dejavnosti - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MDDSZ) 
Zakon o rejniški dejavnosti bo določil pogoje za opravljanje 
rejništva, opredelil dolžnosti rejnice in centra za socialno delo, 
uredil plačevanje rejnine in rejniško pogodbo, postopek za 
pridobitev dovoljenja za opravljanje rejništva in opravljanje rejništva 
kot poklic ter druga vprašanja v zvezi z izvajanjem zakona. 

6. Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu- prva 
obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
13. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,št. 
56/99) določa , da Državni zbor Republike Slovenije sprejme 
nacionalni program varnosti in zdravja pri delu. 64. člen zakona 
pa določa, da mora Vlada Republike Slovenije v roku 1 leta od 
uveljavitve zakona predložiti Državnemu zboru v obravnavo 
predlog nacionalnega programa. Navedena obveza sledi iz 4. 
člena konvencije Mednarodne organizacije dela št. 155 o varstvu 
pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, ki nalaga 
državi članici, da v skladu s pogoji in prakso v posamezni državi 
, ob posvetovanju z najreprezentativnejšimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev določi, izvaja in periodično revidira enotno 
državno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu. 

7. Predlog zakona o Ekonomsko socialnem svetu - tretja 
obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

8. Predlog zakona o invalidskih organizacijah • druga in 
tretja obravnava (predlagatelj MDDSZ) 

9.Predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe 
- hitri postopek (predlagatelj MDDSZ) 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

1. Predlog zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
prekvalifikacij na področju zdravstvene dejavnosti (B) - prva 
obravnava (predlagatelj MZ) 

2. Predlog zakona o omejevanju uporabe alkoholnih pijač - 
(B) • prva obravnava (predlagatelj MZ) 
S tem zakonom bodo določeni ukrepi in aktivnosti za zmanjšanje 
škodljive uporabe alkoholnih pijač. 

10.PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

1. Zakon o spremembah In dopolnitvah zakon o vrtcih (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 

2. Zakon o maturi (B) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport) 

3. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
šolski inšpekciji (B) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport) 

4. Zakon o nostriflkacljl tujih spričeval (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport) 

5. Nacionalni program izobraževanja odraslih v Sloveniji 
(B) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 
Obveza izhaja iz Zakona o izobraževanju odraslih (Ur.l.RS, št. 
12/69). NPIO določa javni interes v izobraževanju odraslih, tako 
da opredeli: 

cilje v izobraževanju odraslih, 
prednostna področja, 
dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanje odraslih in 
globalni obseg javnih sredstev. Eden od osnovnih ciljev NPIO 
je ustvarjanje pogojev in razmer za zviševanje temeljne ravni 
znanja in usposobljenosti večine odraslega prebivalstva; to je 
hkrati eden od ukrepov, s katerim bomo zagotovili 
uresničevanje strategije in koncepta vseživljenjskega učenja. 

11. PODROČJE KULTURE 

1.Spremembe In dopolnitve besedila predloga Nacionalnega 
kulturnega programa - prva obravnava (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za kulturo) 
Besedilo bo treba v veliki meri skrajšati, program realistično 
operacionalizirati in iz njega odstraniti določene predloge. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
RTV (B) - tretja obravnava (predlagatelj MK) 

12.PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Predlog Zakona o geofizikalni dejavnosti - prva obravnava 
(B)2 

Zakon o geofizikalni dejavnosti ureja dejavnosti nacionalnega 
pomena na področju geofizike in znotraj nje posebej seizmologijo 
ter nadzor in verifikacijo tistih geofizikalnih in seizmoloških 
dejavnosti, ki same nimajo značaja nacionalne pomembnosti, 
vendar lahko k navedenim prispevajo koristne podatke. 

2. Predlog zakona o geološki dejavnosti - prva obravnava 
(B) 
Zakona o geološki dejavnosti bo zagotovil enoten način izvajanja 
geoloških raziskav pri proučevanju razvoja, zgradbe, nastanka 
in dinamike Zemljine skorje, pri odkrivanju mineralnih surovin, pri 
raziskovanju podzemnih voda in geotermalne energije. S temi 
dejavnostmi se zagotavlja raziskovanje ter izdelava osnovne in 
tematskih geoloških kart, geološke dokumentacije, geološkega 
informacijskega sistema in shranjevanje materialnih vzorcev. 

3. Predlog zakona o posredovanju v prometu z 
nepremičninami - prva obravnava (B) 
Zakon bo sistemsko uredil področje posredovanja v prometu z 
nepremičninami. Že kmalu po uveljavitvi Ustave RS, ki v 33. členu 
zagotavlja pravico do zasebne lastnine, v 74. členu pa svobodno 
gospodarsko pobudo, pa se je ugotovilo, da je potrebno tudi to 
področje ustrezno regulirati, to je določiti minimalne pogoje za 
opravljanje te dejavnosti in pravila posredovanja. Razlogi za 
zakonsko določanje pogojev- za opravljanje dejavnosti 
posrednikov na nepremičninskem trgu pa so tudi sicer 
zasebnopravne in javnopravne narave, usmerjeni pa so v javno 
korist. 

4. Predlog zakona o uporabi genske tehnologije - tretja 
obravnava (B) 
Zakon bo v slovenski pravni red prenesel zahteve pravnega 
reda EU, ki se nanašajo na ravnanja z gensko spremenjenimi 
organizmi. 

2 Vsi navedeni predlogi zakonov in uredb so v pristojnosti Ministrstva za 
okolje in prostor. 
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5. Predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo - tretja obravnava - (B) 
Zakon ureja postopek in način odprave dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo, ki so jih podjetja vzpostavila v postopku 
lastninjenja 

6. Predlog sprememb In dopolnitev zakona o Triglavskem 
narodnem parku - prva obravnava (B) 
Sedanji Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki je bil sprejet leta 
1981, je treba novelirati in uskladiti z Zakonom o ohranjanju narave. 

7. Nacionalni program izkoriščanja lesne biomase (B) 
Na podlagi zakona o varstvu okolja bo pripravljen nacionalni pro- 
gram izkoriščanja lesne biomase. Izkoriščanje lesne biomase je 
povezano z ravnanjem z odpadki. Lesna biomasa je uvrščena 
med obnovljive energetske vire, obenem pa njeno izkoriščanje 
uresničuje tudi zastavljene cilje zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov. 

8. Predlog zakona o gospodarskih javnih službah - druga in 
tretja obravnava (B) (predlagatelj MOP) 

9. Predlog zakona o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji 
- druga in tretja obravnava (B) (predlagatelj MOP) 

10. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
varstvu okolja - hitri postopek (B) (predlagatelj MOP) 

11. Predlog zakona o vodah - tretja obravnava (B) 
(predlagatelj MOP) 

12.Predlog zakona o urejanju prostora - druga obravnava 
(B) (predlagatelj MOP) 

13. Predlog zakona o graditvi objektov - druga obravnava 
(B) (predlagatelj MOP) 

14. Uredba o podrobnejši vsebini varnostnega poročila 
(A)(predlagatelj MOP) 

15. Uredba o krajinskem parku Kolpa (A) 
Zavarovanje izhaja iz zakona o ohranjanju narave in izvajanja 
obveznosti do Evropske unije. Gre za naravno vrednot državnega 
pomena 

16. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov (A) 
Zakonska podlaga je zakon o varstvu okolja in Državni program 
RS za prevzem pravnega reda EU do konca 2002. Del zbranih 
sredstev je eden od možnih finančnih virov za izgradnjo 
infrastrukture za ravnanje z odpadki. 

17. Uredba o določitvi ekološko pomembnih območij (A) 
Predpis temelji na zakonu o ohranjanju narave in določa območja 
narave, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Med drugim določa območja habitatnih tipov, ki so 
biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, in območja, kjer 
so habitati ogroženi ali endemičnih vrst. 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Predlog zakona o reorganizaciji javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d. (B) (predlagatelj Ministrstvo za 
promet) 
Zakon o železniškem prometu (Ur.l. 92/99) predvideva omenjeni 
zakon. Potreben je za uskladitev pravnega reda Republike 
Slovenije z zakonodajo Evropske zveze. Skrajni rok za uporabo 
zakona v praksi je 31.12.2001. 

2. Predlog zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvu Republike 

Slovenije za najem kreditov za financiranje 30 primestnih 
vlakov po Zakonu o poroštvu (Uradni list št. 20/98 z dne 
13.3.1998) v višini ca 2000 mio SIT po dodatku k 
Investicijskem programu za podražitve nastale zaradi 
tečajnih razlik in eskalacijske lestvice v dobaviteljski pogodbi 
Siemens, (predlagatelj Ministrstvo za promet) 

3. Spremembe In dopolnitve zakona o ureditvi določenih 
vprašanj v zvezi z gradnjo avtocestnega omrežja v RS - (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Cilj in namen sprememb in dopolnitev zakona je poenostavitev 
postopkov pridobivanja nepremičnin za potrebe izgradnje cest iz 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
posebno v primerih, ko lastniki nepremičnin, vpisani v zemljiški 
knjigi niso poznani ali dosegljivi. 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih cestah - skrajšani postopek (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
- uskladitev zakonskih rešitev s predpisi EU (določbe drugega 
odstavka 52. člena ZJC, ki določa, da se nadzor dovoljenih osnih 
obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, ki vstopajo v Republiko 
Slovenijo, opravlja v postopku carinskega nadzora na mejnem 
prehodu, z direktivama EU št. 4060/89 in št. 3912/92, po katerih 
se mora kontrola motornih vozil, ki so v prometu znotraj držav 
članic EU, opravljati znotraj njihovega teritorija in ne na mejnih 
prehodih) 
- uskladitev rešitev v ZJC z rešitvami v drugih področnih zakonih, 
ki so bile sprejeti v času sprejemanja ZJC in po njegovem sprejetju 
(zaradi dvoletnega časovnega zamika med drugo in tretjo 
obravnavo predloga ZJC je prišlo že ob sprejetju tega zakona do 
določenih neusklajenosti med nekaterimi v njem predlaganimi 
rešitvami in rešitvami v drugih zakonih, sprejetih v vmesnem 
obdobju. Le-teh ni bilo moč odpraviti preko uskladitve v drugi fazi 
neamandmiranih členov predloga ZJC (omejitev po poslovniku 
DZ). Določene spremembe "sistemske" zakonodaje (npr. 
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih odlokov) so bile spodbujene 
ravno na podlagi spoznanj pri normativnem urejanju gospodarjenja 
z javnimi cestami). 

5. Spremembe In dopolnitve nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Rebalans NPIA) - 
(B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa so predvidene 
zaradi potrebnosti uskladitve finančnih določil veljavnega 
nacionalnega programa (spremembe investicijskih vrednosti 
zaradi DDV, vplačevanja celotnih odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti, bolj detajlne obdelave dokumentacije) in terminskih 
določil (zamude pri pridobivanju dokumentacije, odkupih zemljišč, 
oddaji del). 

6. Predlog spremembe zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev o graditvi državnih cest, določenih v NPIA (B) 

7. Predlog zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah - 
hitri postopek (predlagatelj Ministrstvo za promet)(B) 
Predlagani zakon pomeni ureditev vprašanj v zvezi z varnostjo 
plovbe po celinskih vodah (jezera in reke), pristojnostih, režimu, 
opremi plovil in pogojih za upravljanje z njimi. 
Opomba: Odbor za infrastrukturo in okolje DZ je leta 1994 
predloženi predlog ocenil za nesprejemljiv in predlagal Vladi, da 
predloži novo besedilo, za katero mora biti opravljena nova 
pripravljalna in vladna procedura. 

8. Podzakonski akti na podlagi Zakona o letalstvu 
(A)(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

9. Uredba o kombiniranem transportu (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
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10. Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za Izdajo licence, začasni odvzem, preklici veljavnosti ali 
podaljšanje licence In postopek obveščanja tujih organov 
(A) (predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 

11. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Uskladitev zneskov tega povračila z gibanjem tečaja nemške 
marke v obdobju od 1. 6. 2000 do 1. 6. 2001 zaradi ohranjanja 
njihove realne vrednosti, vezano na izpolnjevanje meril iz direktive 
99/62/EC od 17. 6. 1999, ki določa minimalno raven teh povračil 
(vehicle taxes, v Evrih/ieto) za tovorna vozila 12 t in več skupne 
mase. 

12. Uredba o ukrepih v primeru posebnih razmer na trgu na 
področju prevoza stvari v cestnem prometu (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
Sprejem Uredbe o ukrepih v primeru posebnih razmer na trgu na 
področju prevoza stvari v cestnem prometu je potrebna zaradi 
prilagoditve predpisom Evropske Unije. Predviden rok sprejetja 
je 31.12.2000, začetek veljavnosti pravilnika skladno s 
pogajalskimi izhodišči z EU pa je določena za 30.06.2001 

13. Uredba o spremembah uredbe o povračilih za izredne 
prevoze po javnih cestah (A) (predlagatelj Ministrstvo za 
promet) 
Uskladitev zneska tega povračila z gibanjem tečaja nemške marke 
v obdobju od 1. 6. 2000 do 1. 6. 2001 zaradi ohranjanja njihove 
realne vrednosti v razmerju do letnega povračila za uporabo 
cest. 

14. Uredba o povračilu za uporabo neprometnih površin 
izven vozišča javne ceste In za površine za spremljajoče 
dejavnosti - (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Podzakonski akt k zakonu o javnih cestah, priprava ima 
neposredno podlago v določilih zakona o javnih cestah (11. člen). 
Namen in cilji so določitev višine, načina vplačevanja in 
evidentiranja vplačil in nadomestitev uredbe, pripravljene v 
prehodnem obdobju. 

15. Uredba o povračilu za čezmerno uporabo javne ceste - 
(A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Podzakonski akt k zakonu o javnih cestah, priprava ima 
neposredno podlago v določilih zakona o javnih cestah (11. člen). 
Namen in cilji so določitev višine, načina vplačevanja in 
evidentiranja povračil za čezmerno uporabo javne ceste. 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

1. Predlog zakona o krmilih - hitri postopek (B)3 

Zakon bo urejal cilje, načela, načrtovanje, ukrepe in nosilce na 
področju prehrane živali; javne službe in oblike organiziranja 
področja prehrane živali; registracijo objektov za proizvodnjo krmil 
ter posebnih krmil oziroma krmnih dodatkov; nadzor nad prehrano 
živali . Zakon o krmilih bo določil pravno sistemske temelje za 
vzpostavitev EU primerljivega pravnega reda področju prehrane 
živali v Sloveniji. 

2. Predlog zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu - 
hitri postopek (B) 
Zakon o semenu in sadikah iz leta 1973, ki zdaj ureja to področje, 
ni usklajen s pravnim redom Evropske unije. V skladu s 
pogajalskimi izhodišči za prevzem pravnega reda Evropske unije 
mora biti do 30.6.2001 sprejet zakon o gozdnem reprodukcijskem 
materialu, ki naj bi bil tako na Vladi Republike Slovenije kot v 
Državnem zboru obravnavan skupaj z zakonom o semenskem 
materialu. Z novim zakonom bo omogočeno normalno trgovanje 
z gozdnim reprodukcijskim materialom z državami Evropske 
Unije, hkrati pa bo zagotovljena uporaba gozdnega 
reprodukcijskega materiala v slovenskih gozdovih, ki bo ustrezala 
provenienčnim in kakovostnim kriterijem. 

3. Predlog zakona o živinoreji - hitri postopek (B) 

4. Nacionalni program razvoja kmetijstva (B)- prvo branje 
Zakon o kmetijstvu določa nacionalni program razvoja kmetijstva, 
kot temeljni razvojni dokument. Predlog nacionalnega programa 
bo opredelil zlasti analizo stanja, razvojne cilje, ukrepe kmetijske 
politike in finančna sredstva za njihovo realizacijo. 

6. Uredba za dodelitev podpore za uporabo mleka v prahu 
za krmo-za živali (A) 
Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
je Vlada RS pristojna, da sprejme uredbe o ukrepih kmetijske 
politike, v skladu z nacionalnim programom. Z uredbo za dodelitev 
podpore za uporabo mleka v prahu za krmo za živali bo Vlada RS 
podrobno predpisala ukrepe za pospeševanje prodaje in porabe 
v skladu z 19. členom Zakona o kmetijstvu. 

7. Uredba za dodelitev podpore za smetano in maslo za 
uporabo v živilsko predelovalni industriji (A) 
Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) 
je Vlada RS pristojna, da sprejme uredbe o ukrepih kmetijske 
politike, v skladu z nacionalnim programom. Z uredbo za dodelitev 
podpore za smetano in maslo za uporabo za živilske proizvode 
bo Vlada RS podrobno predpisala ukrepe za pospeševanje prodaje 
in porabe v skladu z 19. členom zakona o kmetijstvu. 

8. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim 
namenom (A) 
Protokolarni objekt Brdo, s katerim upravlja Servis Vlade RS za 
protokolarne storitve, zajema tudi 380 ha gozdov. V skladu z 
Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) so lahko gozdovi 
ograjeni samo v primeru, če so razglašeni za gozd s posebnim 
namenom, zato bi morala Vlada Republike Slovenije izdati akt o 
njihovi razglasitvi, v katerem bi določila poseben režim 
gospodarjenja s temi gozdovi. 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

1. Zakon o poštnih storitvah - hitri postopek (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za Informacijsko družbo) 
Zaradi popolne uskladitve z AC je potreben sprejem novega zakona 
o poštnih storitvah. Z AC se bodo uskladile predvsem univerzalne 
poštne storitve, obseg izključnih pravic in podeljevanje licenc 

2. Podzakonski akti novega zakona o telekomunikacijah (A 
ali minister) (predlagatelj Ministrstvo za informacijsko 
družbo) 
Za popolno uveljavitev novega zakona o telekomunikacijah se 
sprejmejo za to potrebni podzakonski akti. 

3 Vsi navedeni predlogi za to področje so v pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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III.TRIMESEČJE 

1 .PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1. Predlog zakona o predsedniku republike (B) (predlagatelj 
Služba Vlade RS za zakonodajo) 
Vlada je na seji dne 10.8.2000 sprejela sklep, s katerim je naložila 
Službi Vlade RS za zakonodajo, da pripravi navedeni zakon, ki bo 
uredil zlasti položaj Urada predsednika republike, pa tudi nekatere 
pravice, ki izhajajo iz funkcije predsednika republike. 

2. Predlog zakona o pokrajinah - prva obravnava 
(B)(predlagatelj Služba za lokalno samoupravo) 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Zakon o Javnih zavodih - druga In tretja obravnava (B) 
(predlagatelj MNZ) 
Namen predlaganega zakona je ureditev pomanjkljivega in 
neustreznega financiranja javnih zavodov, ter ustvariti pravno 
podlago za statusno in premoženjsko preoblikovanje javnih 
zavodov. S tem zakonom bi se javni zavodi oblikovali kot 
samostojne statusne oblike osebe javnega prava, ki se ne prekriva 
z vprašljivo statusno obliko osebe zasebnega prava. 

2. Zakon o matičnih knjigah - (B) (predlagatelj MNZ) 
Sedanji Zakon o matičnih knjigah je bil sprejet že leta 1974. Kljub 
kasnejšim spremembam, ga zaradi spremenjenih družbenih 
razmer in sprejete zakonodaje v mnogih določbah ni več mogoče 
izvajati, zaradi česar je potrebno sprejeti nov zakon, v katerem 
bodo upoštevane vse spremembe in dosedanje pomanjkljivosti. 

3. Nacionalni programa varnosti v cestnem prometu - (B) 
(predlagatelj MNZ) 
Nacionalni program varnosti v cestnem prometu je potrebno 
sprejeti na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa zaradi nujnosti po usklajenem, organiziranem 
in učinkovitem delovanju pristojnih državnih organov in organizacij, 
ter drugih subjektov na področju varnosti v cestnem prometu. 

4. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
društvih (B)(predlagatelj MNZ) 
Upoštevajoč zaključke analize o delovanju društev, ki delujejo v 
javnem interesu ter potrebe po nadaljnjem razvoju in krepitvi vloge 
nevladnih organizacij bodo pripravljene ustrezne spremembe 
zakona; dopolnitev zakona bo zagotavljala lažje in učinkovitejše 
uresničevanje ustavne pravice do združevanja v smeri razširjanja 
subjektov, ki se lahko povezujejo v društva, oz. zveze društev, 
ter druga vprašanja. 

5. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
azilu - hitri postopek (B) (predlagatelj MNZ) 
Zakon o azilu ( Ur.l. RS št.61/99) se je v praksi pokazal kot 
neučinkovit, zlasti pa so se pojavile težave pri implementaciji 
zakona, zato so potrebne posamezne spremembe in dopolnitve 
zakona. Poglavitni cilji sprememb in dopolnitev zakona so v 
racionalizaciji vodenja azilnih postopkov, preprečevanju zlorab 
instituta azila ter jasni določitvi pristojnosti posameznih subjektov 
na področju azila. 

6. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
policiji (B) (predlagatelj MNZ) 
Zakon o policiji je bil sprejet v letu 1998. V 2-letnem obdobju 
veljavnosti zakona so se v praksi pokazale nekatere nejasnosti 
oziroma neustrezne rešitve v nekaterih določbah, ki jih bo potrebno 
natančneje oziroma ustrezneje opredeliti. 

7. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa - druga in tretja obravnava 
(B)(predlagatelj MNZ) 

8. Predlog zakona o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju 
in uporabi podatkov Iz javno pravnih evidenc - prva 
obravnava (B)(predlagatelj SURS) 

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
tujcih - hitri postopek (B)(predlagatelj MNZ) 
Zaradi popolne uskladitve s pravnim redom Evropske unije in 
Schengenskim aquisem bo potrebno Zakon o tujcih (Ur.l.RS, št. 
61/99) dopolniti in spremeniti. V zakon bo potrebno dodati nov 
razlog za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje, to je zakonsko 
zvezo sklenjeno iz preračunljivosti, z namenom pridobitve 
dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji (t.i. navidezno 
zakonsko zvezo). Glede na Schengenski izvedbeni sporazum 
bo potrebno spremeniti vrste vizumom in jih ustrezno prilagoditi 
na vizume A, B, C, in D. Določbe Zakona o tujcih, ki opredeljujejo 
vstop in prebivanje državljanov držav članic Evropske unije ob 
vstopu Republike Slovenije kot polnopravne članice Evropske 
unije, bo potrebno prilagoditi dokumentom Evropske Unije, ki urejajo 
t.i. prost pretok oseb - državljanov držav članic Evropskega 
gospodarskega prostora in njihovih družinskih članov. 

10. Predlog zakona o plačah v javnem sektorju (B) - prva 
obravnava (predlagatelj MNZ) 

11. Uredba o koncesijskih razmerjih za izvajanje 
gospodarskih Javnih služb na področju cestnega In 
železniškega prometa (A)(predlagatelj Ministrstvo za 
promet) 

12. Uredba o določitvi srednjeročnega programa statističnih 
raziskovanj - (A) (predlagatelj Statistični urad RS) 
Nacionalni program statističnih raziskovanj, ki je pripravljen v 
obliki natančnega kataloga statističnih raziskovanj, je bil sprejet v 
obliki "nacionalnega programa", ki je glede na vsebino poslovnika 
Državnega zbora RS poseben zakonodajni akt in se sprejema 
po enaki formalni proceduri kot zakon. V trenutku tretjega branja 
(postopek sprejemanja je trajal štiri leta), bi bil program zaradi 
izredne dinamike prilagajanja naše statistične ureditve statistični 
ureditvi EU že potreben temeljitih popravkov, česar pa poslovnik 
Državnega zbora ni omogočal. 
Po predlaganih spremembah Zakona o državni statistiki pripravi 
predlog SPSR Urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, 
sprejme ga Vlada RS za petletno obdobje. 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Predlog zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o 
davčni službi (B) - prva obravnava (predlagatelj MF4) 
Zaradi uveljavitve DDV in drugih spremljajočih zakonov se kaže 
potreba po spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih skladih - tretja obravnava (B) 
V predlaganem zakonu je potrebno spremeniti način financiranja 
javnih skladov. 

4 Vse navedene predloge za to področje bo v obravnavo predložilo Ministrstvo 
za finance. 
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3. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (B) 
Vlada mora čimprej določiti Predlog proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 in tako omogočiti normalno financiranje uporabnikov 
proračuna ter drugih prejemnikov proračunskih sredstev. S 
proračunom želi vlada ob spodbujanju trajnega in stabilnega 
gospodarskega ter družbenega razvoja zagotoviti uresničitev 
makroekonomskih in javno finančnih ciljev ter financiranje prioritet, 
ki jih določi vlada in drugih funkcij države opredeljenih z zakonodajo. 

4. Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 (B) 
Zakon določa posebnosti zagotavljanja pravic porabe in postopke 
izvrševanja proračuna za leto 2001 s ciljem zagotoviti pregledne 
in učinkovite postopke izvrševanja proračuna, ob jasno razmejenih 
odgovornostih ter stimulirati k bolj gospodarni porabi proračunskih 
sredstev. 

5. Predlog zakona o financiranju občin (naslov zakona še nI 
dokončno usklajen)- druga obravnava (B) 
Z zakonom bo prišlo do sprememb na področju financiranja občin. 

6. Predlog zakona o Banki Slovenije (B) - druga In tretja 
obravnava 
Zakon celovito ureja organizacijo in delovanje Banke Slovenije 
kot glavnega kreatorja monetarne politike. Pri tem je cilj novega 
zakona popolna uskladitev z evropskim pravnim redom, ki bo 
omogočala vključitev Slovenije v Evropsko unijo in kasneje vstop 
v evro območje. Glede na to, da časovno trenutka vključitve v 
Evropsko unijo in vstopa v evro območje ne bosta sovpadala 
zakon predvideva različna časovna termina začetka uporabe 
posameznih določb zakona. Prilagoditve, ki jih narekuje vključitev 
v Evropsko unijo so predvsem neodvisnost Banke Slovenije, 
popolna odprava financiranja javnega sektorja iz naslova denarne 
politike in postavljanja cilja cenovne stabilnosti kot temeljnega 
cilja denarne in tečajne politike. Naslednji korak, to je vključitev v 
evro območje pa bo od Banke Slovenije zahteval, da bo svoje 
delovanje na določenih področjih podredila delovanju v okviru 
Evropskega sistema centralnih bank, katerega sestavni del bo z 
vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko unijo postala Banka 
Slovenije. 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davčnem postopku (B) - prva obravnava 
Zaradi uskladitve z drugimi posameznimi zakoni se predvidevajo 
dodatne spremembe in dopolnitve zakona v tretjem trimesečju. 

8. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
merilih In postopkih za dajanje poroštev - skrajšani postopek 
(B) 

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih 
družb in poslov restrukturlranja dolgov - skrajšani postopek 
(B) 

10.Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
obveznem zavarovanju v prometu - druga obravnava (B) 

11. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
carinskega zakona - tretja obravnava (B) 

12. Predlog zakona o davku na nepremičnine - tretja 
obravnava (B) 

13. Predlog zakona od dohodka pravnih oseb - tretja 
obravnava (B) 

14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dohodnini - tretja obravnava (B) 

15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku na dodano vrednost - tretja obravnava (B) 

16. Predlog zakona o koncesijah - druga obravnava (B) 

17. Predlog zakona o spremembah zakona o trošarinah - 
tretja obravnava (B) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Predlog zakona o ratifikaciji kulturnega sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije In Vlado Hašemitskega kraljestva 
Jordanije (B) 

2. Predlog uredbe o ratifikaciji programa sodelovanja v 
kulturi, Izobraževanju in znanosti med Vlado Republike 
Slovenije In Vlado Republike Albanije za leta 1999-2002 (A) 

3. Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju In znanosti 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije 
za leta 2000-2003 (A) 

4. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije In Vlado Republike Bolgarije o 
sodelovanju na področju organiziranega kriminala, 
terorizma In tihotapljenja mamil (B) 
Namen zakona je ratifikacija sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju 
organiziranega kriminala, terorizma in tihotapljenja mamil. 

5. Predlog uredbe o ratifikaciji Amandmaja k aneksom h • 
Konvenciji o varstvu migratornih vrst (Bonska konvencija) 
(A) 
Z amandmaji k aneksom k Bonski konvenciji se vsake 4 leta 
spreminja seznam migratornih vrst, ki so zaščitene po Bonski 
konvenciji. 

6. Ratifikacija sprememb In dopolnitev konvencije Svetovne 
poštne zveze v zvezi s konferenco pooblaščenih 
predstavnikov v Pekingu (A) 
Glede na spremembe konvencije je potrebna ratifikacija teh. 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
vojaški dolžnosti - prva obravnava (B) (predlagatelj MO) 
Pripravljen bo predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojaški 
dolžnosti, s katerim se bo ustrezneje uredilo nekatera vprašanja 
izvajanja vojaške dolžnosti in ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pred požarom - tretja obravnava (B) (predlagatelj 
MO) 
Vlada je predlog sprememb in dopolnitev zakona o varstvu pred 
požarom sprejela pod št. 212.02-99-2 z dne, 31.08.2000. 
Predvidevamo, da bo druga obravnava opravljena v tretjem 
trimesečju. 

3. Uredba za izvajanje zaščitnih ukrepov (A) (predlagatelj 
MO) 
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah bo pripravljen predlog nove uredbe, 

14. februar2001 63 poročevalec, št. 8 



ki ureja to področje v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Ur. I. RS, št. 64/94). 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

1. Obligacijski zakonik - tretja obravnava (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
Ministrstvo za pravosodje bo Vladi RS poslalo predlog zakonika 
za tretjo obravnavo, Druga obravnava bo v Državnem zboru 
opravljena predvidoma v mesecu aprilu 2001. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvršbi in zavarovanju - hitri postopek (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
Spremembe in dopolnitve navedenega zakona so potrebne zaradi 
ureditve instituta »pomočniki izvršiteljev« in zaradi nekaterih 
drugih nujnih dopolnitev zakona, ki so se pokazale z izvajanjem 
zakona. Prav tako je navedeni predlog zakona potreben zaradi 
uskladitve Zakona o izvršbi in zavarovanju z odločbo Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. Ministrstvo za pravosodje bo predlog 
sprememb in dopolnitev zakona predložilo Vladi Republike 
Slovenije v mesecu septembru 2001 in predlagalo, da se 
obravnava po hitrem postopku. 

3. Predlog zakona o prekrških - druga obravnava (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) (B) 

4. Stvarnopravni zakonih - druga obravnava (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) (B) 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Predlog zakona o razvoju malega gospodarstva - tretja 
obravnava (B) 
Na osnovi Strategije razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva 
v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005 bo pripravljen novi zakon o 
razvoju malega gospodarstva. 

2. Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje - tretja obravnava (predlagatelj MG) (B) 

3. Nacionalni energetski program - druga obravnava 
(predlagatelj MG) (B) 

4. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo 
električne energije (A) 

5. Uredba o določitvi najvišjih čen osnovnih poštnih storitev 
(A) 
Točki 3 in 4: Na podlagi zakona o kontroli cen in v skladu z 
začrtano ekonomsko politiko, bo Vlada Republike Slovenije s temi 
ukrepi urejala problematiko cen in odpravljala disparitete cen. 

6. Uredba o statusu kvalificiranih proizvajalcev (A) 
Status kvalificiranih proizvajalcev naj bi določal zahteve, ki jih 
mora proizvajalec električne energije izpolniti za pridobitev statusa. 
V uredbi naj bi bili tudi določen način odjema električne energije od 
le teh skladno z Energetskim zakonom in že sprejetimi 
podzakonskimi akti. 

7. Uredba o načinu reševanja nasedlih investicij (A) 
Akt o reševanju nasedlih investicij naj bi opredelil pogoje za 
opredelitev nasedlih investicij, kakor tudi način reševanja le teh. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Predlog zakona o registraciji skupnosti Istospolnih 
partnerjev - prva obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Cilj zakona je preprečiti diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti, oziroma odpraviti prikrajšanje, ki nastane ker pri 
uveljavljanju različnih posledic trajne življenjske skupnosti 
istospolna partnerja nimata o obstoju te skupnosti dokaza. Zakon 
naj bi zagotovil podlago, da bi lahko prizadete osebe uveljavljale 
svoje pravice, ki jih bo priznaval zakon istospolnim partnerjem na 
posameznem področju. 

2. Predlog zakona o vojnih grobiščih - druga obravnava (B) 
(predlagatelj MDDSZ) 
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 18. redni seji opravil 
prvo branje predloga zakona o vojnih grobiščih, katerega besedilo 
je Vlada Republike Slovenije določila na 50. redni seji dne 19.2.1998. 
S predlogom zakona se pristojnost ministrstva razširi tudi na 
področje urejanja vojaških grobišč in grobov borcev iz II. svetovne 
vojne, ki so po veljavni zakonodaji v pristojnosti lokalnih skupnosti 
(občin), kar pomeni še novih 2896 lokacij grobišč in grobov borcev. 
Poenoti se tudi pristojnost in s tem urejanje grobišč žrtev povojnih 
izvensodnih usmrtitev in s tem tudi potreba po dodatnih sredstvih 
za urejanje grobišč, obeleževanje in vzdrževanje že obstoječih 
spominskih obeležij.Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi 
obravnavi predloga zakona ugotovil, da je predlagani zakon 
primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. Zadolžil je Vlado Republike Slovenije, da pri pripravi 
predloga zakona za drugo obravnavo prouči in upošteva pripombe 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, prouči možnosti 
ureditve tistih grobišč Slovencev v tujini, ki so za posledicami 
vojnih dogodkov umrli po uradnem zaključku vojne, prouči 
upravičenost uvrstitve med vojna grobišča tudi novo odkritih 
grobišč v Špitaliču in tankovskih jarkih pri Mariboru ter prouči 
možnosti uvrstitve grobišč padlih borcev organizacije TIGR med 
vojna grobišča. Predlagatelj pa naj bi do druge obravnave predloga 
zakona pripravil tudi primerjalno analizo, kako je v evropskih 
državah urejeno obeleževanje in varstvo grobov okupatorjevih 
sodelavcev. 

Predlog zakona o vojnih grobiščih je za drugo obravnavo 
pripravljen z upoštevanjem navedenih sklepov Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

3.Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojnih invalidih - prva obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Noveliranje Zakona o vojnih invalidih (Ur.l. RS, št. 63/95,17/97 in 
75/97) terjajo nekatere novosti v pokojninsko - invalidski 
zakonodaji, na katero se glede posameznih pravic navezuje 
ureditev varstva vojnih invalidov (pravica do dodatka za pomoč 
in postrežbo), preveriti pa bo potrebno tudi ustreznost veljavne 
zakonske ureditve glede na novosti pri dohodkih oziroma 
prejemkih, upoštevanih pri odločanju o pravicah, ki imajo naravo 
socialnega korektiva ter še nekatere druge rešitve. 

4. Predlog nacionalnega programa za enake možnosti žensk 
In moških (A) (predlagatelj Urad za žensko politiko) 
Na četrti svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah - 
Enakost, razvoj, mir (Peking 1995) so bila sprejeta Izhodišča za 
ukrepanje, ki opredeljujejo vrsto ciljev, ukrepov in mehanizmov 
za izboljšanje položaja žensk. Pekinška deklaracija in Izhodišča 
za ukrepanje zavezujejo vse države, članice Združenih narodov, 
da si na nacionalni ravni prizadevajo za njihovo uresničevanje ter 
pripravijo nacionalni program za izboljšanje položaja žensk in 
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doseganja enakih možnosti žensk in moških. K pripravi in sprejemu 
takšnega nacionalnega programa nas poleg teh dveh dokumentov 
zavezujejo tudi drugi mednarodni akti (deklaracije, konvencije, 
programi itd.), ki se nanašajo na zagotavljanje enakih možnosti 
žensk in moških, in predstavljajo izhodišča za razvoj ustreznih 
strategij in programov. 

Namen nacionalnega programa za enake možnosti žensk in 
moških je oblikovanje splošnega načrta za doseganje enakih 
možnosti na vseh področjih udejstvovanja, ki bo podlaga za 
usklajeno medresorsko vladno ukrepanje. 

Predlog nacionalnega programa za enake možnosti žensk in 
moških bomo predložili v sprejem Vladi RS v tretjem trimesečju. 

5. Predlog zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij - prva obravnava (predlagatelj MDDSZ) (B) 

6. Predlog zakona o Invalidnini - prva obravnava (predlagatelj 
MDDSZ) (B) 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

1. Predlog zakona o zdravstveni negi (B) - prva obravnava 
(predlagatelj MZ) 
Predlagani zakon bo uredil poklic medicinske sestre, določil naloge 
zdravstvene nege, pričakovani nivo znanja, pogoje za začetek 
samostojnega dela, strokovni nadzor in drugo. 

2. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih Izdelkov - hitri postopek (B) 
(predlagatelj MZ) 
Z zakonom bo področje označevanja tobačnih izdelkov usklajeno 
s pravnim redom Evropske unije. 

3. Predlog zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij na področju zdravstvene dejavnosti - druga 
obravnava (predlagatelj Ministrstvo za zdravstvo) 

4. Predlog zakona o varstvu pravic na pdoročju zdravstva 
(B) - prva obravnava (predlagatelj MZ) 
S tem zakonom se želi celovito urediti postopke in način 
uveljavljanja pravic bolnikov oziroma uporabnikov zdravstvenih 
storitev in vzpostaviti institut varuha pravic za področje zdravstva. 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

/ 

11. PODROČJE KULTURE 

/ 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Predlog zakona o urejanju prostora - tretja obravnava (B) 
Zakon bo celovito uredil področje prostorskega načrtovanja. V 
skladu z novim sistemom lokalne samouprave bo opredelil 
pristojnosti države in lokalnih skupnosti na področju urejanja 
prostora in postavil pogoje za reorganizacijo nadzorstva nad 
prostorskim načrtovanjem in izvajanjem načrtovanih prostorskih 
ureditev. 

2. Predlog zakona o graditvi objektov - tretja obravnava (B) 
Nov zakon o graditvi objektov je potreben zaradi uskladitve z 
zakonom o urejanju prostora, zlasti glede razmejitve na področjih 

upravnih dovoljenj, inšpekcijskega nadzorstva in kazenskih 
določb. Potreben pa je tudi zaradi uskladitve z ustreznimi 
določbami novega zakona o gradbenih proizvodih in direktivami 
Evropske Unije s področja zagotavljanja trdnih in varnih gradenj. 

3. Predlog zakona o državni meteorološki službi (B) 
S predlaganim zakonom bodo podrobneje določene meteorološke 
in hidrološke dejavnosti, ki se izvajajo za posamezna ministrstva. 
Zakon o državni meteorološki in hidrološki službi naj bi zagotovil 
vse potrebne horizontalne povezave znotraj panog in med 
panogami ter vse mednarodne zadolžitve (smernice EU). 

4. Predlog zakona o pogojih In načinu uporabe sredstev 
državne pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč - tretja 
obravnava (B) 
Zakon ureja pogoje za pridobitev in način pridobivanja državne 
pomoči v primeru naravnih nesreč. 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu okolja - prva obravnava (B) 
Zakon bo prenesel v slovenski pravni red zahteve direktiv EU, ki 
ob sprejemu Zakona o varstvu okolja še niso bile uveljavljene, ali 
pa je EU po njegovi uveljavitvi sprejela nove predpise. 

6. Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (A) 
Uredba temelji na Zakonu o ohranjanju narave. Pomeni izvajanje 
obveznosti do Evropske unije in prenos naravovarstvenih 
standardov pri varstvu rastlinskih vrst. 

7. Metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi, ki 
izhajajo Iz okoljskih elementov investicij v hidroenergetlkl 
na osnovi Poročila o vplivih na okolje (PVO) (A) 
Metodologija vrednotenja koristi in stroškov osnovne investicije 
za investicijske projekte na področju hidroenergetike, kakor tudi 
metodologija vrednotenja koristi in stroškov deleža okoljskih 
elementov investicij bosta omogočili poenotenje finančnega 
vrednotenja osnovne investicije, kakor tudi okoljskih elementov 
hidroenergetskih objektov ter transparentni prikaz upravičenosti 
investicij v makroekonomskem pogledu na kratek in dolgi rok. 

8. Uredba o informiranju prebivalstva o zaščitnih ukrepih v 
primeru radiološke nevarnosti 

9.Uredba o izvajanju javne službe za stalen nadzor 
kontaminacije z radioaktivnimi snovmi z vzorčevanjem In 
merilno mrežo fiksnih merilnikov 

10. Podzakonski predpisi, ki bodo urejali promet in uporabo 
radioaktivnih materialov, rentgenskih aparatov in drugih 
naprav, ki proizvajajo ionizirana sevanja ter ukrepe za varstvo 
pred njimi 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Predlog zakona o privatizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d., oziroma njegovih pravnih naslednikov (B) - 
hitri postopek (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Zakon o železniškem prometu predvideva sprejetje omenjenega 
zakona. Pred reorganizacijo podjetja ni smiselno predvideti 
njegovo privatizacijo, zato je ta zakon uvrščen za Predlogom 
zakona o reorganizaciji podjetja, ki je uvrščen v drugo trimesečje. 

2. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah Zakona o 
DARS - (B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Spremembe in dopolnitve zakona so predvidene zaradi uskladitve 
področja delovanja DARS-a z dejanskim stanjem (poleg avtocest 
so v pristojnosti DARS tudi nekatere druge državne ceste, zlasti 
hitre ceste) in zaradi sprememb v organizaciji DARS. 
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3. Uredba o statističnem poročanju v zračnem prometu (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz določb 67. člena Konvencije 
o mednarodnem civilnem letalstvu in določb 32. člena Zakona o 
zračni plovbi, je potrebno izdati predpis, ki bo bolj podrobno določil 
način in vsebine statističnega poročanja o obsegu zračnega 
prometa, stroških ter računovodskih izkazih. Izdaja tega predpisa 
je potrebna, ker predpisani slovenski sistem statističnega 
poročanja in raziskovanja ne zajema vseh podatkov in vsebin, ki 
jih predpisuje Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu ter 
na njeni podlagi izdani dokumenti Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva. 

4. Uredba o pogojih, ki jih morajo Izpolnjevati pristanišča za 
mednarodni promet (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Podzakonski akt zahteva 32. člen Pomorskega zakonika. 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

1. Uredba o opredelitvi podeželskih območij (A) 
(predlagatelj M KG P) 
Na podlagi zakona o kmetijstvu bo Vlada Republike Slovenije 
sprejela uredbo o opredelitvi podeželskih območij, ki bo na osnovi 
za kmetijstvo pomembnih kazalcev razvrstila podeželska 
območja. Glede na razvrstitev bodo lahko različni deleži 
sofinanciranja za posamezne ukrepe. 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

/ 

IV.TRIMESEČJE 

1. PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1. Predlog zakona o pokrajinah - druga in tretja obravnava 
(B) (predlagatelj 
Služba za lokalno samoupravo 
Predlog zakona o pokrajinah bo vseboval funkcionalno, 
organizacijsko in finančno materialno komponento pokrajinske 
ureditve. V teritorialno komponento se ne bo spuščal. 
Izločitev poglavja o pokrajinah iz ZLS ter potreba po podrobnejši 
ureditvi medobčinskega sodelovanja ( skupnosti, zveze, 
združenja) ter zaradi osmih novel popolnoma nepregleden 
Zakon o lokalni samoupravi terjajo nomotehnično preureditev 
zakonodaje za to področje. 
Pripravljeni bodo predlogi za uskladitev naslednjih zakonov: 

Zakona o lokalni samoupravi (splošne določbe o lokalni 
samoupravi v RS) 
Zakona o občinah, 
Zakona o medobčinskem sodelovanju, 

- Zakona o lokalnih volitvah. 
Navedeni predlogi zakonov bodo skupaj s predlogom Zakona o 
financiranju občin urejali področje javne uprave iz pristojnosti 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lokalnih volitvah - hitri postopek (B) (predlagatelj Služba za 
lokalno samoupravo) 
Zakon o lokalnih volitvah je treba uskladiti s predpisi držav članic 
EU. Z zakonom je treba pravico državljanov in državljank držav 
članic EU, ki stalno bivajo v Sloveniji. S predlogom sprememb in 

dopolnitev bodo urejene tudi druge manjše pomanjkljivosti, ki so 
potrebne za izvedbo naslednjih lokalnih volitev. 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1.Predlog zakona o nadzoru državne meje - prva obravnava 
(B) (predlagatelj MNZ) 
Veljavni Zakon o nadzoru državne meje je eden od t. i. 
"osamosvojitvenih" zakonov in kot takšen v konceptu 
pridruževanja naše države EU omejuje določene aktivnosti na 
tem področju (uvajanje novih standardov mejne kontrole, opustitev 
mejne kontrole na notranjih mejah, ipd.). Nov zakon je tudi eden 
od zakonov, ki ga je potrebno sprejeti v skladu z zahtevami 
usklajevanja z evropsko zakonodajo. 

2. Predlog zakona o postopku z najdenimi stvarmi - B 
(predlagatelj MNZ) 
Na novo je potrebno urediti to področje zaradi zastarelosti sedaj 
veljavnega zakona iz leta 1976. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
splošnem upravnem postopku - B (predlagatelj MNZ) 
Namen predlaganih sprememb zakona je v odpravi 
pomanjkljivosti, ki so se ugotovile pri enoletnem izvrševanju 
novega Zakona o splošnem upravnem postopku. 

4. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije - B (predlagatelj MNZ) 
Glede na dejstvo, da so v letu 1999 stopili v veljavo Zakon o 
tujcih, Zakon o azilu in Zakon o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, torej predpisi, ki celostno 
urejajo področje migracij, je zaradi enotnega izvajanja migracijske 
politike potrebno uskladiti tudi nekatere veljavne določbe Zakona 
o državljanstvu Republike Slovenije. V spremembah in dopolnitvah 
pa bo potrebno poenotiti tudi kriterije na področju omejevanja 
dvojnega državljanstva. 

5. Predlog zakona o eksplozivih hitri postopek (B) 
(predlagatelj MNZ) 
To področje je sedaj urejeno z Zakonom o prometu z eksplozivnimi 
snovmi ( Uradni list SFRJ, št. 30/85 in 6/89) in Zakonom o 
eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter drugih nevarnih 
snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77). Zakonodaja je v nekaterih 
delih neustrezna, prav tako je Evropska unija na tem področju 
sprejela posamezne akte s katerimi bo usklajen tudi nov zakon. 

6. Predlog zakona o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju 
in uporabi podatkov Iz javno pravnih evidenc -druga In tretja 
obravnava (B) (predlagatelj Statistični urad RS) 
Republika Slovenija bo v okviru reorganizacije državne uprave z 
zakonom izboljšala vzpostavitev, medsebojno povezovanje in 
uporabo podatkov iz tako imenovanih državnih administrativnih 
virov ali državnih registrov. Delo administrativnih registrov bo do 
konca leta 2002 prenesla in združila v posebne skupne centre 
(agencije), kjer se bodo zbirali administrativni podatki za poslovne 
subjekte, prebivalstvo in območje. 

7. Predlog zakona o praznikih In dela prostih dnevih (B) 
(predlagatelj MNZ) 

8. Uredba o odprtju mejnega prehoda Čeplncl - Verica za 
meddržavni promet (A) (predlagatelj MNZ) 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske sta 20. 
maja 1992 na Ptuju podpisali sporazum o odprtju novih mejnih 
prehodov na skupni državni meji. V okviru tega sporazuma že 
potekajo pogajanja za odprtje novega mejnega prehoda za 
meddržavni promet Čepinci-Verica. Predvideno je, da se mejni 
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prehod odpre najkasneje do konca leta 2001, mejni prehod pa je 
pomemben za našo manjšino na Madžarskem. 

9. Uredba o pisarniškem poslovanju (A) (predlagatelj MNZ) 
Namen predlagane uredbe je uskladitev s potrebami 
elektronskega poslovanja v javni upravi, uskladitev pojma "šifra 
zadeve" z letnico novega tisočletja (4. člen) ter novelirati uredbo 
s stanjem in potrebami upravne prakse. 

10. Uredba o merilih in postopkih za določanje tajnosti 
podatkov (A) (predlagatelj MNZ) 
Gre za podzakonski predpis Vlade Republike Slovenije predviden 
z Zakonom o tajnih podatkih. 

11. Uredba o načinu in postopku varnostnega preverjanja 
oseb (A) (predlagatelj MNZ) 
Gre za podzakonski predpis Vlade Republike Slovenije predviden 
z Zakonom o tajnih podatkih. 

12. Uredba o varovanju tajnih podatkov (A) (predlagatelj 
MNZ) 
Gre za podzakonski predpis Vlade Republike Slovenije predviden 
z Zakonom o tajnih podatkih 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ekonomskih conah (B) - prva obravnava (predlagatelj MF) 
Slovenija se je v pogajanjih z EU zavezala, da bo davčne 
spodbude po zakonu o ekonomskih conah uskladila z zahtevami 
glede prepovedi posrednega spodbujanja izvoza. V skladu s to 
zahtevo je Slovenija zaprosila za tehnično pomoč pri oblikovanju 
drugih rešitev, ki bi preprečile morebitne negativne učinke na 
neenake pogoje poslovanja na slovenskem davčnem območju. S 
pomočjo tujih ekspertov naj bi tekom leta oblikovali nove rešitve, 
ki bi jih konec leta predlagali Državnemu zboru v sprejem. 

2. Spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov k 
carinskemu zakonu (A) (predlagatelj MF) 
V skladu s spremembami in dopolnitvami carinskega zakona 
bodo opravljene tudi spremembe vseh podzakonskih aktov. 

3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 
2002 (B) (predlagatelj MF) 
Določitev dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije 
je posebna faza v postopku priprave proračuna, kjer vlada dopolni 
predlog proračuna glede na spremenjene makroekonomske 
okoliščine ali prioritete vlade. 

4. Predlog zakona o financiranju občin (naslov zakona še nI 
dokončno usklajen) - tretja obravnava (predlagatelj MF) (B) 
Z zakonom bo prišlo do sprememb na področju financiranja občin. 

5. Sprememba zakona o merilih in postopku za dajanje 
poroštev (Ur. I. RS, št. 21/95 In 18/96) (B) (predlagatelj MF) 
Sprememba zakona bo izvršena z namenom uskladitve 
slovenske zakonodaje s predpisi Evropske unije pri dajanju 
državnih pomoči, med katere spadajo tudi poroštva. 

6. Sprememba Zakona o poroštvih Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb Iz poslov restrukturlranja 
dolgov (Ur. I. RS, št. 69/94 s spremembami) (B) (predlagatelj 
MF) 
Sprememba zakona bo izvršena z namenom uskladitve 
slovenske zakonodaje s predpisi Evropske unije pri dajanju 
državnih pomoči, med katere spadajo tudi poroštva. 

7. Predlog zakona o koncesijah - tretja obravnava (B) 
(predlagatelj MF) 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obveznem zavarovanju v prometu - tretja obravnava 
(predlagatelj MF) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na 
področju zdravstva In medicine med Vlado republike 
Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (B) 

2. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o medsebojni 
pomoči v carinskih zadevah med RS In Turčijo (B) 

3. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o 
nastanitvi (B) 

4. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o pravu patentov 
(B) 

5. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe o pravu znamk (B) 

6. Program sodelovanja v Izobraževanju, kulturi In znanosti 
med Vlado RS in Vlado Portugalske republike za obdobje 
1999-2002 (A) 

7. Program sodelovanja v znanosti, izobraževanju In kulturi 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije 
v letih 2000- 2004 (A) 

8. Pobuda za pristop k protokolu o spremembah Kyoto 
konvencije -(B) 
Slovenija z aktom o nasledstvu nekaterih carinskih konvencij 
(Uradni list RS-Mednarodne pogodbe št. 15/92, z dne 13. 
novembra 1992) notificirala tudi navedeno konvencijo iz leta 1973. 
Določila predmetne konvencije so zajeta v precejšnji meri tudi v 
veljavnem carinskem zakonu, potrebno je pripraviti pobudo za 
pristop k protokolu o spremembah Kyoto konvencije Glede 
dinamike pristopa revidirani Kyoto konvenciji se bomo ravnali v 
skladu z aktivnostmi v EU na tem področju. 

9. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o 
priznanju In izvršitvi odločb o skrbništvu in o ponovni 
vzpostavitvi skrbništva otrok iz leta 1980 - hitri postopek 
(B): 

10. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o 
prenosu postopkov v kaznivih dejanjih iz leta 1972 - hitri 
postopek (B): 

11. Predlog zakona o ratifikaciji Civilnopravne konvencije o 
korupciji - hitri postopek (B) 
V tretjem trimesečju bo Ministrstvo za pravosodje Vladi Republike 
Slovenije posredovalo tekst Obligacijskega zakonika za tretjo 
obravnavo v Državnem zboru. Civilnopravna konvencija o 
korupciji od držav podpisnic terja, da v svoji notranji zakonodaji 
ustrezno uredijo zastaralni rok za odškodninsko terjatev zaradi 
korupcije - kar bo urejeno v Obligacijskem zakoniku. Zato bo 
ratifikacija navedene konvencije mogoča šele po uveljavitvi 
Obligacijskega zakonika. 

12. Predlog zakona o ratifikaciji protokola o težkih kovinah 
h CLRTAP (B) 
Protokol nalaga pogodbenicam zmanjšanje emisij težkih kovin, 
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zlasti kadmija, živega srebra in svinca. V Sloveniji so zahteve iz 
protokola v glavnem že pokrite z zahtevami, ki jih imamo v procesu 
prilagajanja EU. 

13. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o težko 
razgradljivih organskih onesnaževalcih (POP) h CLRTAP 
(B) 
Protokol nalaga pogodbenicam zmanjšanje emisij, omejitev rabe 
ter izločitev iz proizvodnje določenih POP (obstojni organski 
onesnaževalci). 

14. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o biološki varnosti 
h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (B) 
Področje biološke varnosti v Sloveniji ni urejeno. Zato bo treba 
vzpostaviti sistem za izvajanje ukrepov t.i. biološke varnosti, kot 
so nadzor nad uporabo, sproščanjem in trženjem gensko 
spremenjenih organizmov, mednarodna izmenjava podatkov, 
enotno ocenjevanje potencialnih tveganj in vključevanje javnosti 
v postopke odločanja. 

15.Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Evropski 
Investicijski banki - B (predlagatelj MF) 
Ureditev notranjih odnosov v zvezi z uresničevanjem pravic in 
obveznosti (zastopanje RS, komuniciranje z banko, vpis in 
povečanje kapitala,...), ki izhajajo iz članstva RS v EIB - le v 
primeru, da bi se RS že pogajala o pogodbi za polnopravno 
članstvo. 

16. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije 
o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti 
z dodatnima protokoloma 

17. Sporazum o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (B) 
(MZZ) 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
vojaški dolžnosti - prva obravnava (B) (predlagatelj MO) 
Pripravljen bo predlog sprememb in dopolnitev zakona o vojaški 
dolžnosti, s katerim se bo ustrezneje uredilo nekatera vprašanja 
izvajanja vojaške dolžnosti in ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pred požarom - tretja obravnava (B) (predlagatelj 
MO) 
Vlada je predlog sprememb in dopolnitev zakona o varstvu pred 
požarom sprejela pod št. 212.02-99-2 z dne, 31.08.2000. 
Predvidevamo, da bo druga obravnava opravljena v tretjem 
trimesečju. 

3. Uredba za izvajanje zaščitnih ukrepov (A) (predlagatelj 
MO) 
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju zaščitnih ukrepov ob 
naravnih in drugih nesrečah bo pripravljen predlog nove uredbe, 
ki ureja to področje v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami (Ur. I. RS, št. 64/94). 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah Zakona o 
notariatu - prva obravnava (B) (predlagatelj Ministrstvo za 
pravosodje) 
Predlog zakona bo določil potrebne spremembe glede 
organiziranosti notarske službe in odpravil pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale pri izvajanju zakona. Ministrstvo za pravosodje bo 

predlog zakona za prvo obravnavo v Državnem zboru Vladi 
Republike Slovenije predložilo v četrtem trimesečju. 

2. Predlog zakona o izvensodni poravnavi sporov - prva 
obravnava (B) (predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
Zakon bo pripomogel k razbremenitvi sodišč z novo sistemsko 
ureditvijo izvensodnega poravnavanja sporov. Ministrstvo za 
pravosodje bo predlog zakona za prvo obravnavo v Državnem 
zboru Vladi Republike Slovenije predložilo v četrtem trimesečju. 
Pred obravnavo navedenega predloga zakona v Državnem zboru 
bo potrebno iz zakonodajnega postopka umakniti poslanski 
predlog zakona, ki ureja to področje. 

3. Stvarnopravni zakonik - tretja obravnava (B) (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 

4. Predlog zakona o prekrških - tretja obravnava (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih - prva obravnava (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
V zakonodajnem postopku v Državnem zboru je novi Zakon o 
delovnih razmerjih. V šestih mesecih po njegovi uveljavitvi bo 
Ministrstvo za pravosodje Vladi Republike Slovenije posredovalo 
predlog sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih in socialnih 
sodiščih, ki bodo potrebne zaradi uskladitve z Zakonom o 
pravdnem postopku in novim Zakonom o delovnih razmerjih. 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega 
zakonika - prva obravnava (B) (predlagatelj Ministrstvo za 
pravosodje) 
Nekatere konvencije s področja kazenskega prava (predvsem 
Kazenskopravna konvencija o korupciji, Konvencija o zatiranju 
terorizma, Konvencija ZN o mednarodnem organiziranem 
kriminalu...), ki jih je Republika Slovenija podpisala, oziroma že 
ratificirala, zahtevajo določene spremembe notranje materialne 
kazenske zakonodaje. Glede na navedeno bo Ministrstvo za 
pravosodje v mesecu decembru 2001 Vladi Republike Slovenije 
predložilo tekst predloga sprememb in dopolnitev Kazenskega 
zakonika za prvo obravnavo 

7. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih - prva obravnava (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 

8. Uredba o hrambi zaseženih predmetov (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
V skladu z drugim odstavkom 506.a člena Zakona o kazenskem 
postopku Vlada Republike Slovenije predpiše postopek upravljanja 
z zaseženimi predmeti in premoženjem. Predlog podzakonskega 
akta, ki bo uredil navedeno področje, bo Ministrstvo za pravosodje 
Vladi Republike Slovenije predložilo v četrtem trimesečju leta 2001. 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Zakon o preskrbi v kriznem stanju (B) (predlagatelj MG)* 
Kriza v preskrbi je stanje, v katerem je na večjem delu Republike 
Slovenije resno ogroženo pokritje potreb po proizvodih, ki so 
življenjsko pomembni za civilno prebivalstvo, za delovanje služb, 
ki so nujne za delovanje države, za civilno zaščito in obrambne 

5 Vsi predlogi so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo. 
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namene, pa te ogroženosti ni mogoče rešiti s tržnimi ukrepi ali s 
sredstvi iz blagovnih rezerv. Za sprejem ukrepov v izjemnih 
primerih je na podlagi drugih zakonov sicer pooblaščena vlada 
RS, vendar je potrebno te ukrepe natančneje določiti s posebnim 
zakonom, ki postavlja okvire za delovanje izvršilne oblasti na 
področju zagotavljanja preskrbe tudi v izrednih razmerah. 

2. Predlog zakona o sistemu zavarovanja in financiranja 
izvoza (B) 
S predlaganim zakonom, ki bo nadomestil zakon o Družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in zakon o poroštvih 
Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja 
izvoza, bo celovito urejen sistem zavarovanja in financiranja izvoza 
v Sloveniji, ki bo prilagojen sodobnim trendom na področju 
zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov, 
kakor tudi pravilom, ki veljajo oziroma bodo veljala v EU na tem 
področju, v skladu s Strategijo razvoja sistema zavarovanja in 
financiranja izvoza v Republiki Sloveniji, ki jo je podprla tudi Vlada 
Republike Slovenije. 

3. Nacionalni energetski program (B)- tretja obravnava 
Tretja obravnava bo pripravljena v skladu s sprejetimi stališči in 
sklepi Državnega zbora RS. 

4. Predlog sprememb In dopolnitev Obrtnega zakona - prva 
obravnava (B) 
Predložitev sprememb (skrajšani postopek, članarine, postopek 
izdaje obrtnega dovoljenja in obrtni register) Obrtnega zakona na 
Vlado RS. 

5. Predlog zakona o pospeševanju turizma (B) 

6. Uredba o kombinirani nomenklaturi s carinskimi 
stopnjami in posebnimi dajatvami (A) 
Na podlagi 7. člena zakona o carinski tarifi Vlada za vsako 
posamezno koledarsko leto sprejme kombinirano nomenklaturo 
skupaj s carinskimi stopnjami in posebnimi dajatvami, ki mora biti 
objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 
konca novembra, uporabljati pa se začne 1. januarja prihodnjega 
leta. S tem predpisom se poleg izvrševanja prevzetih obveznosti 
v okviru mednarodnih pogodb, ki jih je ratificirala RS, določajo tudi 
osnovni pogoji zunanjetrgovinskega poslovanja. 

7. Uredba o avtonomnih ukrepih znižanja carinskih stopenj 
in posebnih dajatev (A) 
Na podlagi 9. člena zakona o carinski tarifi Vlada sprejme 
avtonomne ukrepe znižanja carinskih stopenj in posebnih dajatev, 
če so izpolnjeni predpisani pogoji. To znižanje je lahko določeno 
za določen ali nedoločen čas in za omejen ali neomejen obseg 
posameznega blaga. 

8. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega 
blaga (A) 
Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju 
Vlada določi režime izvoza in uvoza blaga. Ti režimi so kontingenti 
(količinske omejitve uvoza), ki se lahko po pravilih WTO določijo 
le še za tekstil in pa dovoljenja, ki se prav tako po pravilih GATT 
lahko določijo v okviru dovoljenih splošnih izjem. 

9. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v 
letu 2002 (A) 
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o 
zunanjetrgovinskem poslovanju Vlada določi obseg kontingentov 
za blago, ki je na režimu kontingenta. Režim kontingenta 
predstavlja instrument zaščite domače proizvodnje. V skladu s 
pravili WTO lahko RS omejuje uvoz blaga z določitvijo kontingentov 
le za tekstil in tekstilne izdelke, pri čemer mora postopoma ukinjati 
kontingente za posamezne izdelke. 

10. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po 
splošnem sporazumu o carinah in trgovini (A) 
S pristopom k splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (GATT) 
je RS prevzela obveznost, da pri uvozu blaga zagotovi tudi 
zajamčen dostop na trg za kmetijske izdelke, ki so navedeni v 
posebni listi, ki je sestavni del protokola o pristopu RS h GATT. V 
skladu s to obveznostjo mora RS za navedene izdelke omogočiti 
uvoz po nižjih carinskih stopnjah in sicer v okviru določenih 
carinskih kvot. 

11. Uredbe o Izvajanju (začasni uporabi) : 
Evropskega sporazuma 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, podpisan 10. junija 1996 v Luksemburgu 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 
srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter 
dodatnih protokolov št. 4 in 5 k srednjeevropskemu sporazumu 
o prosti trgovini 

- sprazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo 
sporazuma o prosti trgovini Republiko Slovenijo in Republiko 
Latvijo 

- sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Litvo 
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Estonijo 

- sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo 
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško 

- sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA 
dodatnega protokola št. 6 k CEFTA 
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in državo 
Izrael 
sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Turčijo 
Liste D Tržaškega sporazuma 
(A) 

Navedeni sporazumi so že podpisani in nekateri izmed njih so 
tudi ratificirani. Podpisani, vendar še ne ratificirani sporazumi se v 
skladu s četrtim odstavkom 60. člena zakona o zunanjih zadevah 
uporabljajo začasno na podlagi uredb, ki jih sprejme Vlada. Tudi, 
če so sporazumi ratificirani, je potrebno izdati uredbe, v katerih 
so določene carinske stopnje za posamezno blago, ki se bodo v 
skladu z določili sporazumov uporabljale pri uvozu blaga v Slovenijo 
v letu 2002. 

12. Uredba o ugodnejši carinski obravnavi določenega blaga 
(A) 
V skladu s 3. členom zakona o carinski tarifi lahko Vlada zaradi 
narave ali uporabe določenega blaga v posebne namene, za to 
blago določi ugodnejšo carinsko obravnavo. Vlada tudi določi vrste 
blaga, natančnejše pogoje, ki jih mora to blago izpolnjevati, pogoje 
glede ravnanja z blagom, ki je predmet ugodnejše carinske 
obravnave, kakor tudi pogoje za izdajo dovoljenja za sprostitev 
tega blaga v prost promet. Rok predložitve Vladi: po potrebi. 

13. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih 
storitev (A) 

14. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (A) 

15. Uredba o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode 
za namene daljinskega ogrevanja (A) 

16.Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (A) 
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8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah - tretja obravnava 
(predlagatelj MDDSZ) 
Slovenski zakon o delovnih razmerjih in zakon o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja, ki se v skladu s 4. členom 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91) do izdaje ustreznih predpisov v Republike Slovenije, še 
smiselno uporablja, urejata tudi pravne podlage za kolektivno 
dogovarjanje. Zato je sočasno s sprejemom novega zakona o 
delovnih razmerjih, ki bo urejal individualna delovna razmerja, in 
ki bo na tem področju nadomestil omenjena zakona, potrebno 
obravnavati in zagotoviti tudi pravne podlage kolektivnega 
dogovarjanja. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah , pripravljen 
za drugo obravnavo, je bil že leta 1995 posredovan Državnemu 
Zboru Republike Slovenije, ko je bilo odločeno, da se obravnava 
predloga zakona zadrži in da se izvede sočasno z obravnavo 
predloga zakona o delovnih razmerjih. 

2. Predlog zakona o izenačevanju možnosti - prva obravnava 
(B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon bo kot podlago za ocenjevanje oviranosti uzakonil 
tridimenzionalno ocenitev (ICIDH 2), določil ukrepe v okolju oseb 
z invalidnostmi, njihove pravice in dolžnosti, določil pristojnosti za 
ukrepanje in izvajanje storitev, priznal osebam, ki so zaradi 
invalidnosti ovirane pri vključevanju v življenje pravice do posebnih 
storitev, kot so prilagojeni prevozi, tolmači, osebni asistenti, 
spremljevalci, psihosocialna rehabilitacija in podobno. Uvedel bo 
tudi nove pristope na področju invalidskega varstva kot so: aktivna 
vloga invalidov pri odločanju o sebi in možnost izbire storitev, 
individualno financiranje pravic 
Zakon je pod delovnim naslovom Zakon o integraciji invalidov 
vključen v Državni program prilagoditve zakonodaje pravnemu 
redu EU. 

3. Predlog zakona o zaščiti otrok - prva obravnava (B) 
(predlagatelj MDDSZ) 
Zakon bo v skladu z ustavno določbo, ki določa, da se otrokom 
zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, 
telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem, 
uredil ta vprašanja. Ustava Republike Slovenije namreč v 56. 
členu ureja pravice otrok in določa, da takšno varstvo ureja zakon. 

4. Predlog zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
- prva obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Zakon bo na novo celovito uredil področje družinskih razmerij kot 
so razmerja med starši in otroci ter drugimi osebami, izvrševanje 
roditeljske pravice, ukrepi centrov za socialno delo, skrbništvo, 
posvojitve ter druga vprašanja, ki so se pojavila kot sporna pri 
izvrševanju veljavnega zakona. Pri pripravi zakona bo upošteval 
mednarodne konvencije in evropsko zakonodajo s tega področja. 

5. Predlog zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij - druga In tretja obravnava (B) (predlagatelj 
MDDSZ) 

6. Predlog zakona o Invalidnini - druga In tretja obravnava 
(B)(predlagatelj MDDSZ) 

7. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju In zavarovanju za primer brezposelnosti - hitri 
postopek (B) (predlagatelj MDDSZ) 

8. Uredba o določitvi prehoda Iz srednjeevropskega 
pasovnega časa na poletno računanje časa in prehod nazaj 
v letih od 2002 do 2006 (A)(predlagatel) MDDSZ) 
Na podlagi Zakona o računanju časa ( Uradni list RS, št. 13/1993) 
Vlada Republike Slovenije najpozneje tri mesece pred začetkom 
poletnega računanja časa določi točen datum in uro premaknitve 

ure. Z veljavno uredbo iz leta 1997 ( Uradni list RS, št. 75/1997)je 
to urejeno do vključno leta 2001. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstveni dejavnosti (B) - prva obravnava (predlagatelj 
MZ) 
Z zakonom bodo spremenjena oziroma na novo urejena določena 
sistemska vprašanja na področju izvajanja zdravstvene 
dejavnosti. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu In zdravstvenem zavarovanju (B) - 
prva obravnava (predlagatelj MZ) 
Z zakonom bodo spremenjena določena vprašanja v zvezi z 
organiziranjem in delovanjem sistema zdravstvenega varstva. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lekarniški dejavnosti - prva obravnava (predlagatelj MZ) 
Z zakonom bodo spremenjena določena sistemska vprašanja 
na področju lekarniške dejavnosti. 

4. Predlog zakona o službi nujne medicinske pomoči in 
nenujnih prevozih (B) - prva obravnava (predlagatelj MZ) 
Z zakonom bo urejeno celotno področje nujne medicinske pomoči, 
določena mreža ter način in financiranje njenega izvajanja. 

5. Predlog Nacionalnega programa za področje 
prepovedanih drog - (B) (predlagatelj Urad za droge) 
V skladu s sklepom Vlade Urad za droge pripravlja strategijo in 
nacionalni program za področje prepovedanih drog. 

6. Nacionalni program za ravnanje s kemikalijami (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za zdravstvo) 
Nacionalni program bo določil način varnega ravnanja s 
kemikalijami v vseh fazah njihovega življenjskega ciklusa od 
proizvodnja, prometa ter industrijske ali splošne uporabe. S 
programom bodo izdelani ukrepi za varno ravnanje s kemikalijami 
na ravni države ter določeni nosilci in potrebna infrastruktura za 
njegovo izvajanje. 

7. Predlog zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij na področju zdravstvene dejavnosti - tretja 
obravnava (predlagatelj Ministrstvo za zdravstvo) 

8. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov - hitri postopek 
(predlagatelj MZ) 

9. Nacionalni program za vodenje prehranske politike (B) 
(predlagatelj MZ) 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

/ 

11. PODROČJE KULTURE 

1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
varstvu kulturne dediščine (B) (predlagatelj MK) 
Zmanjšanje stopnje individualizacije varstvenega režima pri 
spomenikih, ki zajemajo velika območja. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
arhivskem gradivu in arhivih (B) (predlagatelj MK) 
Preureditev položaja arhivskih institucij. 
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3. Predlog zakona o obveznem izvodu (B) (predlagatelj MK) 
Zakon je potreben zaradi zmanjšanja števila obveznih izvodov in 
regulacije zbiranja elektronskih publikacij. 

4. Spremembe in dopolnitve uredbe Vlade RS o pogojih za 
vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture 
in o vodenju tega razvida (A) 
Liberalizacija. 

5. Spremembe In dopolnitve uredbe Vlade RS o pogojih za 
pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno 
pokojninsko In invalidsko zavarovanje ter za obvezno 
zdravstveno zavarovanje Iz državnega proračuna (A) 
Podrobnejša določitev. 

6. Spremembe in dopolnitve uredbe Vlade RS o republiških 
priznavalninah (A) 
Podrobnejša določitev pogojev in meril. 

7. Uredba Vlade RS o pogojih, merilih in postopku izvedbe 
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje 
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične 
Infrastrukture v medijih (A) 
Naloge izhajajo iz zakona o medijih. 

8. Uredba Vlade RS o določitvi višine pristojbin, ki jih 
plačujejo izdajatelji radijskih in televizijskih programov za 
razširjanje programskih vsebin prek radiofrekvenčnega 
spektra, in pristojbin, ki jih plačujejo operaterji za tehnično 
razširjanje programskih vsebin do posameznega uporabnika 
(A) 
Naloge izhajajo iz zakona o medijih. 

9. Uredba Vlade RS o določitvi načina dela ter nalog Sklada 
za medije, o postopku imenovanja in mandatih članov 
upravnega odbora in strokovnih komisij, ter o kriterijih za 
razporejanje razpoložljivih sredstev (A) 
Naloge izhajajo iz zakona o medijih. 

« 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Predlog zakona o varstvu podzemnih Jam - tretja obravnava 
(B) (predlagatelj MOP) 
Zakon bo uredil varstvo podzemnih jam kot podsistem zakona o 
ohranjanju narave. Med drugim bo z njim urejeno varstvo 
podzemnih ekosistemov, kar je obveznost iz direktiv EU. 

2. Predlog zakona o posredovanju v prometu z 
nepremičninami - druga obravnava (B) (predlagatelj MOP) 
Zakon bo sistemsko uredil področje posredovanja v prometu z 
nepremičninami. Že kmalu po uveljavitvi Ustave RS; ki v 33. členu 
zagotavlja pravico do zasebne lastnine, v 74. členu pa svobodno 
gospodarsko pobudo, pa se je ugotovilo, da je potrebno tudi to 
področje ustrezno regulirati, to je določiti minimalne pogoje za 
opravljanje te dejavnosti in pravila posredovanja. Razlogi za 
zakonsko določanje pogojev za opravljanje dejavnosti 
posrednikov na nepremičninskem trgu pa so tudi sicer 
zasebnopravne in javnopravne narave, usmerjeni pa so v javno 
korist. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu okolja - druga obravnava (B) (predlagatelj MOP) 
Zakon bo prenesel v slovenski pravni red zahteve direktiv EU, ki 
ob sprejemu Zakona o varstvu okolja še niso bile uveljavljene, ali 
pa je EU po njegovi uveljavitvi sprejela nove predpise. 

4. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o Triglavskem 
narodnem parku - druga obravnava (B) (predlagatelj MOP) 
Sedanji zakon, ki je bil sprejet leta 1981 je treba novelirati in 
uskladiti z Zakonom o ohranjanju narave. 

5. Nacionalni program ohranjanja biotske raznovrstnosti in 
varstva naravnih vrednot (B) (predlagatelj MOP) 
Program je osnovan na Zakonu o ohranjanju narave in Konvenciji 
o biološki raznovrstnosti. Program bo vsebinsko podpiral Zakon 
o ohranjanju narave in dal dolgoročne usmeritve za varstvo vrednot 
nežive narave, ohranjanje habitatov ter ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst, ustanavljanje zavarovanih naravnih območij, 
izvajanje renaturacijskih in drugih potrebnih ukrepov ter bo podlaga 
za operativni program. 

6. Prostorski plan Slovenije (A) (predlagatelj MOP) 
Prostorski plan Slovenije je prostorski akt, ki določa cilje in 
smernice za urejanje prostora, zasnovo prostorskih sistemov 
urejanja prostora ter določa temeljna pravila za urejanje prostora 
na celotnem območju države. Sprejem Prostorskega plana 
Slovenije pomeni uresničevanje planiranega prostorskega 
razvoja. 

7. Uredba o mejnih vrednostih za ogljikov dioksid In benzen 
v zunanjem zraku (A) (predlagatelj MOP) 
Sprejem uredbe določa 27. člena zakona o varstvu okolja in 
zahteve direktiv EU 

8. Uredba o regijskem parku Snežnik (predlagatelj MOP)(A) 
Uredba je predvidena na osnovi zakona o ohranjanju narave. Z 
uredbo bo ustanovljen regijski park državnega pomena 

9. Uredba o regijskem parku Kočevje - Kolpa (predlagatelj 
MOP) (A) 
Uredba je predvidena na osnovi zakona o ohranjanju narave. Z 
uredbo bo ustanovljen regijski park državnega pomena. 

10. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
gradbenih objektov po vrstah - (A) (predlagatelj Statistični 
urad RS) 
Klasifikacija gradbenih objektov po vrstah (Classification of Types 
of Constructions - v nadaljevanju CC) je bila razvita na osnovi 
začasne klasifikacije Central Product Classification, ki so jo leta 
1991 objavili Združeni narodi. CPC v oddelku 52 "Gradbeni objekti" 
loči dve glavni kategoriji: Objekti visoke gradnje in Objekti nizke 
gradnje, ki sta tudi v CC uporabljeni kot glavni skupini. 

CC je usklajena z definicijami, ki jih uporabljajo splošne statistike 
stanovanj in gradbeništva za države ECE/UN in s priporočili za 
popise prebivalcev in stanovanj v letu 1990 v državah ECE. 

CC je zasnovana tako, da je uporabna za različne namene, kot 
npr. za statistiko gradbeništva, poročila o gradnji, popise stavb in 
stanovanj, statistiko cen gradbenih del ter za nacionalne račune. 
Uporablja se za definicije gradbenih objektov in je zasnovana 
tako, da se lahko uporablja skozi celo življenjsko dobo gradbenega 
objekta (spremembe namembnosti, transakcije, obnovitvena dela, 
rušenje ...). Uporabljamo jo lahko tudi kot klasifikacijski standard 
pri razpisih in pridobivanju ponudb za javna dela. 

CC je v EU že precej časa v postopku sprejemanja in nam rok za 
dokončen sprejem ni znan. Zaradi popotne usklajenosti bomo 
predlagali sprejem uredbe po formalnem sprejemu CC v EU. 

11. Uredba o emisiji snovi v zrak Iz motorjev z notranjim 
Izgorevanjem, ki so vgra|eni v necestna vozila (predlagatelj 
MOP) (A) 
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13. PODROČJE PROMETA 

1. Predlog zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu 
- hitri postopek (B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Iz pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za pogajanja o pristopu 
k Evropski Uniji izhaja, da je za uskladitev predpisov, ki urejajo 
področje Prevoz blaga in potnikov potrebno sprejeti 
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu najkasneje do 
31.12.2001. 

2. Uredba o iskanju zrakoplovov (A) (predlagatelj Ministrstvo 
za promet) 
Področje iskanja letal do sedaj še ni bilo urejeno. 

3. Uredba o varovanju v civilnem letalstvu (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz določb 37. člena Konvencije 
o mednarodnem civilnem letalstvu (Chicago, 1944) in določb 
Aneksa 17 k navedeni konvenciji ter določb 143. in 262. člena 
Zakona o zračni plovbi, pa tudi določb Dokumenta št. 30 Evropske 
konference civilnega letalstva (ECAC), je potrebno izdati predpis, 
ki bo v celoti določil vprašanja v zvezi z varovanjem civilnega 
letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Priprava novega 
predpisa je potrebna, ker določbe prevzetega predpisa, Uredbe 
o varnosti na javnem letališču (Ur. list SFRJ, št. 73/87), več niso 
skladne z določbami Aneksa 17 k navedeni konvenciji in 
določbami ECAC-ovega Dokumenta št. 30, sočasno pa tudi ne 
omogoča sprejema Programa varovanja civilnega letalstva pred 
dejanji nezakonitega vmešavanja in usklajevanja predpisanih 
postopkov varovanja na državni ravni. 

4. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o 
kategorizaciji državnih cest (A) (predlagatelj Ministrstvo za 
promet) 
V skladu z določbo petega odstavka 17. člena zakona o javnih 
cestah, po kateri se spremembe in prenosi kategoriziranih javnih 
cest opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planih razvoja in 
vzdrževanja javnih cest za naslednje leto, bodo predlagane 
prekategorizacije državnih cest, potrebne zaradi gradenj in 
rekonstrukcij državnih cest ali iz drugih razlogov, ki jih določa 
omenjeni zakon.V primerih, ko bodo spremembe in dopolnitve te 
uredbe potrebne zaradi predaje novih avtocestnih odsekov v 
promet, bodo le-te predlagane sproti. To zaradi razmejitve 
pristojnosti in odgovornosti za njihovo vzdrževanje med Družbo 
za avtoceste v RS in Direkcijo RS za ceste. 

5. Uredba o spremembah In dopolnitvah uredbe o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Spremembe in dopolnitve uredbe o letnem povračilu za uporabo 
cest bodo potrebne zaradi nujnosti uvedbe novega sistema 
pobiranja tega povračila kot posledice ukinitve inštituta 
podaljševanja veljavnosti prometnega dovoljenja po zakonu o 
varnosti cestnega prometa, na katerega je sedaj vezana 
obveznost njegovega predhodnega vplačila. Ukinitev omenjenega 
inštituta je določena z zakonom o varnosti cestnega prometa in 
rokom 1.12.2001. 

6. Spremembe In dopolnitve uredbe o cestnini za uporabo 
določenih cest - (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev uredbe kot 
podzakonskega akta k zakonu o javnih cestah je potrebna zaradi 
spremembe sistema klasifikacije vozil v cestninske razrede zaradi 
uvedbe avtomatskega brezgotovinskega cestninjenja vozil tudi v 
ostalih cestninskih razredih razen prvega cestninskega razreda, 
v katerem avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje že deluje. 

7. Uredba o pomorski navigaciji v teritorialnih in oblastnih 
vodah (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 

8. Uredba o vpisu plovil In plavajočih objektov v ladijski 
register (predlagatelj Ministrstvo za promet)(A) 

9.Uredba o pristaniških koncesijah (predlagatelj Ministrstvo 
za promet) (A) 

10. Uredba Vlade o vrednotenju kriterijev za določanje višine 
uporabnine, varščini, postopku poračunavanja varščine In 
uporabnine, način plačevanja In evidentiranja vplačil, 
oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem ter 
sankcioniranje neplačevanja uporabnine (A)(predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 

11. Uredba o kombiniranem prevozu (A)(predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 

12. Uredba Vlade o načinu opravljanja gospodarske javne 
službe, vzdrževanja In modernizacije obstoječe javne 
železniške Infrastrukture ter vodenja železniškega prometa 
(A)(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

13. Uredba o postopku za dodeljevanje vlakovne poti ter o 
načinu uporabe kriterijev ter pomenu posameznega kriterija 
za dodelitev (A)(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

14. Uredba o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
In postopek za Izdajo varnostnega spričevala 
(A)(predlagatelJ Ministrstvo za promet) 

15. Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne 
službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu 
(A)(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

1. Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu (B) 
Obstoječi zakon je iz leta 1976 zato je treba pripraviti nov predlog 
zakona, ki bo usklajen z ustavo, notranjim pravnim redom, še 
zlasti in predvsem z obstoječimi predpisi, ki urejajo: vode, urejanje 
prostora, varstvo okolja in ohranjanje narave in pravnim redom 
Evropske unije. 

2. Predlog zakona o divjadi In lovu (B) 
Področje upravljanja z divjadjo in lova ureja veljavni zakon iz leta 
1976. Tudi zaradi tega nastaja v praksi pri njegovem obravnavanju 
vse več problemov, ki onemogočajo uresničevanje zakona. V 
proceduro v Državnem zboru so poslanci vložili tri predloge 
zakona. • 
Vlada RS naj bi dosegla, da bi se razprava začela na podlagi 
njenega predloga, ki naj bi področje divjadi in lova najustrezneje 
obravnaval. 

3. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
kmetijskih zemljiščih - hitri postopek (B) 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vinu In drugih proizvodih iz grozdja in vina - hitri postopek 
(B) 

5.Uredba o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih (A) 
V osnutku Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gozdovih, ki ga je Vlada Republike Slovenije že posredovala 
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Državnemu zboru - skrajšani postopek, ki je medresorsko 
usklajen in naj bi bil sprejet do junija 2001, je predlagana 
sprememba, po kateri naj bi se varovalni gozdovi in gozdni rezervati 
razglasili z aktom vlade, ne pa z zakonom, kot je to določeno v 
Zakonu o gozdovih. Strokovne podlage za izdajo uredbe so 
pripravljene na podlagi predpisane metodologije o ovrednotenju 
funkcij gozdov. Uredba bo pripravljena do oktobra 2001. 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

/ 

3. TEMATSKI DEL 

I.TRIMESEČJE 

1 .PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1. Izhodišča za uveljavitev pokrajin v Republiki Sloveniji 
(predlagatelj MNZ) 
Upoštevaje dejstvo, da je najprimernejši način uvedbe pokrajin v 
Republiki Sloveniji njihova uvedba v okviru enotnega projekta 
reforme javne uprave v Republiki Sloveniji, v okviru katerega pa 
je potrebno sprejeti določene strokovne in tudi politične odločitve, 
je smiselno, da Vlada Republike Slovenije obravnava predlagana 
izhodišča za uveljavitev pokrajin ter sprejme določene usmeritve 
v zvezi z nadaljnjim postopkom za ureditev ustavne podlage za 
ustanovitev pokrajin in določitev njihovih pristojnosti ter nato 
predloga zakona o pokrajinah. 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Strategija usposabljanja in Izpopolnjevanja za povečanje 
administrativne usposobljenosti Republike Slovenije pred 
vstopom v Evropsko unijo s programom aktivnosti za njeno 
Izvajanje (predlagatelj MNZ) 
Namen obravnave je predstaviti program aktivnosti s predlogom 
dodatnih ukrepov za zagotovitev izvajanja navedene strategije. 

2. Informacija o nerešenih denacionalizacijskih zadevah v 
upravnih organih in o poteku Izobraževanja upravnih 
delavcev (predlagatelj Urad za denacionalizacijo) 
Urad Vlade RS za denacionalizacijo vzpostavlja sistem rednega 
poročanja upravnih organov o nerešenih zadevah, to je o zadevah, 
za katere še ni bila izdana odločba na prvi stopnji, s predlogom 
ukrepov za pospešitev reševanja teh zadev. 
V okviru izobraževalnega programa upravnih delavcev, ki vodijo 
postopke denacionalizacije na prvi stopnji, bo urad v sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za gospodarstvo 
organiziral regijske posvete, namenjene razjasnitvi tistih določb 
zakona o denacionalizciji, ki v praksi povzročajo največ nejasnosti 
pri njihovem izvajanju. 

3.Izhodišča za opredelitev modela vladnih odnosov z 
Javnostmi (A) (predlagatelj Urad Vlade za informiranje) 
Namen dokumenta je opredeliti enotne kriterije in izhodišča za 
organiziranje in delovanje služb oziroma predstavnikov za odnose 
z javnostmi na področju zagotavljanja javnosti dela v ministrstvih 
in vladnih službah. 

4. Predlog strategije vladnega programa obveščanja 
slovenske javnosti o EU In slovenskem vključevanju v EU 
za obdobje 2001/2002 (A) (predlagatelj Urad Vlade za 
Informiranje) 
Namen dokumenta je začrtati glavne ciljne javnosti, sporočila, 
kanale komuniciranja, časovno, finančno in kadrovsko dinamiko 
v letih 2001 in 2002 na področju uresničevanja vladnega programa 
obveščanja slovenske javnosti o EU in slovenskem vključevanju. 
Prejšnji dvoletni strategiji je v letu 2000 veljavnost potekla, hkrati 
pa so se spremenile nekatere okoliščine v katerih se program 
uresničuje 

5. Poročilo o izvršitvi nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj - (B) (predlagatelj Statistični urad RS) 
Na podlagi 24. člena Zakona o državni statistiki (Ur. I. RS št. 45/ 
95) o izvršitvi nacionalnega programa statističnih raziskovanj 
Statistični urad RS izdela poročilo. Vlada predloži to poročilo do 
31. marca v tekočem letu za preteklo leto v sprejem državnemu 
zboru. 

.6. Odločitev o nadaljnjem statusu oseb z začasnim 
zatočiščem v Republiki Sloveniji (predlagatelj Urad Vlade 
RS za begunce) 

7. Predlog pospešitve vračanja oseb z začasnim zatočiščem 
iz Republike Bosne In Hercegovine v domovino s povišanjem 
enkratne denarne pomoči ob trajni vrnitvi (predlagatelj Urad 
Vlade RS za begunce) 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Predlog programa privatizacije državnih bank (predlagatelj 
MF) 

2. Predhodno poročilo o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije v letu 2000 (A) (predlagatelj MF) 
Cilj poročila je predhodna seznanitev vlade s stanjem in problemi 
na področju o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v letu 
2000 kot podlaga za morebitno ukrepanje. 

3. Proračunski memorandum za leto 2001 - 2004 (B) 
(predlagatelj MF) 
Proračunski memorandum je ključni večletni programski 
dokument vlade, kjer ta za štiri prihodnja leta določi predpostavke 
gospodarskega razvoja ter ciljni razvojni scenarij, osnovne 
usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, oceno prejemkov 
in izdatkov državnega in občinskih proračunov ter celotnih bilanc 
javnega financiranja in državne razvojne prioritete. Gre za 
srednjeročni strateški dokument vlade, ki določa cilje in usmeritve 
vlade v tem obdobju. 

4. Predlog načrta delovnih mest za leto 2001 In Predlog 
načrta nabav za leto 2001 ter sprejeti Program prodaje 
državnega stvarnega In finančnega premoženja (A) 
Zakon o javnih financah predvideva, da vlada že ob določanju 
predloga proračuna določi predloge teh aktov, v katerih mora 
določiti svojo politiko in konkretne ukrepe na področju 
zaposlovanja in nabavljanja osnovnih sredstev za potrebe 
neposrednih uporabnikov ter upravljanja z državnim 
premoženjem. 

5. Predlog zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2000 (B) (predlagatelj MF) 
Vlada mora določiti Predlog zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2000 
In ga posredovati v revidiranje Računskemu sodišču Republike 
Slovenije ter skupaj z Poročilom Računskega sodišča Državnemu 
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zboru Republike Slovenije, tako da bo le-ta lahko Izvajal politični 
nadzor nad porabo proračunskih sredstev za leto 2000. 

6. Makrofiskalni scenarij In proračunska izhodišča Republike 
Slovenije za obdobje 2002 - 2005 (A) (predlagatelj MF) 
Makrofiskalni scenarij in proračunska izhodišča Republike 
Slovenije za obdobje 2002 - 2005 je dokument, ki je ga pripravita 
Ministrstvo za finance in Urad za makroekonomske analize in 
razvoj, kot podlago vladi za pripravo proračuna in Proračunskega 
memoranduma. Dokument vključuje oceno tekočih 
makroekonomskih gibanj in ciljni razvojni scenarij, osnovne 
usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, oceno prejemkov 
in izdatkov državnega in občinskih proračunov ter celotnih bilanc 
javnega financiranja in osnutek globalnega razreza proračunskih 
izdatkov po področjih proračunske porabe in glavnih programih v 
skladu s funkcionalno-programsko klasifikacijo za prihodnja štiri 
leta. 

7. Poročilo o dolgu Republike Slovenije za leto 2000 (po 
stanju na dan 31.12.2000) (B) (predlagatelj MF) 

8. Poročilo o dolgu z jamstvom Republike Slovenije za leto 
2000 (po stanju na dan 31.12.2000) (B) (predlagatelj MF) 

9. Poročilo o Izvrševanju Programa financiranja državnega 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (A) (predlagatelj 
M F) 

10. Program financiranja državnega proračuna Republike 
Sloi/enije za leto 2001 (A) (predlagatelj MF) 

11. Poročilo o delu Komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi za leto 2000 (A) (predlagatelj MF) 
Gradivo ima pravno podlago v 5. členu Zakona o nadzoru državnih 
pomoči (Uradni list RS; št. 1/2000) 

12. Prikaz javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga, 
ki bo usklajen z metodologijo evropskega sistema 
nacionalnih računov (ESA) (predlagatelj MF in SURS) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Načrt za pospešitev in koordinacijo priprav na 
vzpostavitev ustreznih funkcij, ki jih bo potrebno Izvajati 
na državni meji ob vstopu v EU (Medresorska koordinacija 
priprav na mejne režime po vstopu RS v EU) 
Po mnenju SVEZ je izvedbo vzpostavitve Schengenske meje 
eden izmed prioritetnih projektov v tem obdobju. 

2. Poročilo o realizaciji Državnega programa (predlagatelj 
SVEZ) 

3. Usklajevanje priprav Republike Slovenije na članstvo v 
Evropski uniji (SVEZ) 
Služba bo v skladu z nalogami iz njene pristojnosti nadaljevala z 
usklajevanjem priprav RS na članstvo v EU in glavne prioritete 
posvetila pripravi pogajalskih izhodišč, spremljanju sprejemanja 
ter implementacije z evropskim pravnim redom usklajene 
zakonodaje, samim pogajanjem za članstvo, izvajanju Evropskega 
sporazuma o pridružitvi, poglabljanju odnosov z Evropsko unijo, 
tako v okviru skupnih organov, ustanovljenih po Evropskem 
sporazumu, kot tudi skozi bilateralne stike z institucijami Evropske- 
unije ter državami članicami EU. 

V zvezi s pogajanji za pristop Slovenije k EU ostaja cilj, da se 
pogajanja zaključijo do konca leta 2001. V skladu z t.i. "road map", 
ki je vključena v Strategijo širitve EU, pripravljene s strani Evropske 
komisije ob objavi Rednih poročil o napredku držav kandidatk, 
naj bi Slovenija med Švedskim predsedstvom v prvi polovici 

letošnjega leta začasno zaprla 9 poglavij, in sicer prost pretok 
blaga, prost pretok oseb, prost pretok storitev, prost pretok 
kapitala, pravo družb, kulturo in avdiovizualno politiko, socialno 
politiko in zaposlovanje, okolje ter zunanje ekonomske odnose. 
Poleg omenjenih poglavij želi Slovenija v prvi polovici letošnjega 
leta zapreti še poglavja energetika, transport, konkurenca in 
državne pomoči ter davki. Švedsko predsedstvo v okviru 
programa svojega dela planira štiri zasedanja pristopne 
konference in sicer na ravni namestnikov ter eno na ministrski 
ravni. Slovenija bo pravočasno v skladu z ritmom pristopnih 
pogajanj pripravljala in oddajala dodatna pojasnila k posameznim 
poglavjem, ki bodo omogočila čimprejšnji zaključek pogajanj6. 

4. Poročila o realizaciji pogajalskih Izhodišč (predlagatelj 
SVEZ) 

5. Nadaljevanje zasedanj skupnih organov, ustanovljenih 
po tem Evropskem sporazumu 3. aprila 2001 bo v Ljubljani 
potekalo tretje zasedanje Pridružitvenega odbora. Služba Vlade 
za evropske zadeve bo pripravila tudi izhodišča in poročilo o 
Pridružitvenem odboru. Zasedanje Pridružitvenega sveta bo 
potekalo v mesecu juniju v Bruslju. 

6. Načrt za pospešitev in koordinacijo priprav na 
vzpostavitev ustreznih funkcij, ki jih bo potrebno izvajati 
na državni meji ob vstopu v EU(predlagatelJ SVEZ) 
Po mnenju SVEZ je izvedba vzpostavitve Schengenske meje 
eden izmed prioritetnih projektov v tem obdobju. 

7. Nadaljevanje z izpolnjevanjem naloge nacionalnega 
koordinatorja tuje pomoči. Poleg programa Phare 2000 
(predlagatelj SVEZ) 

8. Pobuda za sklenitev kreditne pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za ekološko 
sanacijo Rudnika Žirovski vrh - A (predlagatelj MF) 
Izhodišča za pridobitev kredita s pomočjo katerega bi pospešili 
realizacijo dokončnega zaprtja Rudnika Žirovski vrh in dosegli 
dokončno ekološko sanacijo v predvidenem roku. 

9. Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti Iz 
kredita, ki ga pri Evropski investicijski banki najame Ekološko 
razvojni sklad Republike Slovenije - B (predlagatelj MF) 
Izhodišča za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. 

10. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Republike 
Italije, za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev 
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic 
Pariškega kluba - Republika Italija -A (predlagatelj MF) 
Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški 
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet 
na 22. seji dne 22. aprila 1993. 

11. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Kraljevine 
Norveške, za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev 
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic 
Pariškega kluba - Kraljevina Norveška - obravnava Vlada RS 
In pošlje v vednost Odboru Državnega zbora za 
mednarodne odnose - A (predlagatelj MF) 
Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški 
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet 
na 22. seji dne 22. Aprila 1993. 

6 Naloge so predvidene za celo leto, vendar so zaradi preglednosti navedene 
samo v prvem trimesečju. 
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11. Zaključno poročilo o poteku in Izvedbi tretje mednarodne 
konference o zagotavljanju sredstev pri financiranju 
infrastrukture (Bridging Gaps in Flnancing Infrastructure), 
ki je bila od 21. do 23. junija 2000 v Portorožu - obravnava 
Vlada RS In pošlje v vednost Odboru Državnega zbora za 
mednarodne odnose - A (predlagatelj MF) 
Realizacija sklepa Vlade RS št. 064-00/98-18 z dne 18. 7. 2000. 

12. Pobuda o prekategorizaciji madžarsko-slovenskih mejnih 
prehodov Pince -Tornyszentmiklos in Martlnje - Gornji Senik 
Iz meddržavnih v mednarodna mejna prehoda (B) 
(predlagatelj MZZ) 

13. Obnovitev pogajanj o nasledstvu s posredovanjem 
posebnega pogajalca za nasledstvena vprašanja Sir Arthurja 
Wattsa(predlagatelj MZZ) 
(v kolikor bo za to obstajalo soglasje vseh petih naslednic 
nekdanje SFRJ) je predvidena v prvem trimesečju leta 2001. 
Glede na to, da se bo predvidoma v prihodnje problematika 
nasledstva po nekdanji SFRJ reševala po posameznih področjih, 
predvidevamo, da bo Vlada RS v tej zvezi tudi sprejemala potrebna 
izhodišča po posameznih področjih. 

14. Pakt stabilnosti - Akcijski plan in program aktivnosti za 
delovanje Slovenije v vlogi sopredsedujoče Delovnemu 
omizju za demokratizacijo In človekove pravice v okviru 
Pakta stabilnosti za JVE (januar) (predlagatelj MZZ) 
S 1.1.2001 Slovenija prevzema sopredsedovanje Delovnemu 
omizju za demokratizacijo in človekove pravice (DOM 1) v okviru 
PS za JVE. Ob tej priložnosti bo zagotovila izvajanje vrsto 
aktivnosti, jih tudi sama izvajala in kot donatorska država morala 
zagotoviti nekaj sredstev za njihovo izvedbo. Prav tako pa različne 
institucije in nevladne organizacije v Sloveniji predlagajo izvedbo 
ali začetek izvajanja določenih projektov, pri katerih računajo na 
finančno pomoč Republike Slovenije in bodo vključeni v predloženi 
program. 

15. Predlog za sofinanciranje projektov Republike Slovenije, 
ki so bili podprti s strani prve donatorske/finančne 
konference oziroma drugih donatorjev s strani mednarodne 
skupnosti v okviru PS za JVE in spadajo v paket hitrega 
začetka, ki se mora realizirati ali vsaj pričeti z uresničevanjem 
do konca meseca marca 2001 (februar) (predlagatelj MZZ) 

16. Potrditev projektov, ki jih bo Republika Slovenija 
predlagala za sofinanciranje v okviru PS za JVE na drugo 
donatorsko/finančno konferenco (predvidoma v mesecu 
marcu ali aprilu) (predlagatelj MZZ) 

17. SECI - Predlog za pokroviteljstvo Republike Slovenije 
pri implementaciji projekta komercialne arbitraže za države 
JVE in zagotavljanje tehnične pomoči oz. Usposabljanja 
kadrov za njeno Izvajanje (januar 2001) (predlagatelj MZZ) 
Projekt komercialne arbitraže razvija skupina slovenskih 
strokovnjakov v okviru podjetniškega sveta, ki dela v iniciativi 
SECI (12 držav JVE). Projekt je naletel na dober sprejem pri 
državah članicah SECI in vloga Slovenije kot pokroviteljice 
uresničevanja tega projekta je bila predlagana v okviru 
programskega odbora SECI. 

18. Informacija o začetku novega kroga multilateralnih 
trgovinskih pogajanj v okviru WTO s predlogi sklepov (B) 
(predlagatelj MG) 
Predvidoma se bodo marca 2001 začela dejanska pogajanja v 
novem krogu multilateralnih trgovinskih pogajanj, katerim mora 
pristopiti tudi RS kot članica WTO, na podlagi že sprejetih 
mednarodnih obvez. Vlada RS mora biti obveščena o vsebini 
predlogov in posledicah sprejetih novih obvez, oziroma o vsebini 
morebitnih novih multilateralnih sporazumov, o postopkih in 
pričakovanih rezultatih pogajanj. Pogajalska skupina bo morala 

sproti obveščati Vlado o poteku pogajanj in doseženih rezultatih. 
RS bo morala ratificirati končni izid pogajanj, ki bodo predvidoma 
trajala tri leta. 

19. Pobuda za sprejem izhodišč RS za pogajanja na področju 
kmetijstva v WTO (A) (predlagatelj MG) 
Ta pobuda podrobneje določa pogajalska izhodišča RS v zvezi z 
novim krogom multilateralnih trgovinskih pogajanj za področje 
kmetijstva. Temeljna izhodišča so pripravljena. Potrditi jih mora 
Vlada RS. 

20. Pobuda za podpis sporazuma o prednostnih pogajalskih 
pravicah z LR Kitajsko v okviru WTO (A) (predlagatelj MG) 
Sporazum je že pripravljen za podpis in usklajen s predstavniki 
LR Kitajske. 

21. Pobuda za odpoved Konvencije mednarodne 
organizacije dela št. 89 o nočnem delu žensk ter Konvencije 
št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemeljskih delih v 
rudnikih vseh kategorij (predlagatelj MOP) 
Odpoved je v skladu z zahtevo EU. 

22. Nacionalno poročilo Okvirni konvenciji ZN o spremembi 
podnebja (A) (predlagatelj MOP) 
Slovenija je kot pogodbenica Konvencije dolžna poročati o 
izvajanju njenih določil. Poročilo mora vsebovati predvsem 
evidenco emisij toplogrednoih plinov, pregled že sprejetih ter 
načrtovanih politik in ukrepov zmanjševanja emisij topiogrednih 
plinov, projekcije emisij topiogrednih plinov, oceno ranljivosti in 
predvidene ukrepe za prilagoditev spremembe podnebja. 

23. Sodelovanje Republike Slovenije pri programu Evropske 
komisije o osveščanju javnosti glede širitve EU (sodelovanje 
MZZ in UVI), Januar - december 2001 

24. Predlog o oblikovanju vladne medresorske skupine za 
Frankofonijo (A) (predlagatelj MZZ) 
Mednarodna organizacija Frankofonije spodbuja različne oblike 

sodelovanja med članicami, in sicer na področju: političnih in 
diplomatskih aktivnosti, človekovih pravic in pravne države, 
ekonomskega sodelovanja in povezovanja nevladnih organizacij, 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, izmenjav med 
univerzami, sodelovanja pri prenosu televizijskih in radijskih oddaj, 
kulture, energije ter povezovanja v izobraževanju in dela z mladimi. 
Zaradi boljšega pregleda in koordinacije dela ter usklajevanja 
aktivnosti med različnimi resorji v okviru Frankofonije, je 
oblikovanje vladne medresorske skupine za Frankofonijo 
organizacijsko najboljša rešitev za učinkovito in kakovostno 
sodelovanje med različnimi ministrstvi. 

25. Uresničevanje Letnega nacionalnega programa za 
izvajanje Akcijskega načrta za članstvo v Natu 2000-2001 
(LNP ANČ) (predlagatelj MZZ) 

26. Podpis pridruženega članstva Metrske konvencije (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport) 
Metrska konvencija je ena temeljnih svetovnih listin moderne dobe 
(začetek 1875 leta), ki podpira enoten razvoj meroslovja v 
svetovnem merilu s ciljem zagotoviti mednarodno čim bolj 
usklajena merjenja. 
Slovenija je v okviru razvoja svojega meroslovnega sistema na 
nacionalnem nivoju prišla do stopnje, ko je glede na razvoj 
dogodkov v okviru Metrske konvencije (dogovor o MRA »Mutual 
Recognition Arrangement« načinu medsebojnega priznavanja 
sposobnosti merjenja v okviru posameznih nacionalnih 
meroslovnih sistemih, ki sodelujejo v ustreznih regionalnih 
meroslovnih organizacijah, kot je EUROMET na nivoju Evrope) 
izjemno pomembno, da Slovenija v letu 2001 podpiše pristop k 
pridruženem članstvu k Metrski konvenciji. 
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5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Poročilo o uresničevanju temeljnih razvojnih programov 
obrambnih sil RS v letih 1994 do 2003 v letu 2000 (B) 
(predlagatelj MO) 
Vlada mora v skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za 
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 
1994 do 2003 (Ur. I. RS, št. 13/94 in 42/2000) enkrat letno poročati 
Državnemu zboru o uresničevanju zakona. Pripravljeno bo 
poročilo za leto 2000. 

2. Načrt uresničevanja temeljnih razvojnih programov 
obrambnih sil RS v letih 2000 do 2003 v letu 2001 (A) 
(predlagatelj MO) 
Vlada je s sklepom št. 810-00/2000-14 z dne. 14.09.2000 sprejela 
načrt uresničevanja temeljnih razvojnih programov obrambnih sil 
RS v letih 2000 do 2003. V skladu z zakonom bo preverjeno 
uresničevanje načrta in vladi bodo predlagane spremembe in 
dopolnitve načrtov za leto 2001. 

3. Poročilo o izdanih dovoljenjih za uvoz, izvoz in tranzit 
vojaškega orožja in opreme (A) (predlagatelj MO) 
V skladu z zakonom o obrambi (Ur. I. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 
13/98 - odi. US in 33/2000 - odi. US) vlada najmanj enkrat letno 
obravnava poročilo Ministrstva za obrambo o izdanih dovoljenjih 
za uvoz, izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme. Vladi bo 
predloženo poročilo za leto 2000. 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

1. Seznam odločb o obstoju vzajemnosti (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
Ministrstvo za pravosodje bo Vladi Republike Slovenije 
posredovalo seznam odločb o obstoju vzajemnosti, ki ga mora 
Vlada Republike Slovenije v skladu z 11. členom Zakona o 
ugotavljanju vzajemnosti dvakrat letno dostaviti Državnemu zboru. 

2. Poročilo o uresničevanju sklepov Vlade RS št. 463-09/99- 
6 - A - (predlagatelj Urad Viade RS za denacionalizacijo) 
V skladu z omenjenimi sklepi, ki so namenjeni učinkovitejšemu 
izvajanju zakona o denacionalizaciji, je urad zadolžen, da spremlja 
uresničevanje sprejetih sklepov in o njihovi realizaciji tekoče 
poroča Vladi RS. 

7. PODROČJE QQ$PQPAR$TVA 

1. Strategija regionalnega razvoja Slovenije - prva in druga 
obravnava (predlagatelj MG) 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja predvideva 
sprejem strategije regionalnega razvoja kot predloge za izvajanje 
regionalne strukturne politike. 

2. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (A) 
(predlagatelj UMAR) 
Predlog SGRS pripravi Urad za makroekonomske analize in 
razvoj v prvem trimesečju leta za obravnavo na vladi. Po sprejemu 
na vladi se strategije predloži v sprejem državnemu zboru. SGRS 
je strateški dokument države, ki na podlagi problemske analize 
opredeljuje razvoj dejavnikov gospodarskega razvoja, dolgoročne 
cilje in ciljni razvojni scenarij ter osnovne smeri delovanja na 
posameznih področjih delovanja države. SGRS je sintezni 
indikativni dokument, ki upošteva socialne, prostorske, okoljske, 
regionalne, sektorske in druge potenciale, omejitve in pogoje. 
SGRS je strateški okvir za pripravo predloga proračuna. 

3. Strategija razvoja malih In srednjih podjetij In podjetništva 
v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005 (A) (predlagatelj MG) 
Pripravljena in medresorsko usklajena je nova »Strategija razvoja 

malih in srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 
2001 - 2005«, ki je podlaga za novi zakona o razvoju malega 
gospodarstva. 

4. Sanacija naftnoplinskih rudarskih objektov (Poročilo za 
leto 2000 in predlog aktivnosti v letu 2001) (A) (predlagatelj 
MG) 
Osnova za pripravo poročila je 107. člen Zakona o rudarstvu in 
dolgoročni program sanacije rudarskih objektov, ki ga je sprejela 
Vlada RS. 

5. Informacija o zapolnjevanju privatizacijskega primanjkljaja 
(A) (predlagatelj MG) 

6. Poročilo o delu Agencije za prestrukturiranje In 
privatizacijo (A) (predlagatelj MG) 

7. Program varstva potrošnikov za leto 2001 (A) (predlagatelj 
MG) 

8. Informacija o izvajanju programa Vlade za spodbujanje 
tujih neposrednih investicij leto 2000 (A) (predlagatelj MG) 
Namen gradiva je seznanitev Vlade RS z izvajanjem programa 
Vlade za spodbujanje tujih neposrednih investicij ter predlagati 
nadgraditev programa za prihodnja štiri leta. 

9. Poročilo o makroekonomskih gibanjih in uresničevanju 
ekonomske in strukturne politike (A) (predlagatelj UMAR) 
Poročilo pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj do 
sredine marca. Poročilo vsebuje analizo mednarodnega 
ekonomskega okolja, analizo domačih strukturnih reform, 
kratkoročno konjunkturno analizo z oceno osnovnih 
makroekonomskih agregatov in sistema nacionalnih računov 
preteklega, tekočega in prihodnjega leta ter scenarija za prihodnja 
štiri leta, osnovne usmeritve tekoče ekonomske politike. Poročilo 
je podlaga za pripravo Makrofiskalnega scenarija za pripravo 
predloga proračuna. 

10. Poročilo o uporabi sredstev iz naslova kupnin za 
spodbujanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih 
skupnosti (A) (predlagatelj MG) 

11. Program ublažitve negativnih ekonomskih posledic 
spreminjanja mejnih režimov zaradi vstopa Slovenije v EU 
(A) (predlagatelj MG) 

12. Letno poročilo o uresničevanju regionalne strukturne 
politike (A) (predlagatelj MG) 
Spremljanje izvajanja regionalne strukturne politike je določeno z 
zakonom kot podlaga za nadaljnje ukrepanje. 

13. Poročilo o Izvajanju Programa prilagajanja slovenske 
usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga 
EU (A) (predlagatelj MG) 

14. Poročilo o izvajanju Programa prilagajanja slovenske 
tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga 
EU (A) (predlagatelj MG) 

15. Program prilagajanja slovenske tekstilne In oblačilne 
Industrije pogojem notranjega trga EU (2001-2003) In Pro- 
gram prilagajanja slovenske usnjarske In obutvene lndustri|e 
pogojem notranjega trga EU (2001-2003) (A) (predlagatelj 
MG) 

16. Program spodbujanja novih domačih in tujih Investicij 
(A) (predlagatelj MG) 
Program bo vseboval ukrepe za poenostavitev upravnih 
postopkov, tudi v zvezi s pridobivanjem zemljišč za investicijske 

poročevalec, št. 8 76 14. februar2001 



namene in pridobivanje različnih dovoljenj za gradnjo, in predloge 
iz poročila FIAS 

17. Priprava pobude za ustanovitev koordinacijskega telesa 
za Izvajanje nadzora na trgu (A) (predlagatelj MG) 
V pogajalskih izhodiščih RS za članstvo v EU na področju prostega 
pretoka blaga se je RS obvezala, da bo ustanovila koordinacijsko 
telo, ki bo med sabo povezovalo delovanje organov, ki izvajajo 
oz. bodo izvajali nadzor blaga na trgu, predvsem glede njihove 
varnosti. Predvideni rok za uveljavitev te zaveze je bil konec leta 
2000, vendar ni bil realiziran. S tem bo dosežena transparentnost 
delovanja teh organov v RS, usklajenost njihovega delovanja, 
povezovanja z ustreznimi organi v Komisiji EU in organi v državah 
članicah EU, ter tudi učinkovitost njihovega delovanja. 

18. Institucionalna podpora lokalnemu In regionalnemu 
razvoju (A) (predlagatelj MG) 
Medresorsko usklajen dokument je pripravljen za sprejem na 
Vladi RS. 

19. Vzpostavitev evropsko primerljivega informacljsko- 
rezervacljskega sistema za potrebe slovenskega turizma (A) 
(predlagatelj MG) 
V letu 2000 je začel delovati (regionalno omejeno) poskusni projekt, 
iz katerega bi se naj razvil državni, evropsko kompatibilen sistem, 
ki bi poleg informacij in rezervacij, ki predstavljajo storitve za 
turiste, omogočal tudi ažurno zbiranje statistik za potrebe 
turističnega gospodarstva in vseh institucij, ki se ukvarjajo s 
turizmom (MGD, SURS,...). 

20. Program načrtnega In organiziranega vključevanja 
naravne In kulturne dediščine v ponudbo slovenskega 
turizma - projekt gradov (predlagatelj MG) 
Podpis mednarodne pogodbe, s katero se RS pridruži iniciativi 
FIPE (Fonds international pour la conservation du patrimoine 
historique europšen /Mednarodni sklad za zaščito evropske 
kulturne dediščine/ njegov oddelek CCEC: Compagnie des Cha- 
teaux d'Europe centrale /Družba za centralnoevropske 
gradove/). 
Vse države, ki so že članice združenja, se strinjajo s pridružitvijo 
RS. Projekt podpira WTO (Svetovna turistična organizacija, 
članicam so na voljo ugodni krediti EBRD). 
1. faza dela predstavlja izbor primernih objektov za obnovo v 
turistične nemene. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politika 
zaposlovanja In programi za njeno uresničevanje - druga 
Obravnava (B) (predlagatelj MDDSZ) 
Strateške usmeritve razvoja trga dela do leta 2006 

2. Vmesno poročilo o uresničevanju Programa usposabljanja 
In zaposlovanja invalidov do leta 2002(predlagatelj MDDSZ) 
Spremljanje programa obveznosti v zvezi s sklepom Vlade, 
pregled izvajanja ukrepov Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 
2000 - 2001 kot podlaga za nadaljnje ukrepanje. 

3. Spremembe In dopolnitve Akcijskega programa 
zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leti 2000 - 2001 
(predlagatelj MDDSZ) 
Akcijski program zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leti 2000 - 
2001 je potrebno uskladiti s proračunom za leto 2001. 

4. Poročilo o izvajanju Programa izobraževanja brezposelnih 
oseb "Programa 5000" za šolsko leto 1999/2000 - (A) 
(predlagatelj MDDSZ) 
Pregled opravljenih aktivnosti in učinkovitosti programa. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

1. Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v Republiki 
Sloveniji (predlagatelj Urad Vlade RS za invalide) 
S pripombami ministrstev, strokovnih institucij in invalidskih 
organizacij usklajeno gradivo bo posredovano Vladi RS v prvem 
trimesečju leta 2001. 

2. Priprava strokovnih podlag za izdelavo enotne klasifikacije 
Invalidnosti na osnovi mednarodne klasifikacije okvar, 
prizadetosti in ovlranosti (predlagatelj Urad Vlade RS za 
Invalide) 
Zaradi potrebe po usklajenosti strokovne doktrine in enake 
obravnave istovrstnih invalidov se načrtuje ustanovitev 
nacionalne delovne skupine za spremljanje in uvajanje klasifikacije 
v slovenski prostor, ki naj bi pripeljala do poenotenja kriterijev v 
zakonodaji in uskladitve z mednarodnimi standardi. Naloga sodi 
med strateške naloge Urada. 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

/ 

11. PODROČJE KULTURE 

1. Sklep Vlade RS o letnem finančnem načrtu za leto 2001 za 
uresničevanje zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere 
nujne programe RS v kulturi - A (predlagatelj Ministrstvo za 
kulturo) 
Vlada mora po določilih navedenega zakona za vsako leto posebej 
sprejeti finančni načrt. 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Državni program zmanjševanja emisij toplogrednlh plinov 
ter Strategije varstva zraka (A) (predlagatelj MOP) 
V skladu s sprejeto strategijo in zakonu o ratifikaciji Okvirne 
konvencije ZN o spremembi podnebja (Ur. I. RS, št.59/95), 
dejavnosti za pripravo programa zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov koordinira Ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi pozitivnih 
sinergističnih učinkov integracije okoljskih vsebin je v Strategiji 
predvidena izdelava Državnega programa zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov in Strategije varstva zraka v enovitem procesu. 
Strategija je identificirala Zeleno davčno reformo, kot poglaviten 
instrument politike zmanjševanja toplogrednih plinov. 

2. Ustanovitveni akt nacionalne informacijske mreže IMPEL 
(A) (predlagatelj MOP) 
Z namenom, da se izboljša učinkovitost vseh institucij pri izvajanju 
in uveljavljanju zakonodaje s področja okolja bo ustanovljena 
informacijska mreža na tem področju. 

3. Izhodišča za izdelavo programov zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov (A) (predlagatelj MOP) 
Strategija zmanjševanja emisij toplogrednih plinov določa, da bo 
Program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov temeljil na 
usklajenih sektorskih programih. V ta namen je potrebno pripraviti 
enotna metodološka izhodišča in pripraviti merila in postopke za 
njihovo medresorsko usklajevanje. 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Reorganizacija navigacijskih služb zračnega prometa 
URSZP (B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Strokovni svet za pripravo predloga možne reorganizacije 
opravljanja dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zračno 
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plovbo, bo s ciljem izboljšanja in racionalizacije opravljanja 
dejavnosti URSZP, zlasti navigacijskih služb zračnega prometa, 
nadaljeval z delom na projektu, hkrati pa izdelal vse dokumente 
za ustanovitev gospodarske družbe, ki bo opravljala kontrolo 
zračnega prometa v Republiki Sloveniji. 

2. Pogodba o ureditvi medsebojnih razmeri] med RS In Luko 
Koper,d.d. (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Dne 02.02.2000, je bila sklenjena Najemna pogodba za operativne 
obale in zemljišča v lasti RS v koprskem pristanišču. Na osnovi 
sklenjene pogodbe, se je RS pričela vpisovati v Zemljiški knjigi 
kot lastnica parcel, omenjenih v sklepu Vlade RS št. 340-04/93-2/ 
9-8 z dne 04.08.1994. Ker pa je Luka Koper,d.d. že investirala v 
komunalno ureditev teh zemljišč, kot tudi v izgradnjo pomolov, ki 
ležijo na teh zemljiščih, prav tako pa je Luka Koper,d.d. na sedaj 
zemljiščih v lasti RS tudi že zgradila objekte, ki so v njeni lasti, je 
potrebno medsebojne obveznosti poravnati s pogodbo. 

3. Letni plan razvoja In vzdrževanja avtocest za leto 2001 - 
(B) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Podlaga za pripravo in sprejem je v zakonu o javnih cestah (24. 
člen). Namen in cilj je omogočanje nadaljnje izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji. 

4. V planih razvoja In vzdrževanja avtocest v republiki 
Sloveniji v letih 2001 In 2002 je potrebno zagotoviti prioriteto 
gradnje In finančna sredstva za zagotovitev povezav cestnih 
mejnih prehodov (predlagatelj Ministrstvo za promet) 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

1. Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi 
javnega Zavoda Republike Slovenije za ribištvo (A) 
(predlagatelj M KG P) 
Sedanji Zavod za ribištvo Ljubljana je ustanovljen leta 1960 z 
odločbo tedanjega izvršilnega sveta in nima statusa javnega 
zavoda, čeprav ima po obstoječih predpisih, ki urejajo 
sladkovodno ribištvo nekaj pooblastil. S sklepom Vlade Republike 
Slovenije bo potrebno določiti tako status zavoda kot tudi definirati 
naloge, ki naj bi jih po pooblastilu države javni zavod v njem tudi 
opravljal. 

1$. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

1. Informacija o poteku priprav za privatizacijo Telekoma 
d.d. (predlagatelj Ministrstvo za informacijsko družbo) 
Na podlagi dane informacije bo oblikovana medresorska delovna 
skupina, ki bo proučila predlagane možne modele privatizacije. 
Vlada RS bo odločila o primernem modelu in pristopila k izvedbi 
transakcije za prenos dela državnega deleža na izbrane projekte. 

2. Odločanje o modelu privatizacije Telekoma Slovenije In 
Izvedba transakcije (A) (predlagatelj Ministrstvo za 
informacijsko družbo) 
Na podlagi pripravljene študije možnih modelov privatizacije bo 
vlada odločila o primernem modelu in pristopila k Izvedbi 
transakcije za prenos dela državnega deleža na izbrane subjekte. 

3. Skupni načrt informatizacije Centra Vlade za informatiko 
In posameznih državnih organov za leto 2001 - za področje 
skupne informacijske infrastrukture, projektov in storitev 
za državne organe In upravne enote Republike Slovenije 
(predlagatelj Center Vlade RS za informatiko) 

4. Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi RS za 
obdobje od leta 2001 do leta 2004 (predlagatelj Center Vlade 
RS za Informatiko) 

II.TRIMESEČJE 

1. PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

/ 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Informacija o uvajanju ISO standardov v upravnih enotah 
(obravnava v vladi: junij 2001) -A (predlagatelj MNZ) 
Namen obravnave je informirati vlado o doseženih rezultatih na 
področju uvajanja ISO standardov v delo upravnih enot in 
opredelitev strategije nadaljnjega dela Odbora za kakovost, ki je 
bil marca 1999 ustanovljen v Ministrstvu za notranje zadeve. 

2. Informacija o uvajanju elektronskega poslovanja v 
upravnih enotah - v sodelovanju s Centrom Vlade RS za 
informatiko (obravnava v vladi: junij 2001) -A (predlagatelj 
MNZ) 
Namen obravnavane informacije je v spremljanju izvajanja zakona 
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (začel veljati 
julija 2000) ter uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in 
elektronsko podpisovanje (začela veljati avgusta 2000) v upravnih 
enotah. Namen obravnave je seznanitev vlade z izvajanjem 
projektov, ki potekajo na podlagi sprejetega zakona in uredbe. 

3. Strategija zoper mednarodni organizirani kriminal s 
podprojektl na naslednjih področjih: 

Področje prepovedanih drog; 
Področje korupcije; 
Področje ilegalnih migracij; 

- Področje ponarejanja denarja (predlagatelj MNZ) 

4. Strategija zatiranja In preprečevanja splošne kriminalitete 
s podprojektl na naslednjih področjih: 

Organizirane tatvine motornih vozil; 
- Mladoletniške kriminalitete in nasilja v družini nad otroci in 

ženskami; 
Varovanje okolja in naravne ter kulturne dediščine 
(predlagatelj MNZ) 

Namen obravnavanja gradiv na vladi je sprejem strategij po 
posameznih področjih in s tem zmanjšanje obsega kriminalitete, 
zmanjšati obseg škode, ki jo povzroča tovrstna kriminaliteta, 
doseči višjo raven pomoči žrtvam, ki jih tovrstna kriminaliteta 
neposredno prizadane, doseči višjo raven samozaščitnega 
ravnanja in povečati število ter učinkovitost preventivnih ukrepov. 

5. Dokončna ureditev vprašanja bivanja evakuiranih oseb • 
slovenskih državljanov iz Republike Bosne in Hercegovine, 
nastanjenih v Luciji (predlagatelj Urad Vlade RS za begunce) 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Sodelovanje pri pripravi predprlstopnega gospodarskega 
programa za prevzem evra (A) (predlagatelj MF) 
Z letom 2001 bo Evropska komisija pričela spremljati proces 
priprav držav kandidatk na vstop v evropsko in monetarno unijo 
preko t.i. predpristopnega ekonomskega programa (PEP). V PEP- 
u bodo predstavljene zadnje ekonomska gibanja, srednjeročni 
makroekonomski okvir, javne finance ter strukturne reforme. Na 
podlagi pristojnosti Sektorja za finančni sistem bo program 
potrebno pripraviti v delu, ki zadeva prestrukturiranje finančnega 
sektorja, glede prevzema acquis-ja s področja pretoka kapitala 
ter s področja evropske denarne unije - centralno bančna 
zakonodaja. 
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2. Proračunski memorandum za leto 2002 - 2005 (B) 
(predlagatelj MF) 
Proračunski memorandum je ključni večletni dokument vlade, 
kjer ta za štiri prihodnja leta določi predpostavke gospodarskega 
razvoja ter ciljni razvojni scenarij, osnovne usmeritve ekonomske 
in javno finančne politike, oceno prejemkov in izdatkov državnega 
in občinskih proračunov ter celotnih bilanc javnega financiranja in 
državne razvojne prioritete. Gre za srednjeročni strateški 
dokument vlade, ki določa cilje in usmeritve vlade v tem obdobju. 

3. Načrt delovnih mest za leto 2001 In Načrt nabav za leto 
2001 (A) (predlagatelj MF) 
Ko je proračuna sprejet v Državnem zboru vlada sprejeme tudi 
sprejeti Načrt delovnih mest za leto 2001 in Načrt nabav za leto 
2001, v katerih določiti politiko in konkretne ukrepe na področju 
zaposlovanja in nabavljanja osnovnih sredstev za potrebe 
neposrednih uporabnikov. 

4. Vzpostavitev računalniške podpore objavam javnih naročil 
v Uradnem listu Republike Slovenije (predlagatelj MF) 

5. Priprava analiz o organiziranosti javnih naročil pri 
naročnikih za različna področja (ta naloga se nadaljuje še 
tudi v lil. trimesečju) (predlagatelj MF) 

6. Letno poročilo o državnih pomočeh za leto 2000 (B) 
(predlagatelj MF) 
Navedeno poročilo pomeni izvajanje 15. člena Zakona o nadzoru 
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/2000) in Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije na drugi strani. 

7. Poročilo o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na 
srečo (predlagatelj MF) 

8. Pripravljalna dela, potrebna za Izvedbo projekta za 
postavitev informacijskega sistema za spremljanje izvajanja 
programov pristopne pomoči (MF) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Strategija RS do Slovencev po svetu (B) (predlagatelj 
MZZ) 
Skrb slovenske države do Slovencev v zamejstvu in po svetu je 
opredeljena v 5. členu Ustave RS. Resolucija o položaju slovenskih 
avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi 
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije 
(RePASM) natančneje določa odnos RS do slovenske narodne 
skupnosti (Slovencev v zamejstvu), Strategija, ki je v pripravi pa 
bo natančneje opredelila odnos RS do Slovencev po svetu. 

2. Poročilo o realizaciji Državnega programa (predlagatelj 
SVEZ) 

3. Slovensko poročilo o napredku (predlagatelj SVEZ) 
Poročilo predstavlja eno izmed gradiv, na podlagi katerih bo 
Evropska komisija v mesecu novembru pripravila Poročilo o 
napredku Slovenije za leto 2001 .V septembru 2001 bodo Evropski 
komisiji posredovana tudi dodatna pojasnila o Rednem poročilu o 
napredku. Ob izidu Rednega poročila o napredku bo SVEZ pripravil 
tudi informacijo o omenjenem poročilu. 

4. Nadaljevanje zasedanj skupnih organov, ustanovljenih 
po tem Evropskem sporazumu 
3. aprila 2001 bo v Ljubljani potekalo tretje zasedanje 

Pridružitvenega odbora. Služba Vlade za evropske zadeve bo 
pripravila tudi izhodišča in poročilo o Pridružitvenem odboru. 
Zasedanje Pridružitvenega sveta bo potekalo v mesecu juniju v 
Bruslju. 

5. Analize zaključkov Evropskega sveta (predlagatelj SVEZ) 
Analize sodijo med redne aktivnosti službe. SVEZ bo v tem letu 
pripravil tudi analizo zaključkov iz Stockholma in Goteborga. 
Služba spremlja tudi potek predsedovanja EU. Kot v letu 2000 je 
tudi v obdobju švedskega predsedovanja okrepila diplomatsko 
predstavništvo v Stocholmu s svojim predstavnikom, kar bo storila 
tudi med belgijskim predsedovanjem EU v drugi polovici leta. 

6. Organizacija mednarodne konference ob 10. obletnici 
nastanka Severno Atlantskega posvetovalnega sveta 
(NACC) / Severno Atlantskega partnerskega sveta, junij, 
september 2001 (predlagatelj MZZ) 

7. Včlanitev v EXCOM (B) (predlagatelj MZZ) 

8. informacija o reševanju meddržavnih sporov s predlogi 
za pristop Republike Slovenije k nekaterim mednarodnim 
Instrumentom (B) (predlagatelj MZZ) 

9.Ustanovitev sklada za gospodarsko sodelovanje s 
slovenskimi avtohtonimi manjšinami 
Takšen sklad v svojem IV. poglavju, 2. členu (Krepitev ekonomske 
moči manjšin) predvideva Resolucija o položaju slovenskih 
avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi 
nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije 
(RePASM), ki jo je DZ sprejel 27.6.1996. 

10. Informacija o koordinaciji aktivnosti za vzpostavitev 
varnostnega, inšpekcijskega in carinskega nadzora na 
zunanji meji Evropske unije (predlagatelj SVEZ) 
Namen informacije je seznanitev Vlade Republike Slovenije s 
potekom aktivnosti za vzpostavitev varnostnega in carinskega 
nadzora na zunanji meji Evropske unije, z nalogami in ukrepi 
pristojnih resornih ministrstev in vladnih služb ter sprejem dodatnih 
ukrepov za izvajanje navedene naloge. 

12. Pobuda za sklenitev kreditne pogodbe med Republiko 
Slovenijo In Evropsko Investicijsko banko za projekt 
modernizacije slovenskih železnlc/lll - obravnava Vlada RS 
in pošlje v vednost Odboru Državnega zbora za 
mednarodne odnose (A) (predlagatelj MF) 
Izhodišča za sklenitev kreditne pogodbe med Republiko Slovenijo 
in Evropsko investicijsko banko za projekt modernizacije 
slovenskih železnic/lil. 

13. Strategija sodelovanja Slovenije z Evropsko banko za 
obnovo in razvoj - EBRD (A) (predlagatelj MF) 
Članice EBRD običajno vsake tri leta okvirno opredelijo nadaljnje 
sodelovanje.Glede na to, da je bil zadnji tovrstni pregled pripravljen 
leta 1989, je v letu 2001 ponovno opredeliti sodelovanje Slovenije 
s to banko. 

14. Strategija sodelovanja Slovenije v Razvojni banki Sveta 
Evrope (A) (predlagatelj MF) 
Slovenija bo v strategiji opredelila področja, ki bodo prioritetna 
področja in cilje sodelovanja z Razvojno banko Sveta Evrope. 

15. Strategija in predlog aktivnosti na trgovinskem področju 
v zvezi s članstvom RS v OEC (A) (predlagatelj MG) 
Na podlagi sklepov Vlade RS v zvezi z sodelovanjem RS z OECD 
je potrebno pripraviti podrobnejšo strategijo sodelovanja z OECD 
na področju trgovine. 
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16. Pobuda za obravnavo Strategije gospodarskega 
sodelovanja med Republiko Slovenijo In ZR Jugoslavijo (A) 
(predlagatelj MG) 
Zaradi pomembnosti trga in odnosov z ZRJ se obravnava in 
sprejme Strategija Republike Slovenije o gospodarskem 
sodelovanju med državama. 

17. Informacija o poteku bilateralnih pogajanj RS z Rusko 
federacijo, Ukrajino, Belorusljo, Makedonijo v zvezi z 
članstvom teh držav v WTO (A) (predlagatelj MG) 
Na podlagi ustreznih sklepov Vlade RS je MEOR dolžan poročati 
Vladi RS o rezultatih pogajanj s temi državami. 

18. Sklep o potrditvi predlogov za nove projekte Republike 
Slovenije na področju človekovih pravic In manjšin za 
predložitev donatorski konferenci Pakta stabilnosti, ki je 
predvidena za junij 2001 (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, 
znanost In šport) 
V skladu s cilji Pakta stabilnosti za JVE in pričakovanji mednarodne 
skupnosti je potrebno pripraviti in predložiti - v sodelovanju z 
vladnimi in nevladnimi organizacije ter potencialnimi donatorji - 
predloge 3-4 projektov, ki bi izhajali iz potreb regije, izvajali bi jih v 
sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami iz regije, v 
krajšem časovnem obdobju (1-2 leti) bi lahko pokazali konkretne 
rezultate in imeli bi zadostno podporo donatorjev. 

19. Predlog Vladi RS, da sprejme sklepe o sprejemanju načel 
OECD na področju neposrednih tujih In drugih oblik vlaganj 
v Sloveniji (A) (predlagatelj MG) 
V sodelovanju s sekretariatom in na podlagi sklepa Sveta OECD, 
bo Slovenija pripravila študijo o investicijski politiki, ki bo objavljena 
kot poročilo OECD. Kot pogoj za sodelovanje z OECD na tem 
področju so opredelitve Vlade RS do temeljnih načel in pravil 
OECD na področju neposrednih in drugih oblik tujih vlaganj v 
gospodarstvo Slovenije. 

20. Priprava komunikacijskega programa za obveščanje tujih 
javnosti o slovenskem vključevanju v EU (A) (predlagatelj 
UVI) 
Urad vlade za informiranje to pripravil komunikacijski program 
za obveščanje tujih javnosti o slovenskem vključevanju v EU, pri 
čemer bo še posebej upošteval ugotovitve letošnjega rednega 
poročila Evropske komisije o napredku Slovenije pri vstopu v EU. 

21. Sklep o najemu posojila Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije pri Evropski investicijski banki (A) 
(predlagatelj MOP) 
V skladu z Zakona o javnih skladih in 26. členom Ustanovitvenega 
akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, vlada odloča 
o zadolžitvi sklada, ki presega zadolženost, določeno v 37. členu 
Zakona o javnih skladih. 

22. Prednostna lista Republike Slovenije (A) (predlagatelj 
Protokol) 
V skupino A (naloge, ki so predvidene za obravnavo v Vladi RS) 
sodi priprava predloga prednostne liste Republike Slovenije, ki 
naj bi bil predvidoma dokončan do aprila leta 2001. Potrebo po 
izdelavi prednostne liste je občutiti že vsa leta, odkar je Slovenija 
postala samostojna država. Več dosedanjih zunanjih ministrov 
RS je ugotovilo, da je to vprašanje potrebno čim prej urediti v 
skladu z našim ustavnim redom in mednarodno prakso. Tudi tuji 
diplomati, akreditirani v Republiki Sloveniji, so opozarjali na 
nejasnost in neurejenost tega vprašanja. V večini držav 
prednostno listo izda šef države ali vlada. 
Koordinacijski odbor za izvedbo protokolarnih pravil je julija leta 
2000 imenoval člane in sekretarja posebne strokovne Skupine 
za spremembo protokolarnih pravil, ki se odtlej redno sestaja in 

pripravlja osnutek predloga prednostne liste državnih funkcionarjev 
vseh vej oblasti in uglednih javnih osebnosti, kakršna obstoji v 
vseh državah za potrebe protokola in služi za meritorno 
razvrščanje mest za omizjem ob državnih obiskih, banketih ter 
drugih slovesnostih v državi. 
Osnutek je nastajal ob tvornem sodelovanju članov 
Koordinacijskega odbora za izvedbo protokolarnih pravil. Doživel 
je že več verzij, o katerih so bili člani Koordinacijskega odbora za 
izvedbo protokolarnih pravil sprotno obveščeni in so nanje poslali 
svoje pripombe.V trenutni fazi je Skupina za spremembo 
protokolarnih pravil, upoštevajoč pripombe, pripravila nov predlog 
in pojasnilo, zakaj nekateri predlogi in pripombe na osnutek 
prednostne liste niso bili upoštevani. Aprila 2001 bo predlog 
prednostne liste dokončno oblikovan in posredovan Vladi RS v 
obravnavo. 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (A) (predlagatelj 
MO) 
V skladu s sklepi vlade o hierarhiji dokumentov na področju 
nacionalne varnosti bo pripravljena doktrina zaščite, reševanja in 
pomoči in predložena v sprejem vladi. 

2. Sklep o določitvi priprav za Izvajanje ukrepov za 
pripravljenost (A) (predlagatelj MO) 
V skladu s spremembami pri organizaciji vlade in ministrstev 
bodo usklajene tudi priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost. 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

/ 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Strategija razvoja klasičnih Iger na srečo v Republiki 
Sloveniji (A) (predlagatelj Ministrstvo za finance) 

2. Strategija regionalnega razvoja Slovenije - tretja obravnava 
(predlagatel| MG) 

3. Antlblrokratskl program (A) (predlagatelj MG) 
Sektor malega gospodarstva koordinira naloge med resornimi 
ministrstvi in nevladnimi organizacijami glede antibirokratskega 
programa in izvaja naloge, ki izhajajo iz Antibirokratskega 
programa. 

4. Pomladansko poročilo (A) (predlagatelj UMAR) 
Pomladansko poročilo pripravi Urad za makroekonomske analize 
in razvoj in ga objavi v prvem tednu junija. Poročilo vsebuje analizo 
tekočih gospodarskih gibanj in mednarodnega okolja ter oceno 
narodnogospodarskih agregatov in sistema nacionalnih računov 
za tekoče in prihodnje leto. 

5. Akredltacija Agencije RS za regionalni razvoj (A) 
(predlagatelj MG) 
V skladu s sklepi Vlade o usposobitvi inplementacijske agencije 
za izvajanje predpristopnih programov so s področja ekonomske 
in socialne kohezije je akreditacija potrditev ustreznosti 
organizacije Agencije RS za regionalni razvoj. 

6. Model delovanja regionalnih garancijskih shem (A) 
(predlagatelj MG) 
Pripravljen dokument o regionalnih garancijskih shemah bo predan 
v sprejem na Vlado RS. 
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7. Potrditev revidiranega dolgoročnega program 
preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra 
Idrija v zapiranju d.o.o. za obdobje 1996 - 2006 (A) 
(predlagatelj MG) 
Realizacija sklepa Vlade Republike Slovenije št 310-02/98-7 z 
dne 24.7.2000. 

8. Program razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 
(A) (predlagatelj MG) 
Program bo vseboval spodbude usmerjene zlasti v povečevanje 
produktivnosti, razvoj tehnologije, internacionalizacijo podjetij in 
nove investicije. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Informacija In analiza prvih rezultatov priprave na ESF (A) 
(predlagatelj MDDSZ) 
Namen priprave je prikaz aktivnosti, ki se nanašajo na uvajanje 
ESF. 

2. Poročilo o človekovem razvoju (A) (predlagatelj UMAR) 
Poročilo pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj. 
Poročilo vsebuje pregled socialnega razvoja države z izračunom 
standardnih indikatorjev človekovega razvoja in z mednarodnimi 
primerjavami po metodologiji Združenih narodov. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

/ 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

1. Programa o podpori gospodarskim družbam pri razvoju 
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot od leta 2000 do 2003 (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 

2. Izvedbeni program o podpori gospodarskim družbam pri 
razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju 
njihovih razvojnih enot v letu 2001 (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport) 
Po določilih Zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju 
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih 
enot v obdobju od 200 do 2003, ZPGDNT (Ur.l. RS, št. 99/1999) 
bi moral biti omenjeni program sprejet na Vladi RS do 24. marca 
2000. Medresorska delovna skupina je skladno s časovno 
dinamiko in določili zakona ZGDPNT, v sodelovanju z MZT za 
sejo Vlade pripravila vsebinsko primeren program. Med tem je 
Državni zbor sprejel Zakon o nadzoru državnih pomoči, (Ur.l. 
RS, št. 1/2000), ki je zahteval dodatne uskladitve programa, ki pa 
ga ministrstva v tistem trenutku niso mogla pripraviti, saj še niso 
imela prijavljenih svojih lastnih shem državnih pomoči. 

V začetku naslednjega leta bodo morala ministrstva imeti te sheme 
pripravljene in odobrene s strani Komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi in tako torej ne bo več ovir za obravnavo in sprejem 
obeh programov na Vladi RS. 

11. PODROČJE KULTURE 

/ 

12. PODROČJE PROSTORA, STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 
2000 (B) (predlagatelj MOP) 
Poročilo sodi med redne oblike poročanja Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Poleg tega poročilo predstavlja obliko 
obveščanja laične in strokovne javnosti o stanju jedrske varnosti 
in varstva pred sevanji. 

2. Metodologija za izdelavo analize stroškov in koristi 
Infrastrukturnlh investicijskih projektov na področju 
vodooskrbe, odvodnje In čiščenja odpadnih voda in 
ravnanja z odpadki (A) (predlagatelj MOP) 
Metodologija vrednotenja koristi in stroškov na področju varstva 
okolja, kakor tudi metodologija vrednotenja koristi in stroškov 
deleža okoljskih elementov investicij bosta omogočili poenotenje 
finančnega vrednotenja investicij na področju preskrbe s pitno 
vodo, odvodnje in čiščenja odpadnih voda in izgradnje centrov za 
ravnanje z odpadki tertransparentni prikaz upravičenosti investicij 
v makroekonomskem pogledu na kratek in dolgi rok. 

3. Poročilo o izvajanju nacionalne stanovanjske varčevalne 
sheme (A) (predlagatelj MOP) 
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi določa, da 
Vlada Republike Slovenije obravnava in sprejme poročilo 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije o izvajanju NSVS 
skupaj z mnenjem Banke Slovenije in ga nato objavi tako, da je 
dostopno javnosti. 

4. Program energetske izrabe lesne biomase (A) (predlagatelj 
MOP) 
Priprava programa je sestavi del kratkoročnega akcijskega načrta 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. 

5. Pogodba med Vlado RS In GEF o financiranju 
infrastrukture za Izkoriščanje lesne blomase (A) (predlagatelj 
MOP) 
Priprave na izgradnjo infrastrukture in pogovori z GEF tečejo že 
dalj časa. S sprejetjem nacionalnega programa bodo dani pogoji 
za izgradnjo infrastrukture, za kar pa je potrebno podpisati 
ustrezno pogodbo. 

6. Izhodišča za zmanjšanje nacionalnega onesnaževanja 
porečja Donave (SAP - Strategic Action Plan) (A) (predlagatelj 
MOP) 
Izhodišča bodo povzela ukrepe Republike Slovenije na področju 
zmanjševanja emisij v porečju Donave. 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Dolgoročni program razvoja civilnega letalstva Republike 
Slovenije (A) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Republika Slovenija mora v čim krajšem času prilagoditi svoje 
letalske predpise predpisom Evropske unije in doseči zahtevane 
tehnične in tehnološke standarde, sočasno pa tudi zagotoviti, da 
bodo slovenski ponudniki različnih storitev v zračnem prometu 
zadržali konkurenčnost. Zlasti je pomemben usklajen razvoj 
različnih elementov javne gospodarske infrastrukture (letališča, 
kontrole letenja) in z njo povezanih javnih služb. Program je 
potreben tudi zaradi vključevanja v razvojne projekte Evropske 
unije. 
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Ob vsem navedenem je potrebno upoštevati tudi zahteve glede 
zmanjšanja hrupa in drugih negativnih vplivov letalskega prometa 
na okolje ter preprečevanje ozkih grl v smislu lažjega pretoka 
prometa v zraku in na letališčih. 

2. Reorganizacija navigacijskih služb zračnega prometa 
URSZP(prediagatel) Ministrstvo za promet) 
Strokovni svet za pripravo predloga možne reorganizacije 
opravljanja dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zračno 
plovbo, bo s ciljem izboljšanja in racionalizacije opravljanja 
dejavnosti URSZP, zlasti navigacijskih služb zračnega prometa, 
nadaljeval z delom na projektu, hkrati pa izdelal vse dokumente 
za ustanovitev gospodarske družbe, ki bo opravljala kontrolo 
zračnega prometa v Republiki Sloveniji. 

3. Noveliranje predloga Resolucije o prometni politiki 
Republike Slovenije (predlagatelj Ministrstvo za promet) 

4. Sprejeti letni načrt gradnje, modernizacije in vzdrževanja 
železniške infrastrukture za koledarsko leto 2002 A 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
V skladu z zakonom o železniškem prometu je Vlada Republike 
Slovenije dolžna sprejeti omenjeni letni načrt, ki bo služil za 
pripravo Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2002. 

5. Koncesijska pogodba med RS in Luko Koper,d.d. o uporabi 
koprskega tovornega pristanišča (A) (predlagatelj 
Ministrstvo za promet) 
Sprejeti Pomorski zakonik nalaga, da RS sklene prvo koncesijsko 
pogodbo o uporabi Luke Koper s sedanjim uporabnikom 
infrastrukture - to je z Luko Koper,d.d. Pogoji za sklenitev 
koncesijske pogodbe so: - RS mora biti lastnik operativne obale 
in zemljišč v Luki Koper. To je urejeno z že sklenjeno pogodbo ter 
vpisom omenjenega v zemljiško knjigo. Vpisi v zemljiško knjigo že 
potekajo. 
- Sklenjena in sprejeta mora biti Pogodba o ureditvi medsebojnih 
razmerij med RS in Luko Koper,d.d. Sklenitev te pogodbe je 
predvidena v prvem kvartalu tega leta. - Sprejet in veljaven mora 
biti Pomorski zakonik, ki je predviden v prvem kvartalu tega leta. 

6. Sklep vlade o določitvi pooblaščene organizacije za 
strokovno tehnično verifikacijo varnosti in plovil na 
notranjih vodah (predlagatelj Ministrstvo za promet) 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

/ 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

/ 

III.TRIMESEČJE 

1 .PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

1.Izvedba predhodnega postopka in priprava mnenja Vlade 
RS v zvezi z ustanovitvijo novih občin in določitvijo njihovih 
območij (A) (predlagatelj Služba za lokalno samoupravo) 
V skladu z Zakonom o postopku za ustanovitev občin ter za 
določitev njihovih območij začne DZ postopek za spremembo 
območij občin ter za ustanovitev občin leto dni pred razpisom 

rednih lokalnih volitev. Rok za začetek predhodnega postopka je 
tako 22.09. 2001. SVRSLS bo opravila strokovno in tehnično delo 
v zvezi z izvedbo predhodnega postopka. Pripravila bo predlog 
mnenja Vlade RS k predlogom in sodelovala pri oblikovanju območij 
za izvedbo predhodnih referendumov. Na podlagi ugotovljenih 
rezultatov predhodnih referendumov bo v službi pripravljen Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij, ki bo predvidoma vložen v 
zakonodajni postopek v prvem trimesečju 2002. Predlagan bo 
skrajšan postopek, ker mora biti zakon, zaradi priprave rednih 
lokalnih volitev, sprejet vsaj tri mesece pred njihovim razpisom. 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1.Zapiranje nastanitvenih centrov za osebe z začasnim 
zatočiščem Ljubljana - Vič in Hrastnik (predlagatelj Urad 
Vlade RS za begunce) 

2. Sprejetje ustreznega predpisa o položaju Romov v 
Sloveniji (predlagatelj Urad za narodnosti) 
Konkretizacija določbe 65. člena Ustave RS. 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v 
obdobju januar - junij 2000 in sprejeti ukrepe za 
uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2001, 
če bo to potrebno (B) (predlagatelj MF) 
Cilj poročila je seznanitev vlade s stanjem in problemi na področju 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v letu 2001 kot 
podlaga za morebitno ukrepanje. 

2. Predlog za zadolžitev za potrebe financiranja TRP (A) 
(predlagatelj MF) 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1.Poročilo o realizaciji Državnega programa (predlagatelj 
SVEZ) 

2. Predlog letnega nacionalnega programa za Izvajanje 
Akcijskega načrta za članstvo v Natu 2001-2002 (predlagatelj 
MZZ) 

3. Informacija o koordinaciji aktivnosti za vzpostavitev 
varnostnega, Inšpekcijskega In carinskega nadzora na 
zunanji meji Evropske unije (predlagatelj SVEZ) 
Namen informacije je seznanitev Vlade Republike Slovenije s 
potekom aktivnosti za vzpostavitev varnostnega in carinskega 
nadzora na zunanji meji Evropske unije, z nalogami in ukrepi 
pristojnih resornih ministrstev in vladnih služb ter sprejem dodatnih 
ukrepov za izvajanje navedene naloge. 

4. Priprava celovitega programa promocije Slovenije (A) 
(predlagatelj Urad za informiranje) 
Urad vlade za informiranje bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi 
pripravil predlog celovite promocije Slovenije z namenom, da se 
izboljša in poenoti podoba Slovenije v tujini. 

5. Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko 
Slovenijo In Evropsko investicijsko banko za generalno 
posojilo namenjeno financiranju infrastrukture v občinah - 
(pobudo obravnava Vlada In potrdi Odbor Državnega zbora 
za mednarodne odnose) - A (predlagatelj MF) 
Izhodišča za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko 
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Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za generalno posojilo 
namenjeno financiranju infrastrukture v občinah - priprava 
predloga zakona o poroštvu sledi v letu 2002. 

6. Predlog za pridobitev statusa opazovalca v OECD delovni 
skupini pri Komiteju za znanstveno in tehnološko politiko 
»Statistical VVorklng Party« (s finančno obveznostjo plačila 
letne kontrlbuclje) (A) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport) 
Slovenija ni članica OECD, vendar ministrstvo zagotavlja zbiranje 
statističnih podatkov za resorno področje po metodologiji OECD 
in jih OECD tudi dostavlja, višji nivo formalnih odnosov za področje 
znanosti in tehnologije kot ga omogoča administrativni sporazum 
iz 1996 bi bil primeren in potreben. 

7. Priprava ustrezne bilateralne pogodbe z Republiko 
hrvaško o skupnem financiranju nekaterih Javnih zavodov 
na Hrvaškem, ki delujejo tudi za potrebe italijanske narodne 
skupnosti v Sloveniji (raziskovalni center Rovlnj, EDIT Reka, 
Italijanska unija, Italijanska Drama Reka) (predlagatelj Urad 
za narodnosti) 
Republika Slovenija že iz obdobja prejšnje skupne države 
sofinancira naštete skupne javne zavode, ki opravljajo svoje 
naloge tudi za italijansko narodno skupnost v Sloveniji. Za to 
financiranje ne obstaja trdna pravna podlaga. Financiranje se 
izvaja na podlagi dogovora v prvih letih samostojne Slovenije, 
zato je ustrezni meddržavni sporazum nujno potreben. 

8. Organizacija 47. zasedanja generalne skupščine 
Združenja Atlantskih svetov v mesecu septembru 2001 
Organizira Združenje Atlantski svet Slovenije v sodelovanju z 
MZZ in MORS. 

9. Priprave za prvo zasedanje Svetovne konference zoper 
rasizem, rasno diskriminacijo, ksenofobljo in 
netoleranco(World Conference against Racism, Racial 
Discrimaination, Xenophobia and Related Intolerance) 
(predlagatelj MZZ) 
Zasedanje bo potekalo od 31.8. do 7.9. v Južnoafriški republiki. 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Doktrina vojaške obrambe (A) (predlagatelj MO) 
V skladu s hierarhijo dokumentov na področju nacionalne varnosti 
bo dopolnjena tudi doktrina vojaške obrambe. 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

/ 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Strategija privatizacije državnega premoženja (A) 
(predlagatelj MG) 

2. Informacija o stanju premoženjsko-pravnih odnosov z 
državami nastalimi na ozemlju bivše SFRJ (A) (predlagatelj 
MG) 

3. Predprlstopnl ekonomski program (PEP) (predlagatelj 
UMAR In MF) 
PEP pripravita Urad za makroekonomske analize in razvoj in 
Ministrstvo za finance do konca septembra. PEP je del 
predpristopnega ekonomskega dialoga med EU in kandidatkami 
za vstop in bo nadomestil dosedanjo Skupno oceno prednostnih 
nalog srednjeročne ekonomske politike. 

4.Sprejem državnega razvojnega programa za obdobje 2002- 
2006 (A) (predlagatelj MG) 
Državni razvojni program predstavlja podlago za pridobivanje 
predstrukturnih pomoči EU kot tudi osnovo za pogajanje v obsegu 
strukturne pomoči pri vstopu v EU. 

5. Strategija razvoja slovenskega turizma v obdobju 2001 - 
2005 (A) (predlagatelj MG) 
Tako v prvem, kot tudi v drugem in tretjem trimesečju se načrtuje 
nadaljevanje prenove strategije razvoja turizma, ki bo osnova za 
razvoj strategije trženja slovenske turistične ponudbe in za razvoj 
strategij posameznih turističnih območij in iz njih izhajajočih 
turističnih produktov. 

6. Poročilo o izvajanju zakona o poroštvih republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturlranja dolgov (B) (predlagatelj MG) 
Poročilo o izvajanju zakona o poroštvih RS iz naslova 
restrukturiranja dolgov je potrebno pripraviti na osnovi 14. člena 
zakona. 

8. Informacija o delovanju Slovenske odškodninske družbe 
In ukrepih za pokrivanje njenih obveznosti (A) (predlagatelj 
MG) 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1. Informacija o izvajanju »vojnih« zakonov v obdobju od 
1.1.1996 do 31.12.2000 (A) (predlagatelj MDDSZ) 
Informacija bo vsebovala celovito analizo izvajanja Zakona o vojnih 
invalidih, Zakona o vojnih veteranih in Zakona o žrtvah vojnega 
nasilja od njihove uveljavitve 1.1.1996 do 31.12.2000, torej v 
obdobju petih let, z vsemi bazičnimi podatki o številu vloženih 
zahtevkov, številu upravičencev po posameznih področjih, 
obsegu njihovega zakonskega varstva, uveljavljenih spremembah 
zakonodaje ter njenih učinkih in posledicah ter primerljivih podatkih 
o proračunski porabi v posameznih obdobjih z njihovo oceno in 
projekcijo za prihodnost. 

2. Sprejetje strategije Integracije načela enakosti spolov v 
razvoj vladne politike (A) (predlagatelj Urad za žensko 
politiko) 
Eden temeljnih ukrepov za izboljšanje položaja žensk in 
vzpostavitev razmer, v katerih bodo ženske kot moški uživali 
vse svoje pravice in s svojimi potenciali polno sodelovale v družbi, 
je vključitev načela enakosti spolov v vse politične procese. Gre 
za novo strategijo, ki se je uveljavila v svetu, zlasti v državah EU, 
in pomeni nov pristop v doseganju enakosti (dejanske 
enakopravnosti) spolov. 

Vključitev načela enakosti spolov je strategija, h katere uporabi 
nas zavezujejo tudi nekateri mednarodni dokumenti in priporočila. 
Izhodišča za ukrepanje, ki so bila sprejeta na Četrti svetovni 
konferenci ZN o ženskah (Peking, 1995), zahtevajo uveljavljanje 
politike integracije načela enakosti spolov ter pozivajo »vlade in 
druge akterje k uveljavitvi dejavne in prepoznavne politike 
integracije spolov v vse politike in programe, tako da se pred 
sprejemanjem odločitev opravi analiza učinkov na ženske in 
moške«. Vključitev enakosti spolov pa je tudi osrednje vprašanje 
četrtega programa dejavnosti Evropske komisije za enake 
možnosti žensk in moških in prav tako eno ključnih področij v 
Okvirni strategiji Evropske komisije za enakost spolov 2001- 
2005. 

Cilj strategije je uveljavitev integracije načela enakosti spolov kot 
standardnega orodja pri oblikovanju in razvoju vladne politike, z 
namenom vključitve vidika spolov v celotni proces razvoja 
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politike.To bo doseženo s senzibilizacijo političnih akterjev, 
krepitvijo vloge mehanizma politike enakosti spolov - Urada za 
žensko politiko in institucionalnim razvojem. 

Predlog strategije integracije načela enakosti spolov v razvoj 
vladne politike bomo predložili v sprejem Vladi RS v tretjem 
trimesečju. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

/ 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

/ 

11. PODROČJE KULTURE 

/ 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Načrt obrambe pred poplavami (A) (predlagatelj MOP) 
Načrt obrambe pred poplavami bo določil in opredelil ukrepe in 
dela, ki so potrebna za obrambo pred poplavami in hudourniškimi 
poplavami na posameznem območju. 

2. Operativni program odvodnje In čiščenja odpadnih voda 
(A) (predlagatelj MOP) 
Reševanje odvodnje in čiščenja odpadnih voda manjših naselij je 
prednostna naloga, tudi kot realizacija investicij velikih sistemov 
odvodnje in čiščenja odpadnih voda, ki jo narekuje Operativni 
program (Ur.l. RS 94/99). 

3. Drugo nacionalno poročilo po Konvenciji o jedrski varnosti 
(A) (predlagatelj MOP) 
Na sedežu Mednarodne agencije za atomsko energijo bo v aprilu 
2002 potekal drugi pregledni sestanek držav pogodbenic 
Konvencije o jedrski varnosti. Države pogodbenice morajo za ta 
pregledni sestanek pripraviti Nacionalno poročilo o izpolnjevanju 
določb konvencije, ki ga morajo posredovati sekretariatu Agencije 
do 15.10.2001. 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo (A) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Omenjeni program bo zajemal analize, presoje in priprave 
strokovnih podlag s področja varovanja za izpolnjevanje določb 
Zakona o letalstvu ter mednarodnih letalskih standardov. 

2. Reorganizacija navigacijskih služb zračnega prometa 
URSZP (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Strokovni svet za pripravo predloga možne reorganizacije 
opravljanja dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zračno 
plovbo, bo s ciljem izboljšanja in racionalizacije opravljanja 
dejavnosti URSZP, zlasti navigacijskih služb zračnega prometa, 
nadaljeval z delom na projektu, hkrati pa izdelal vse dokumente 
za ustanovitev gospodarske družbe, ki bo opravljala kontrolo 
zračnega prometa v Republiki Sloveniji. 

3. Predlog strategije in programa razvoja in vzdrževanja 
državnih cest v Republiki Sloveniji (brez avtocest) (B) 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

4. Podlaga za pripravo strategije In razvojnega programa je 
določena z zakonom o Javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/ 
97) In zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
podpoglavje 3.2) (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Program bo obsegal strategijo razvoja in njen izvedbeni del za 
obdobje 4 let. 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

/ 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

/ 

IV. TRIMESEČJE 

1. PODROČJE DRŽAVNE UREDITVE 

/ 

2. PODROČJE DRŽAVNE UPRAVE IN NOTRANJIH 
ZADEV 

1. Poročilo o delovanju upravnih enot Republike Slovenije - 
A (predlagatelj MNZ) 
Poročilo je namenjeno pregledu delovanja upravnih enot in bo 
predstavilo problematiko, ki med drugim vpliva na njihovo 
učinkovitost. 

3. PODROČJE JAVNIH FINANC 

1. Priprava pregledov usklajenosti slovenske zakonodaje z 
morebitno novo sprejetim acquls In priprava dodatnih 
pojasnil k pogajalskim izhodiščem za področje davkov (10. 
delovna skupina) (predlagatelj MF) 
Glede na potek pogajanj z EU bo treba sprotno pripravljati dodatna 
pojasnila k pogajalskim izhodiščem in pripraviti vsebine tehničnih 
prilog k aktu o pristopu, v katerem se bodo rešila vsa pravno 
tehnična vprašanja povezana z davčnim sistemom zaradi prehoda 
v polnopravno članstvo v UE 

2. Priprava pregledov usklajenosti slovenske zakonodaje z 
morebitno novo sprejetim acquls in priprava morebitnih 
dodatnih pojasnil k pogajalskim Izhodiščem za področje 
carine (25. delovna skupina) (predlagatelj MF) 
Glede na potek pogajanj z EU bo treba sprotno pripravljati še 
morebitna dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem in pripraviti 
vsebine tehničnih prilog k aktu o pristopu, v katerem se bodo 
rešila vsa pravno tehnična vprašanja povezana s carinskim 
sistemom zaradi prehoda v polnopravno članstvo v UE 

3. Aktivnosti v zvezi z lastninskim preoblikovanjem 
zavarovalnic (predlagatelj MF) 
Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, 
št.13/2000, ZLPZ) je v postopku presoje ustavnosti. Zoper ZLPZ 
so bile vložene tri pobude za oceno stavnosti. Ustavno sodišče je 
18. maja 2000 s sklepom začasno zadržalo izvajanje ključnih 
zakonskih določb. S tem so začasno (do končne odločitve 
sodišča) ustavljene vse aktivnosti, ki jih je predvideval ZLPZ, 
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vključno z izborom ocenjevalca vrednosti zavarovalnic na podlagi 
Pravilnika o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za 
imenovanje ocenjevalca vrednosti zavarovalnic (Ur.l. št. 26/2000). 
V kolikor bo ustavno sodišče odločilo, da je ZLPZ v skladu z 
ustavo se bodo navedene aktivnosti nadaljevale (A). V primeru 
pa, da bo ustavno sodišče ocenilo, da je ZLPZ protiustaven, bo 
potrebno pripraviti nov predlog zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic (B). 

4. Srednjeročna strategija upravljanja z dolgom (A) 
(predlagatelj MF) 

5. Priprava pregledov usklajenosti slovenske zakonodaje 
za morebitni novo sprejeti acquis s področja finančnih 
storitev, pretoka kapitala in evropske denarne unije, in po 
potrebi priprava dodatnih pogajalskih izhodišč (B) 
(predlagatelj MF) 
M F- Sektor za finančni sistem je zadolžen za vodenje delovne 
skupine 4 - prost pretok kapitala, skupine 3 - storitve, podskupine 
- finančne storitve ter je aktivno vključen v pripravo izhodišč za 
področje 11- ekonomska in denarna unija. Evropska unija je 
pogajanja za poglavji 3 in 11 začasno že zaprla, trenutno še 
ostaja odprta skupina 4 - prost pretok kapitala. Ne glede na 
začasno zaprtost poglavij, je v prihodnjem letu pričakovati dodatne 
aktivnosti na tem področju zaradi stalnega sprejemanja novih 
predpisov na ravni EU, za katere bo Slovenija morala napraviti 
analizo skladnosti zakonodaje in zavzeti pogajalsko izhodišče. 

4. PODROČJE ZUNANJE POLITIKE 

1. Poročilo o realizaciji Državnega programa (predlagatelj 
SVEZ) 

2. Informacija o koordinaciji aktivnosti za vzpostavitev 
varnostnega, inšpekcijskega in carinskega nadzora na 
zunanji meji Evropske unije (predlagatelj SVEZ) 
Namen informacije je seznanitev Vlade Republike Slovenije s 
potekom aktivnosti za vzpostavitev varnostnega in carinskega 
nadzora na zunanji meji Evropske unije, z nalogami in ukrepi 
pristojnih resornih ministrstev in vladnih služb ter sprejem dodatnih 
ukrepov za izvajanje navedene naloge. 

3. Premoženjskopravni sporazum z Bosno in Hercegovino 
(Ministrstvo za pravosodje) 
Zaradi ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij bo 
potrebno pristopiti k pogajanjem z Bosno in Hercegovino za 
sklenitev navedenega sporazuma. Glede na navedeno bo 
Ministrstvo za pravosodje Vladi Republike Slovenije predlagalo 
najprej določitev pogajalske skupine in nato predložilo tudi pobudo 
za podpis navedenega sporazuma. Časovno je potrebne korake 
zelo težko opredeliti, saj so odvisni od uspeha pogajanj. 

4. Podpis bilateralnih sporazumov z ZR Jugoslavijo 
(predlagatelj Ministrstvo za pravosodje) 
Področje mednarodne pravne pomoči v sodnih postopkih med 
državama ni urejeno ne na bilateralni, niti na multilateralni ravni, 
zato obstaja na tem področju pravna praznina. Zato bo potrebno 
pričeti s pogajanji za sklenitev sledečih bilateralnih sporazumov: 
Pogodba o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, 
Pogodba o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih 
zadevah in Pogodba o izročitvi. 

Prav tako bo potrebno pričeti s pogajanji za sklenitev 
premoženjskopravnega sporazuma, ki bo uredil 
premoženjskopravna razmerja mer Republiko Slovenijo in ZR 
Jugoslavijo. 

Glede na navedeno bo Ministrstvo za pravosodje Vladi Republike 
Slovenije predlagalo najprej določitev pogajalske skupine in nato 

predložilo tudi pobudo za podpis navedenega sporazuma. 
Časovno je potrebne korake zelo težko opredeliti, saj so odvisni 
od uspeha pogajanj. 

5. Pakt stabilnosti 
V okviru Pakta stabilnosti za JVE poteka cela vrsta projektov in 
pobud. Nekatere od teh so tudi še v razvoju, zato težko predvidimo 
eventualno potrebo, da se do njih opredeljuje Vlade RS ali Državni 
zbor. Iz teh razlogov posebej opozarjamo, da bo verjetno potrebno 
nekatere točke naknadno vključiti v program vlade, ko bo potekala 
njihova obravnava v mednarodnih institucijah oziroma v strukturah 
pakta. 
Iz istega razloga v tem trenutku tudi ni možno predvideti 
eventualnih tem za drugo polletje 2001. 

6. Priprava prvega poročila Republike Slovenije o izvajanju 
Pakta Združenih narodov o kulturnih, socialnih In 
ekonomskih pravicah (predlagatelj MZZ) 

7. Sprememba Sklepa o določitvi protokolarnih pravil (A) 
(predlagatelj Protokol) 
V skupino nalog A sodijo tudi priprave na spremembe Sklepa o 
določitvi protokolarnih pravil (Uradni list Republike Slovenije, št. 
36/94, 24/95 in 14/99), kar je bilo dogovorjeno v okviru 
Koordinacijskega odbora za izvedbo protokolarnih pravil. Na 
podlagi analize dosedanjih izkušenj in konkretnih ter načelnih 
pripomb se je namreč pokazala potreba po spremembi in dopolnitvi 
dosedanjih aktov, ki urejajo to področje. Predvsem bo novo besedilo 
potrebno razbremeniti določenih strokovnih nejasnosti in neskladij 
z nekaterimi osnovnimi pravili mednarodne protokolarne prakse. 
Priprave na te spremembe so šele v začetni fazi, sestavljeno je 
delovno izhodišče za predlog sprememb. Dela na osnutku novih 
pravil bodo stekla v začetku leta 2001, dokončni predlog pa naj bi 
bil po uskladitvi pripravljen do decembra leta 2001. 

5. PODROČJE OBRAMBE 

1. Spremembe in dopolnitve usmeritev za izobraževanje in 
usposabljanje v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2001 in 2002 
(A)(predlagatelj MO) 
V skladu s potekom uresničevanja programov na področju 
mednarodnih aktivnostih in prilagajanja obrambnega sistema, zlasti 
Slovenske vojske za vključitev v NATO, bo pripravljen predlog 
dopolnitev usmeritev za leto 2002. 

V program niso vključene aktivnosti na mednarodnem področju, 
ker terminski načrti za leto 2001 s posameznimi državami še 
niso dokončno usklajeni, še posebej to velja za sodelovanje na 
različnih oblikah usposabljanja in sodelovanja Slovenske vojske. 
Ustrezna gradiva s tega področja bomo vključevali v mesečne 
programe. 

6. PODROČJE PRAVOSODJA 

2. Seznam odločb o obstoju vzajemnosti (predlagatelj 
Ministrstvo za pravosodje) 
Ministrstvo za pravosodje bo Vladi Republike Slovenije 
posredovalo seznam odločb o obstoju vzajemnosti, ki ga mora 
Vlada Republike Slovenije v skladu z 11. členom Zakona o 
ugotavljanju vzajemnosti dvakrat letno dostaviti Državnemu zboru. 

7. PODROČJE GOSPODARSTVA 

1. Jesensko poročilo (A) (predlagatelj UMAR) 
Jesensko poročilo pripravi Urad za makroekonomske analize in 
razvoj in ga objavi v zadnjem tednu novembra. Poročilo vsebuje 
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podrobnejšo novelirano kratkoročno analizo makroekonomskih 
gibanj, oceno makroekonomskih agregatov za tekoče leto, 
napoved za prihodnje leto in projekcijo za nadaljnja štiri leta ter 
glavne usmeritve ekonomske politike. Poročilo je ena od 
strokovnih podlag za pripravo dopolnjenega predloga državnega 
proračuna. 

8. PODROČJE DELA. DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV 

1 .Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2002 
oz. plansko obdobje: 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leto 2002 
(predlagatelj MDDSZ) 
Priprava dokumenta za izvajanje politike zaposlovanja v RS v 
skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

9. PODROČJE ZDRAVSTVA 

/ 

10. PODROČJE ŠOLSTVA IN ZNANOSTI 

1. Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 
za leto 2002 (A) (predlagatelj Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport) 
Vlada določi z letnim programom izvajanje nacionalnega programa 
izobraževanja odraslih v posameznem letu in z njim določi: 

izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, 
dejavnosti, potrebne za njegovo uresničevanje, 
obseg sredstev v državnem proračunu in 
ministrstva, pristojna za izvedbo programa. 

11. PODROČJE KULTURE 

/ 

12. PODROČJE PROSTORA. STANOVANJSKE 
POLITIKE. OKOLJA IN VODARSTVA 

1. Operativni programi na področju ravnanja z odpadki (A) 
(predlagatelj MOP) 

2. Načrtovanje in priprava podrobnih programov s področja 
ravnanja z odpadki je tudi ena izmed kratkoročnih prioritet 
Slovenije pri vključevanju v EU. Predvidoma bodo sprejeti: 
- operativni program ravnanja z odpadnimi olji 

operativni program o ravnanju z odpadki pri proizvodnji 
titanovega dioksida 

- operativni program ravnanja z odpadnimi baterijami 
operativni program ravnanja s PCB in PCT(predlagatelj MOP) 

3. Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa varstva 
okolja (NPVO) (A) (predlagatelj MOP) 
V skladu s sprejetim NPVO mora MOP spremljati izvajanje 
nacionalnega programa varstva okolja in o tem poročati. Poročilo 
o izvajanju programa bo podalo pregled izvedenih nalog, na podlagi 
katerih se sprejmejo potrebni ukrepi v primeru odstopanj. 

4. Poročilo o posodobitvi državne mreže potresnih 
opazovalnic (A) (predlagatelj MOP) 
Poročilo pomeni realizacijo sklepa vlade (št.8/224-01/98 z dne 
14.4.1998), s katerim je Ministrstvu za okolje in prostor naloženo, 
da pripravi poročilo o problematiki delovanja potresnih opazovalnic, 

s predlogi za njihovo posodobitev. Gre za fazno poročilu o 
posodobitvi državne mreže potresnih opazovalnic. 

5. Poročilo o delu Programskega sveta za izvedbo 
posodobitve evidentiranja nepremičnin (A) (predlagatelj 
MOP) 
Programski svet za izvedbo posodobitve evidentiranja 
nepremičnin mora o svojem delu poročati Vladi Republike Slovenije. 
Poročilo obsega tudi napredek na Projektu posodobitve 
evidentiranja nepremičnin ter na aktivnostih, povezanih z 
evidentiranjem nepremičnin v različnih resorjih. 

6. Evidence emisij toplogrednih plinov za obdobje 1997- 
1999 (A) (predlagatelj MOP) 
Posredovanje podatkov o emisijah toplogrednih plinov je 
obveznost Slovenije kot pogodbenice Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja. Pravila za pripravo evidenc emisij so se 
dopolnila, zato bo verjetno potrebna rekalkulacija emisij za preteklo 
obdobje. 

7. Poročilo o stanju emisij toplogrednih plinov, učinkih 
ukrepov za njihovo zmanjševanje, pripravi programa 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in pripravi drugega 
poročila Konvenciji ZN o spremembi podnebja (A) 
(predlagatelj MOP) 
V skladu s Strategijo zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 
Ministrstvo za okolje in prostor pripravi letno poročilo s stanju na 
področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga po 
obravnavi na Slovenskem komiteju za vprašanja spremembe 
podnebja predloži Vladi Republike Slovenije. 

13. PODROČJE PROMETA 

1. Reorganizacija navigacijskih služb zračnega prometa 
URSZP (predlagatelj Ministrstvo za promet) 
Strokovni svet za pripravo predloga možne reorganizacije 
opravljanja dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zračno 
plovbo, bo s ciljem izboljšanja in racionalizacije opravljanja 
dejavnosti URSZP, zlasti navigacijskih služb zračnega prometa, 
nadaljeval z delom na projektu, hkrati pa izdelal vse dokumente 
za ustanovitev gospodarske družbe, ki bo opravljala kontrolo 
zračnega prometa v Republiki Sloveniji. 

2. Predlog implementacije Resolucije o prometni politiki RS 
(predlagatelj Ministrstvo za promet) 

14. PODROČJE KMETIJSTVA. GOZDARSTVA IN 
PREHRANE 

/ 

15. PODROČJE INFORMACIJSKE DRUŽBE 

1. Informacija o uvajanju elektronskega poslovanja v 
upravnih enotah - v sodelovanju s Centrom Vlade RS za 
informatiko (obravnava v vladi: december 2001) - A 
(predlagatelj MNZ) 
Namen obravnavane informacije je v spremljanju izvajanja zakona 
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (začel veljati 
julija 2000) ter uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in 
elektronsko podpisovanje (začela veljati avgusta 2000) v upravnih 
enotah. Prav tako bo potrebno sprejeti ukrepe v zvezi s 
poenotenjem različnih upravnih postopkov, ugotoviti ovire ter 
sprejeti ukrepe za učinkovitejše uvajanje elektronskega 
poslovanja v upravnih enotah. 
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