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UVOD 

V skladu s prvim odstavkom 270. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije mora 
Vlada Republike Slovenije vsako leto predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije ob 
predlogu državnega proračuna tudi poročilo o delu v preteklem letu. V poročilu so zajeti 
podatki za obdobje od 1. septembra 1999 do 31. decembra 2000. Prikazano je delo 
ministrstev in vladnih služb, ki so izvajali politiko vlade in sprejemali ustrezne ukrepe. V tem 
obdobju, ki je bilo zaznamovano z zamenjavami vlad, in sicer 7. junija in 30. novembra 2000, 
so bile najpomembnejše naloge povezane z vključevanjem v Evropsko unijo. 

Vlada Republike Slovenije je v tem o obdobju odločala na 157 sejah, od tega na 69 rednih 
sejah, 84 korespondenčnih sejah in 4 izrednih sejah in obravnavala skupno 3405 točk od 
tega 3201 točk na rednih sejah, 200 točk na korespondenčnih sejah in 4 točke na 
izrednih sejah. Skupni čas trajanja sej: 317,5 ur, povprečni čas seje: 4,6 ur. 

Skupno je sprejela: 189 zakonskih predlogov 
473 podzakonskih aktov 
590 zadev z mednarodnega področja 
214 zadev, ki jih je v mnenje predložil Državni zbor 

2065 ostalih zadev. 

Tabela 1: podrobnejši prikaz po posameznih vrstah zadev 

1. Zakonski predlogi 189 

- za prvo obravnavo 18 

- za drugo obravnavo 38 

- za tretjo obravnavo 35 

- za hitri postopek 65 

- za skrajšani postopek 33 

2. Podzakonski akti vlade 
473 

Uredbe 294 

Odloki 57 

Sklepi 122 

3. Zadeve z mednarodnega področja 
590 

Zakoni o ratifikaciji mednarodnih aktov 127 

Uredbe o ratifikaciji mednarodnih aktov 46 

Pobude za sklenitev mednarodnih sporazumov 112 

Izhodišča za mednarodne obiske 181 

Poročila o mednarodnih obiskih 124 

4. Zadeve, ki jih je v mnenje poslal 
Državni zbor Republike Slovenije 

214 

Mnenja o predlogih zakonov 66 

Mnenja o ostalih zadevah 148 

5. Ostale zadeve 2065 
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SKUPNO ŠTEVILO SEJ 157 

Redne seje 69 
Korespondenčne seje 84 
Izredne seje 4 
Skupno število točk na vseh sejah 3405 
St. točk na rednih sejah 3201 
St. točk na korespondenčnih sejah 200 
St. točk na izrednih sejah 4 
Skupni čas trajanja rednih sej (v urah) 317,5 
Povprečni čas trajanja redne seje (v urah) 4,6 

Tabela 2: podrobnejši prikaz po posameznih vrstah zadev v posameznih o obdobjih 
delovanja vlade 

1.9.99- 
6.6.00 

7.6.00- 
29.11.00 

30.11.00 

31.12.00 J 

SKUPNO 

1. Zakonski predlogi 
114 68 7 189 

- za prvo obravnavo 13 4 1 18 
- za drugo obravnavo 24 13 1 38 
- za tretjo obravnavo 27 8 - 35 
- za hitri postopek 27 33 5 65 
- za skrajšani postopek 23 10 - 33 

2. Podzakonski akti vlade 
249 163 61 473 

Uredbe 136 109 49 294 
Odloki 39 10 8 57 
Sklepi 74 44 4 122 

3. Zadeve z mednarodnega področja 
357 213 20 590 

Zakoni o ratifikaciji mednarodnih aktov 86 36 5 127 
Uredbe o ratifikaciji mednarodnih aktov 37 9 - 46 
Pobude za sklenitev mednarodnih 
Sporazumov 

70 41 1 112 

Izhodišča za mednarodne obiske 89 86 6 181 
Poročila o mednarodnih obiskih 75 41 8 124 

4. Zadeve, ki jih je v mnenje poslal 
Državni zbor Republike Slovenije 173 35 6 214 

Mnenja o predlogih zakonov 46 17 3 66 
Mnenja o ostalih zadevah 127 18 3 148 

5. Ostale zadeve 1148 799 118 2065 
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SKUPNO ŠTEVILO SEJ 84 59 14 157 

Redne seje 38 26 5 69 
Korespondenčne seje 44 31 9 84 
Izredne seje 2 2 - 4 
Skupno število točk na vseh sejah 1930 1276 199 3405 
St. točk na rednih sejah 1820 1225 156 3201 
St. točk na korespondenčnih sejah 108 49 43 200 
St. točk na izrednih sejah 2 2 - 4 
Skupni čas trajanja rednih sej 
(v urah) 

133,5 171,5 12,5 317,5 

Povprečni čas trajanja redne seje 
(v urah) 

3,5 6,6 2,5 4,6 

Tabela 3: prikaz sestave vlade 

SESTAVA VLADE 

1.9.1999- 
6.6.00 

7.6.00 - 
29.11.00 

30.11.00- 
31.12.00 

Predsednik in ministri 21 18 16 
Ministrstva 16 16 14 

Ministri brez resorjev 4 1 1 
Vladne službe 19 20 20 
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

L PODROČJE DELA IN PRAVIC IZ DELA 

1. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji (Uradni list RS, št. 36/00) 
- Pravilniki: 
■ o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 89/99) 
■ o osebi varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/99) 
■ o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, 

št. 89/99) 
■ o varnostnih znakih ( Uradni list RS, št. 89/99) 
■ o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja(Uradni list RS, št. 30/00) 
■ o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/00) 
■ o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 

30/00) 
■ o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu 

(Uradni list RS, št. 10/00) 
■ o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in/ali mutagenim 

snovem (Uradni list RS, št. 38/00) 

Poleg dela v zvezi z pripravo in izdajo zakona in pravilnikov s področja varnosti in zdravja pri 
delu so bili opravljeni ogledi in izdanih je bilo 156 odločb v zadevah izdaje dovoljenj za delo 
za opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu in odločano o pritožbah zoper 
odločbe Inšpektorata Republike Slovenije za delo - 155 odločb (101 odločb v zadnjem 
trimesečju). 

2. PLAČE IN KOLEKTIVNE POGODBE 
Potekala so pogajanja glede posameznih kolektivnih pogodb dejavnosti javnega sektoija in 
pogajanja v zvezi z dogovorom o politiki plač v okviru oziroma pod okriljem Ekonomsko 
socialnega sveta. 

Ministrstvo kot podpisnik kolektivnih pogodb je nastopal le v primeru kolektivne pogodbe za 
dejavnost zdravstva in socialnega varstva in sicer je pristojnost za pogajanja poverjena 
državnemu sekretaiju pristojnemu za socialne zadeve. Pogodbo je podpisal minister za delo, 
družino in socialne zadeve skupaj z ministrom za zdravstvo. Ta pogodba se v tem času ni 
spreminjala, niti o njej niso potekala pogajanja, čeprav so sindikati že spomladi posredovali 
pobudo za začetek pogajanj. 

Predstavniki ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so bili neposredno vključeni v 
pogajanja kot člani pogajalskih skupin, ki jih je imenovala vlada Na področju negospodarstva 
so sodelovali pri naslednjih kolektivnih pogajanjih: 
- Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost ("drugi krog" povečanja dodatkov) 
- Kolektivna pogodba za dejavnost kulture ("drugi krog" povečanja dodatkov) 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja ("tretji krog" povečanja 

dodatkov) 
- Kolektivna pogodba za železniško dejavnost 
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- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ("tretji krog", za dokončno uskladitev 
s sodniškimi plačami) - Pogajanja za zdravniško kolektivno pogodbo še niso zaključena. 

V okviru Ekonomsko socialnega sveta so potekala pogajanja za spremembo dogovora o 
politiki plač oziroma za njegovo izvajanje. Posebno intenzivna so bila pogajanja v decembru, 
ko je vlada s sindikati želela skleniti aneks k dogovoru o politiki plač, ki naj bi spremenil način 
usklajevanja plač. Uspeh teh pogajanj je bil delen. Tik pred koncem leta je bil sklenjen dogovor 
o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001. 

3. DELOVNA RAZMERJA 
14. 9.1999 je bil obravnavan predlog Zakona o delovnih razmerjih za drugo obravnavo na 
ESS. Bil je dosežen dogovor, da je potrebno besedilo zakona uskladiti s socialnimi partnerji. 
Usklajevanja so potekala od 27. septembra do 2. februarja, nato pa so bila prekinjena. Nov 
krog usklajevanj se je začel 14. junija, socialni partnerji (predstavniki vlade, delodajalcev in 
sindikatov) pa so usklajevanja zaključili 12. septembra. 

k 

Predlog zakona o delovnih razmerjih - druga obravnava in predlog amandmajev Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona je ministrstvo dne 18.septembra 2000 posredovalo v 
proučitev in morebitne pripombe vsem ministrstvom in Službi Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo. Gradivo je bilo nato usklajeno s pripombami, ki jih je ministrstvo prejelo do 
17.oktobra 2000. Zakon z amandmaji je bil dne 25.septembra 2000 obravnavan na seji 
Ekonomsko socialnega sveta, kjer je bilo ugotovljeno, da so bila v delovni fazi usklajevanja 
predloga zakona dosežena soglasja o mnogih odprtih vprašanjih, da pa so še vedno ostala 
neusklajena nekatera ključna vprašanja zakona, še posebej zaradi razhajanj delojemalcev in 
delodajalcev. Na ESS je bilo tudi ugotovljeno, da so bila v razpravi ter v mnenjih in pripombah 
delodajalcev naknadno odprta tudi tista vprašanja oz. rešitve predloga zakona, ki so bila v 
delovni fazi usklajevanj med socialnimi partnerji že usklajena. Iz stališč ESS izhaja tudi 
predlog, da se ministrstvo ponovno opredeli o neusklajenih vprašanjih med socialnimi partnerji 
in da pred obravnavo na Vladi Republike Slovenije o končni verziji zakona ponovno razpravlja 
ESS. 

4. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
V tem obdobju so bili pripravljeni podzakonski akti na podlagi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, izdana stališča, potrebna za njegovo izvajanje ter potekala 
usklajevanja z institucijami in organi, ki sodelujejo v postopku uveljavljanja pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Poleg tega je bilo odobrenih 16 pokojninskih načrtov dodatnega prostovoljnega zavarovanja in 
pokojninski načrt obveznega dodatnega zavarovanja in izdanih 6 pozitivnih mnenj za 
opravljanje dejavnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja pokojninskih družb. 

II. PODROČJE VOJNIH INVALIDOV, VOJNIH VETERANOV IN 
ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

Na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja je delo v 
pristojnem Sektorju za vojne invalide, vojne veterane in žftve vojnega nasilja tudi v navedenem 
obdobju potekalo v znamenju intenzivnega izvajanja in vodenja revizijskih in pritožbenih 
postopkov v zvezi z izdanimi odločbami upravnih enot po tako imenovanih "vojnih zakonih". 
Medtem ko je uskladitev zakonskega varstva in priznanih pravic po zakonu o vojnih invalidih 
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in zakonu o vojnih veteranih glede na prejšnjo zvezno in republiško zakonodajo praktično 
zaključena, pa je delo na področju žrtev vojnega nasilja, ki tudi številčno predstavljajo največji 
delež v strukturi upravičencev po vojnih zakonih, še v polnem teku. Pospešeno delo na 
področju žrtev vojnega nasilja je v največji meri posledica dveh dodatno sprejetih novel zakona 
o žrtvah vojnega nasilja, ki sta poleg širitve kroga upravičencev na nekatere nove kategorije 
žrtev vojnega nasilja ( pregnanci, otroci pobitih talcev, udeležencev NOV, vojaških vojnih 
invalidov) ter uvajanja novih in širitve obstoječih zakonskih pravic, prinesli tudi skrajšanje 
revizijskega roka z enega leta na šest mesecev ter določili šestmesečni prekluzivni rok za 
vložitev novih zahtevkov za priznanje statusa in pravic po zakonu. 

Na zakonodajno sistemskem področju je bil poleg že sprejete četrte in pete novele zakona o 
žrtvah vojnega nasilja v Državnem zboru vložena še šesta novela tega zakona. Državni zbor je 
konec leta 1999 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih, 
ministrstvo oziroma Vlada Republike Slovenije sicer nista bila predlagatelja sprememb in 
dopolnitev omenjenih zakonov, sta pa aktivno in tvorno sodelovala tako pri pripravi besedil 
predlogov obeh zakonov kot tudi s kasnejšim- vlaganjem amandmajev k posameznim 
zakonskim rešitvam, ki so bili v največji meri tudi sprejeti. Državni zbor je v začetku leta 
sprejel predlog zakona o vojnih grobiščih v prvi obravnavi. V skladu s sprejetimi stališči in 
sklepi Državnega zbora je ministrstvo v okviru Vlade Republike Slovenije kot predlagatelja 
zakona pripravilo besedilo predloga zakona za drugo obravnavo ter ga posredovalo v 
medresorsko usklajevanje pristojnim ministrstvom. Ministrstvo je pripravilo predlog mnenja 
Vlade Republike Slovenije do vloženega predloga še ene ( že šeste po vrsti) novele zakona o 
žrtvah vojnega nasilja ter predlog stališč ter amandmajev Vlade Republike Slovenije k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih za tretjo obravnavo v 
Državnem zboru. Poleg tega je ministrstvo pripravilo predlog stališč vlade do dveh vloženih 
pobud za oceno ustavnosti nekaterih določb zakona o žrtvah vojnega nasilja ter več strokovnih 
mnenj, stališč in odgovorov Varuhu človekovih pravic na njegova vprašanja in pripombe v 
zvezi z izvajanjem "vojne zakonodaje". Meseca februarja 2000 je pričel veljati Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju vojne invalidnosti, ki podrobneje ureja 
način ugotavljanja vojne invalidnosti v primeru obojestranskih (parnih) telesnih okvar, v fazi 
delovnega osnutka pa je tudi predlog zakona o sofinanciranju društev na področju vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. 

Ministrstvo je z dvanajstimi društvi s področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev 
vojnega nasilja, ki jim je bil v skladu s sprejeto zakonodajo podeljen status društva v javnem 
interesu, sklenilo pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za leto 2000. Ministrstvo je 
sodelovalo pri mednarodnih pogajanjih z ZRN v zvezi z dodelitvijo humanitarne pomoči 
posebej oškodovanim žrtvam nacionalsocialističnega preganjanja med drugo svetovno vojno iz 
Slovenije ter s pristojnim Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj pri pripravi predloga 
zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja za tretjo 
obravnavo. 

Na podlagi podpisanega Protokola o humanitarni pomoči posebej oškodovanim žrtvam 
nacionalističnega režima v Sloveniji (Hirshov sklad) je ministrstvo prevzelo nalogo, da v 
sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj 
in Rdečim križem Slovenije pripravi seznam upravičencev do pomoči Glede na potek dela ter 
razmeroma zamudno pridobivanje ustreznih podatkov o upravičencih od upravnih enot in 
samih upravičencev je bil končni seznam s približno 3000 upravičenci nemški strani posredovan 
oktobra 1999. 
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Na upravno pravnem oziroma operativnem področju izvajanja vojnih zakonov je bilo od 
uveljavitve nove zakonodaje 1. januarja 1996 do 1.9.2000 v revizijski ali pritožbeni postopek 
na ministrstvo posredovano skupaj 45.976 upravnih zadev, od tega samo na področju žrtev 
vojnega nasilja približno 41.920. Strokovna služba je v tem obdobju obravnavala skupaj 42.080 
zadev, predvsem v revizijskem in pritožbenem postopku v zvezi z izdanimi prvostopnimi 
odločbami o priznanju statusa in pravic po omenjenih predpisih. Upravnemu sodišču je bilo v 
zvezi s sproženimi upravnimi spori zoper dokončne upravne akte ministrstva posredovano več 
kot 400 odgovorov na vložene tožbe, ki se v več kot 90% nanašajo na področje žrtev vojnega 
nasilja. Poleg tega je strokovna služba ministrstva redno posredovala strokovna mnenja, 
stališča in pojasnila v zvezi z izvajanjem "vojnih zakonov", pripravila vrsto odgovorov in mnenj 
zainteresiranim organom, organizacijam, društvom in posameznikom ter oblikovala strokovna 
pojasnila in okrožnice za delo upravnih enot na obravnavanem področju. 

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

1. Področje vojnih invalidov 
Priznanje statusa in pravic vojnih invalidov (vojaških vojnih invalidov, vojaških mirnodobnih 
invalidov in civilnih invalidov vojne) ter materialno in socialno varstvo družinskih članov 
umrlih vojnih invalidov ureja zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št.63/95), dve noveli 
citiranega zakona (Uradni list RS, 19/97 in 75/97) ter 14 podzakonskih aktov (pravilnikov in 
odredb), izdanih na podlagi zakona. Z zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 
1991 (Uradni list RS, št.49/97) se vojaškim vojnim invalidom iz vojne za Slovenijo 1991 ter 
družinskim članom padlih v tej vojni zagotavlja dodaten obseg zakonskega varstva in dodaten 
obseg pravic. 

V postopku na Ustavnem sodišču Republike Slovenije sta bili dve pobudi za oceno ustavnosti 
nekaterih določb zakona o vojnih invalidih (višine družinske invalidnine po padlem borcu) ter 
zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo 1991 (višji obseg pravic za vojne invalide 
iz agresije na Slovenijo 1991). Obe pobudi je Ustavno sodišče kot neutemeljeni zavrnilo. 

Ministrstvo je v predpisanem trimesečnem roku izvajalo obvezno revizijo vseh izdanih 
prvostopnih upravnih odločb, s katerimi se strankam prizna status vojnega invalida, zviša 
odstotek vojne invalidnosti, prizna pravica do dodatka za pomoč in postrežbo in dodatka za 
posebno invalidnost, pravico do tehničnih pripomočkov ter družinskemu članu umrlega 
vojnega invalida prizna pravica do družinske invalidnine. Poleg tega ministrstvo v vseh 
navedenih zadevah vodi pritožbene postopke ter opravlja obvezno revizijo ter vodi pritožbene 
postopke v upravnih zadevah priznanja pravice do invalidskega in družinskega dodatka 
upravičencem po zakonu o vojnih invalidih 

V evidenci vojnih invalidov, ki jo vodijo pristojne upravne enote, je trenutno 3.561 vojaških 
vojnih invalidov, 1.325 vojaških mirnodobnih invalidov, 1.511 civilnih invalidov vojne ter 
3 .393 družinskih invalidskih upravičencev. 

V zvezi z vojnimi invalidi so odprta vprašanja na področju priznanja in uveljavitve statusa žrtve 
vojnega nasilja ter vojne odškodnine s tem v zvezi. Sprejeta novela zakona o žrtvah vojnega 
nasilja izključuje možnost priznanja statusa žrtve vojnega nasilja vsem civilnim invalidom vojne 
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in daje možnost tega priznanja vojaškim vojnim invalidom, ki statusa žrtve vojnega nasilja pred 
tem niso mogli uveljaviti. Podlaga so pogoji, ki jih po vsebini ter namenu določa zakon o 
žrtvah vojnega nasilja. S takšnimi kriteriji pa se civilni invalidi vojne, ki so si zakonsko 
prednost že pridobili, ne strinjajo. 

V mesecu februaiju 2000 je bil dokončno usklajen in sprejet Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o ugotavljanju vojne invalidnosti, ki vojnim invalidom zagotavlja 
ugodnejšo oceno invalidnosti v primeru obojestranskih okvar organizma. Od vseh zakonsko 
predpisanih izvršilnih predpisov (skupaj 15) ni bil še sprejet Pravilnik o kriterijih in merilih za 
sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme ter delovnega mesta vojnega invalida, 
kije povezan z zahtevnim predhodnim usklajevanjem z ustreznimi strokovnimi institucijami. 

2. Področje vojnih veteranov 
Status in pravice vojnih veteranov ureja zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) ter 
konec leta 1999 sprejeta novela tega zakona (Uradni list RS, št. 108/99), ki jo je v zakonodajni 
postopek vložil poslanec Stanislav Brenčič. 

Z navedenemi spremembi zakona o vojnih veteranih ter sprejetimi amandmaji Vlade Republike 
Slovenije se pomembno razšiija krog upravičencev do posebnega varstva po zakonu ter obseg 
njihovih pravic. Na podlagi sprejete novele zakona je mogoče priznati status vojnega veterana 
tudi organizatorjem in pripadnikom Manevrske strukture narodne zaščite, članom Predsedstva 
Republike Slovenije ter članom republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki so to 
funkcijo opravljali v času agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991, delavcem organov za 
notranje zadeve, ki so kot pripadniki policijskih enot v tem obdobju opravljali določene naloge 
s področja varnosti in obrambe, nekaterim pripadnikom bivše JLA, ki so pristopili v enote 
takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije in podobno Z novelo zakona je bilo 
primerno urejeno zdraviliško in klimatsko zdravljenje vojnih veteranov, ustrezno zvišana 
osnova za odmero pravice do letnega prejemka ter omiljeni pogoji za uveljavitev statusa in 
pravic vojnega veterana osebam, ki so pridobile slovensko državljanstvo po 40. členu zakona o 
državljanstvu Republike Slovenije. 

Na podlagi 26. člena zakona o vojnih veteranih je status vojnega veterana uveljavilo 46.843 
upravičencev. Vsem so bile izdane statusne izkaznice vojnih veteranov ter realizirano plačilo 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, priznane pa so jim bile tudi druge pravice po 
zakonu, če so vložili ustrezne zahtevke in če seveda izpolnjujejo zakonske pogoje za priznanje 
posameznih pravic. 

Ministrstvo je v okviru upravnega nadzorstva nad delom pristojnih služb v upravnih enotah s 
področja varstva vojnih veteranov izvedlo nadzor nad zakonitostjo vpisov v evidenco vojnih 
veteranov v treh upravnih enotah. Pregledano je bilo več kot 1000 vpisov v evidenco vojnih 
veteranov iz obdobja vojne za Slovenijo 1991 ter bilo ob tem ugotovljeno, da v približno 10% 
vseh pregledanih zadev vpis v evidenco vojnih veteranov temelji na neustrezni oziroma 
nepopolni listinski dokumentaciji 

Z vsemi društvi vojnih veteranov, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu, je 
ministrstvo skladno z ustreznimi predpisi sklenilo pogodbe o sofinanciranju njihovih statutarnih 
nalog in dejavnosti za leto 2000 
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3. Področje žrtev vojnega nasilja 
V letu 1999 je prišlo do najbolj korenitih sprememb zakona o žrtvah vojnega nasilja. Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 43/99) je 
prinesel predvsem največje siljenje kroga žrtev vojnega nasilja doslej in je bil daleč najdražja 
novela osnovnega zakona. Pri tem pa vsem predlogom za širitev - tako predlagateljevim 
(poslanec Miran Potrč), v samem predlogu zakona ali v obliki amandmajev, kot ostalim, 
predlaganim v zakonodajnem postopku z amandmaji - niti ni bilo ugodeno. 

Med žrtve vojnega nasilja so bili vključeni takoimenovani pregnanci in požganci, to pomeni 
osebe, ki so bile v času vojne zaradi izvajanja povračilnih ukrepov okupatorja ali njegovih 
sodelavcev zoper družine partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB nasilno 
pregnane s svojih domov in osebe, ki so bile nasilno pregnane zaradi požiga, porušenja ali 
izropanja stanovanjske hiše ali stanovanja, zaradi česar se niso mogle vrniti najmanj tri mesece. 
Tem osebam se zagotavlja varstvo kot beguncem. 

Med žrtve so bili vključeni vsi, ki jim je bil prisilni ukrep izveden izven ozemlja sedanje 
Republike Slovenije, če so le imeli stalno prebivališče (domicil) na sedanjem slovenskem 
ozemlju. 

Status žrtve vojnega nasilja pa je bil po noveli zagotovljen tudi otrokom, katerih oba starša sta 
bila ubita zaradi sodelovanja v NOB ali sta izgubila življenje v okoliščinah za priznanje statusa 
žrtve po zakonu ali sta bila ubita kot talca. Tem osebam pa se po zakonu zagotavlja le pravica 
do vojne odškodnine po posebnem zakonu. 

Vojaški vojni invalidi in civilni invalidi vojne bodo od uveljavitve te zakonske novele lahko 
uveljavljali status žrtve ob enakih pogojih kot vsi ostali upravičenci. 

Preciziran je bil krog družinskih članov in sicer se varstvo zagotavlja le družinskim članom 
oseb, ki so izgubile življenje, umrle ali so bile pogrešane v okoliščinah za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja, torej med vojno. Varstvo se zagotavlja le družinskim članom, ki jih je 
umrli preživljal, gredo pa jim enake pravice in v enakem obsegu kot družinskim članom oseb, 
ki so izgubile življenje v okoliščinah za priznanje statusa civilnega invalida vojne. 

Boljši status taboriščnika se po noveli zagotavlja tudi osebam, interniranim v Slovencem 
namenjena italijanska koncentracijska taborišča kot so Gonars, Padova, Renicci, Treviso in še 
nekatera, v ustaških taboriščih Stara Gradiška, Lobor in Lepoglava ter v madžarskem Sarvaiju. 
Tem osebam se poslej zagotavlja za čas taborišča pokojninska doba v dvojnem trajanju in 
najugodnejša renta. Upravičenci do najvišje rente so po obravnavani zakonski noveli postali 
tudi t im ukradeni otroci 

Zakonska novela je žrtvam, v času prisilnega ukrepa mlajšim od 15 let, prinesla še novo 
pravico do povračila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki gre v breme 
zavarovanca, in priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja (sicer največ 
za 6 mesecev za nazaj od vložitve zahteve pri ZPIZ-u). 

Zadnja, peta zakonska novela je bila uveljavljena z 31. marcem 2000. Zakon o spremembi in 
dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 28/2000), ki ga je predlagala 
skupina desetih poslancev s prvopodpisanim mag Francem Žnidaršičem, je razširil krog 
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upravičencev do statusa žrtve vojnega nasilja še na otroke, ki so izgubili enega od staršev 
zaradi sodelovanja v NOB, v okoliščinah za priznanje statusa žrtve ali kot talca. S to novelo pa 
je bilo še določeno, da se dosmrtna mesečna renta ne upošteva pri ugotavljanju 
premoženjskega cenzusa za posamezne socialno-varstvene pravice (socialne pomoči, varstveni 
dodatek k pokojnini in socialno-varstvene pravice po "vojnih zakonih"). 

V evidenci žrtev vojnega nasilja, ki jo na podlagi 26. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja 
vodijo pristojne upravne enote, se kot upravičence do posameznih oblik varstva trenutno vodi 
2.855 taboriščnikov, 1.377 zapornikov, 19.526 izgnancev, 4.183 internirancev, 967 delovnih 
deportirancev, 2.991 beguncev, 289 ukradenih otrok, 6.526 prisilnih mobilizirancev, 868 
civilnih invalidov vojne, 89 otrok ubitih staršev ter 2.827 pregnancev (beguncev). 

V zakonodajni postopek je bil s strani skupine poslancev vložen še en predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja, s katerim se predlaga dodatno 
širjenje kroga upravičencev ter obsega zakonskih pravic. 

Pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije je bila vložena pobuda za oceno zakonitosti Navodil 
ministrstva za podrobnejšo opredelitev statusa begunca, h kateri je vlada na predlog ministrstva 
posredovala svoje mnenje. 

4. Področje vojnih grobišč 
Mednarodne odnose v zvezi z urejanjem vojaških grobišč in prekopi posmrtnih ostankov 
vojakov tujih armad na slovenskih tleh urejajo meddržavni sporazumi. 

V zvezi s Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije so bili 
že oktobra 1999 opravljeni prekopi posmrtnih ostankov nemških vojakov v Dobovi, letos pa še 
v Bovcu in Kobaridu, ki jih je opravilo pogrebno podjetje Veking d o.o. iz Celja, ki gaje Vlada 
Republike Slovenije pooblastila za tehnično izvedbo nalog v Republiki Sloveniji, ki izhajajo iz 
omenjenega meddržavnega sporazuma. Prekopanih je bilo 10 nemških in trije italijanski vojaki. 
Letos pa so bili prekopani tudi posmrtni ostanki nemških vojakov iz civilnih pokopališč v 
Bovcu in Kobaridu. 

Izvajali so se tudi prekopi na nemškem vojaškem pokopališču na Žalah v Ljubljani, ki se je iz 
dveh lokacij združilo na eni lokaciji in se sedaj ureja in dokončno oblikuje celotno območje 
nemškega pokopališča. Manjšo od obeh lokacij je Vlada Zvezne republike Nemčije vrnila 
pogrebnemu podjetju Žale in ne plačujemo več najemnine. Predviden je bil tudi prekop 
posmrtnih ostankov nemških vojnih ujetnikov s pokopališča v Škofji Loki na osrednje nemško 
vojaško pokopališče za Gorenjsko v Kranju 

Na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije pa je bilo v 
mesecu juniju več sondiranj na območju občine Ajdovščina, kjer so bili najdeni le posmrtni 
ostanki 6 nemških vojakov in v občini Tolmin, kjer pa kljub intenzivnemu sondiranju in izkopih 
na treh lokacijah ni bilo najdenih posmrtnih ostankov italijanskih vojakov. Lokacije so 
predlagali člani italijanskega dela mednarodne komisije. 
V tem obdobju je imela mešano slovensko-italijanska komisija, ki koordinira aktivnosti, 
katerim je podlaga omenjeni sporazum, dve redni seji. 

Pomemben element dela sektorja VŽV je redno, okrepljeno in intervencijsko vzdrževanje 
vojaških pokopališč pripadnikov tujih armad na slovenskih tleh Vsako leto je sklenjenih 40 
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pogodb z vzdrževalci 67 vojaških pokopališč in grobišč tujih armad na slovenskih tleh, katerih 
urejanje je v pristojnosti države. Po pregledih na terenu je bilo ugotavljeno da bo potrebno 
redno vzdrževanje še okrepiti, saj bodo vojaška pokopališča drugače propadla, predvsem pa bo 
potrebno pospešiti njihovo prenovo. K temu nas zavezuje tudi sodelovanje pri mednarodnem 
projektu obnove Soške fronte, h kateremu je pristopilo tudi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

Tudi v letu 2000 so se nadaljevala investicijska prenova vojaškega pokopališča iz prve 
svetovne vojne v Goijanskem pri Komnu, ki jo vodi Sektor za investicije, projektanski nadzor 
pa vrši sektor VŽV. 

Postavljene so bile tudi nove spominske plošče na vojaških pokopališčih iz prve svetovne vojne 
v Soči in v Trenti, ki jih je financiral avstrijski Črni križ, ki skrbi za grobove avstrijskih vojakov 
v Evropi. 

Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je normativno in sistemsko neurejeno 
vzdrževanje grobov in grobišč borcev NOB v Sloveniji, ki jih je 4.006 (grobišča, grobovi, 
grobnice, kenotafi). To stanje se celovito ureja v predlogu Zakona o vojnih grobiščih. Pri nas je 
tudi 70 vojaških pokopališč, 38 grobišč in 1574 posamičnih grobov pripadnikov tujih armad in 
še 108 naših grobišč v tujini. 

Po sprejemu na Vladi Republike Slovenije je bil v zakonodajni postopek in obravnavo v 
Državnem zboru posredovan predlog zakona o vojnih grobiščih, ki bo sistemsko uredil stanje, 
statuse in način urejanja preko 4800 vojnih grobišč v Sloveniji in slovenskih grobov in grobišč 
v tujini. Državni zbor je na svoji 18. redni seji 15.02.2000 obravnaval besedilo Zakona o vojnih 
grobiščih - prvo branje. 

m. PODROČJE DRUŽINE IN SOCIALNEGA VARSTVA 
1. Področje socialnega varstva 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na področju socialnega varstva pripravilo 
predlog besedila Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 za drugo in tretje 
branje. 
Državni zbor je dokument sprejel na redni seji 29. marca 2000, objavljen pa je bil v Uradnem 
listu RS, št. 31/2000. Gre za najpomembnejši strateški dokument področja, ki je dobil veliko 
strokovno podporo in velik konsenz . 

Temeljno izhodišče nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 je predvsem 
zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva. Pri tem 
imajo prednost programi, ki temeljijo na načelih aktivne socialne politike. 

Nacionalni program določa cilje, ki jih želi doseči Slovenija kot socialna država v naslednjem 
obdobju, strategije za doseganje navedenih ciljev in obseg ter nivoje za določitev mreže javne 
službe in dopolnilnih programov. 

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je v sodelovanju z drugimi ministrstvi, 
raziskovalnimi institucijami in nevladnimi organizacijami pripravilo Program boja proti revščini 
in socialni izključenosti, ki gaje Vlada Republike Slovenije sprejela dne 3.2 2000. Namen tega 
programa je preseči parcialnost reševanja problema revščine in sicer tako, da se različne ukrepe 
poveže in uskladi Program vključuje ukrepe, ki naj bi zagotovili rešitve na različnih področjih 
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boja proti revščini in socialni izključenosti, med katerimi so najpomembnejši: 

3. omogočiti večjemu delu prebivalcev možnosti za zaposlitev, ki jim bo zagotovila socialno 
varnost, 

4. zmanjšati osip pri izobraževanju in povečati število ljudi z ustrezno strokovno 
usposobljenostjo, 

5. povečati ponudbo socialnih in neprofitnih stanovanj in uvesti subvencioniranje najemnin za 
tiste, ki ne zmorejo teh stroškov, 

6. dvigniti višino socialno varstvenih dajatev tistim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja 
ob dodatnih ukrepih, ki bodo usmerjeni v to, da bo taka oblika pomoči le kratkotrajna 
oziroma začasna pri prehodu v ponovno samostojnost. 

Eden od temeljnih ukrepov, ki je predviden s programom, je priprava Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 
3.2.2000 v prvi obravnavi in dne 10.8.2000 v drugi obravnavi ter ga poslala v sprejem 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Osnovni cilji predlaganih sprememb so dvig višine 
socialno varstvenih dajatev, poenotenje s predpisi EU in izboljšanje zakonskih določb z 
namenom zagotoviti sredstva za zadovoljevanje minimalnih potreb, ki omogočajo preživetje 
upravičencem, ki si jih ne morejo zagotoviti sami, omogočiti centrom za socialno delo lažje in 
bolj enotno ugotavljanje pogojev za pridobitev socialno varstvenih dajatev. V okviru 
poenotenja s predpisi EU gre poleg uveljavitve nekaterih osnovnih načel in širitve kroga 
upravičencev tudi za spremembo terminologije oziroma vpeljavo nekaterih novih pojmov 
(denarna socialna potfioč, minimalni dohodek). 

V skladu s sprejetim Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005 in v njem 
določenimi merili za določitev mrež javne službe, ki jo zagotavlja država je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve veliko pozornost namenjalo potrebni širitvi mreže in s tem 
boljšo dostopnost storitev za uporabnike. 

V letu 2000 je bil izpeljan prvi razpis za koncesije za izvajanje domskega varstva za starejše in 
podeljeni dve koncesiji za 125 mest ( Dom Marije in Marte v Logatcu in Zdravilišče Laško). 
Dograjen je bil Dom starejših v Logatcu, začela pa se je gradnja Doma starejših na Prevaljah 
in doma v Ljutomeru. 
Sklenjeni sta bili prvi dve pogodbi za zagon centrov za pomoč na domu. 

Glede na program potekajo investicije še v petih centrih za dnevno in občasno varstvo 
starejših oseb, pri čemer sta bila dokončana Dnevni center na Izlakah in Dnevni center v 
Lendavi. 

Podano je bilo soglasje k začetku izvajanja storitve v varovanih stanovanjih za starejše in sicer 
v Domu upokojencev Podbrdo, v domu na Impoljci in v domu v Šentjurju pri Celju s skupno 
kapaciteto 68 mest 

V preteklem letu se je zaključila tudi javna razprava o razvoju mreže varstveno delovnih 
centrov (v nadaljevanju VDC) in o minimalnih tehničnih pogojih za delo VDC, v skladu s 
katero je bila že izvedena prva reorganizacija v smislu ustanavljanja regijskih centrov VDC, ki 
imajo v sestavi manjše dislocirane enote Tako so bili v tem obdobju ustanovljeni regijski 
varstveno delovni centri v Kranju, v Murski Soboti, v Novem mestu in v Krškem-Leskovec, 
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končani pa so pripravljalni postopki za ustanovitev še štirih novih samostojnih zavodov (v 
Črnomlju, Tolminu, Kopru in Postojni). 

S širitvijo kapacitet v varstveno delovnih centrih ( z adaptacijami in novogradnjo v javnih 
zavodih ) ter s podelitvijo koncesij zasebnemu in nevladnemu sektorju ( v letu 2000 izpeljan 
že drugi razpis za koncesije za opravljanje te dejavnosti, doslej skupaj podeljena 8 
koncesionaijem), se je v to obliko varstva na novo vključilo 137 odraslih invalidnih oseb z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju. 

V okviru socialno varstvene storitve institucionalnega varstva za osebe z zmerno, težjo in 
težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju seje v preteklem letu začela nadomestna gradnja 
Zavoda dr. Marijana Borštnarja v Dornavi za 110 odraslih varovancev. 

Za razvoj drugih oblik pomoči in hkrati širitev kapacitet za dnevno obliko obravnave te 
populacije pa je bil februarja 2000 odprt Dnevni center zavoda Dolfke Boštjančič v Ljubljani 
za 12 otrok in mladostnikov, izvedena pa je bila tudi adaptacija Otroškega doma v Mariboru z 
možnostjo vključitve 30 otrok in mladostnikov. 

V letu 2000 je bil odprt nov krizni center za intervencije in kratkotrajne namestitve za otroke in 
mladostnike v Mariboru. 

Glede druge dopolnilne mreže socialno varstvenih programov po nacionalnem programu je 
ministrstvo na podlagi razpisa v letu 2000 izbralo dodatno še 24 programov, to je skupaj 37 
programov, izvajalcev, ki jim je zagotovljeno dolgoročno sofinanciranje programov 
materinskih domov, zavetišč, stanovanjskih skupin in dnevnih centrov za ljudi z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju, svetovanja preko telefona, dnevnih centrov in terapevtskih 
skupnosti za zasvojene s prepovedanimi drogami, ki dopolnjujejo javno službo. Ministrstvo je 
pogodbeno financiralo v letu 2000 tudi 197 enoletnih programov. 

V skladu z v letu 1999 sprejetimi spremembami zakona o socialnem varstvu je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve v tem obdobju prvič izdalo 4 dovoljenja za delo za opravljanje 
socialno varstvenih storitev zasebnikom, in sicer 2 za storitev pomoč na domu in 2 za storitev 
socialni servis in vzpostavilo register zasebnikov in koncesionaijev na področju socialnega 
varstva. 

Ministrstvo je podelilo devetim društvom status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega varstva. Pripravilo je tudi Zakon o invalidskih organizacijah, ki je bil v 
Državnem zboru sprejet v prvi obravnavi. Pristopilo je tudi k pripravi zakona o integraciji 
invalidov, skupaj z drugimi ministrstvi in pristojnimi vladnimi službami pa sodeluje tudi pri 
pripravi zakona o humanitarnih organizacijah. 

2. Področje družine 
Delo na področju varstva otrok in družine je bilo intenzivno predvsem pri pripravi novega 
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih za drugo obravnavo. Državni zbor 
Republike Slovenije je namreč predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih za prvo 
obravnavo sprejel 30. junija 1999 in, zadolžil Vlado Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona za drugo obravnavo. Vlada Republike Slovenije je glede na dodatno sprejeta sklepa 
Državnega žbora Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o starševstvu in 
družinskih prejemkih za prvo obravnavo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije 
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naslednje gradivo: 
- predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - druga obravnava z 

obrazložitvijo in Amandmaji Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona - EVA 1998- 
2611-0073, 

- analizo izvajanja Resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike Republike Slovenije, 
- oceno vpliva davka na dodano vrednost na cene izdelkov pomembnih za otroke, 
- oceno vpliva različnih višin otroških dodatkov v letu 1999. 

Prav tako je Vlada Republike Slovenije v zvezi s predlogom zakona za drugo obravnavo 
sprejela stališča do vloženih amandmajev poslanskih skupin k poslanemu gradivu. 

Ker Državni zbor Republike Slovenije ni zaključil obravnave predloga zakona za drugo 
obravnavo, je Vlada Republike Slovenije pristopila k reševanju vprašanja glede uveljavitve 
univerzalnega otroškega dodatka. Zadevo je obravnavala v vladni koaliciji in iskala pravne 
možnosti, da se od 1.5.2001 dalje obdržijo selektivni otroški dodatek. 

Vlada Republike Slovenije je tako kot vsako leto sprejela tudi sklep o uskladitvi preživnin in 
uskladitvi višine nadomestila preživnine ter sklep o povišanju rejnin. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije organiziralo strokovno srečanje sodnikov in predstavnikov centrov za 
socialno delo v zvezi z izvajanjem zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter zakona 
o pravdnem postopku. Strokovno srečanje se je izkazalo za uspešno reševanje skupnih 
problemov s tega področja, ki je v zadnjem času vse bolj pereče. 

Delo ministrstva je bilo intenzivno tudi pri pripravi novih zakonov s tega področja kot sta 
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmeijih ter zakon o rejniški dejavnosti. 

Ministrstvo je opravilo tudi druge naloge: 
svetovanje in pojasnjevanje strokovnim delavcem CSD in strankam v zadevah, ki so 
vezane na ZZZDR in ZDP v povezavi z ZDR urejanje zadev, vezanih na mednarodne 
preživnine; 
sodelovanje z drugimi vladnimi resoiji pri pripravi zakonov in drugih vladnih 
dokumentov, ki po vsebini sodijo tudi na področje družinske politike, 

- reševanje pritožb na drugi stopnji s področja ZZZDR (dodelitev otrok, urejanje stikov, 
preživljanje otrok in drugi ukrepi po ZZZR), ZDP (otroški dodatek, dodatek za nego 
otroka, porodniško nadomestilo, starševski dodatek) in zakona o Jamstvenem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije (pravica do nadomestila preživnine). 

IV. PODROČJE ZAPOSLOVANJA, PRESTRUKTURIRANJA IN 
IZOBRAŽEVANJA 
I. Programi zaposlovanja in prestrukturiranje 
Na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ugotovitvah 
Pregleda trga dela v Sloveniji in Strateških ciljih razvoja trga dela do leta 2006 je Vlada 
Republike Slovenije sprejela Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001. Na 
podlagi navedenega programa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju 
z drugimi ministrstvi pripravilo naslednje programe in jih posredovalo v potrditev vladni 
usmeijevalni skupini: 

Program uvajanja dela na domu in dela na daljavo, 
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- Program tisoč novih možnosti, 
- Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga 

Evropske zveze 2000-2003 in Program prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene 
industrije pogojem notranjega trga Evropske zveze 2000 - 2003, 

- Program spodbujanja tehnološkega razvoja, 
- Program razvoja integracijskih podjetij v Republiki Sloveniji, 

Enakost možnosti zaposlovanja za Rome - naš skupni izziv - Program zaposlovanja Romov 
v Sloveniji, 

- Projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov, 
- Program razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih. 
- Program razvoja in delovanja invalidskih podjetij v RS v letu 2000, 
- Program vključevanja trajno presežnih delavcev v okviru nadaljnjega prestrukturiranja 

Slovenskih železarn s poudarkom na zaposlovanju težje zaposljivih delavcev, 

S ciljem učinkovitejšega uresničevanja prestrukturiranja in zaposlovanja so bili pripravljeni in 
sprejeti naslednji medsektorski programi: 
- Prestrukturiranje čevljarske in tekstilne industrije - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Spodbujanje tehnološkega razvoja podjetij - Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Program razvoja pospeševalne mreže za malo gospodarstvo in lokalnih zaposlitvenih 
iniciativ - Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, 

- Vzpodbujanje novih investicij - Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, 

- Podjetniška prenova podeželja - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk - Ministrstvo za malo gospodarstvo in 

turizem, 
- Program izobraževanja brezposelnih oseb "Program 5000 za šolsko leto 2000/2001. 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na 
sprejela "Program javnih del za leto 2000". 

2. Javni razpisi 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo naslednje javne razpise v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi ali javnimi zavodi: 
- sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev pri delodajalcih in pospeševanje novega 

zaposlovanja, 
- sofinanciranje pilotnih projektov integracijskih podjetij, 

dodelitev sredstev gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom z 
namenom ohranjanja zaposlenosti - ODM 1999, 

- spodbujanje tujih investicij (skupaj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj, 
- sofinanciranje prilagajanja slovenske tekstilne industrije in oblačilne industrije pogojem 

notranjega trga EU za leto 2000, 
- sofinanciranje prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega 

trga EU za leto 2000. 

Vladna projektna skupina je potrdila programe prestrukturiranja 10 gospodarskih družb v 
okviru Projekta pomoči države pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju prehoda 
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presežnih delavcev v odprto brezposelnost ter pripravila poročilo za leto 1996, 1997, 1998 in 
1999. Vlada je navedeno poročilo sprejela na 7. seji. 

V navedenem obdobju je bilo prijavljenih tudi 14 terjatev v stečajni postopek oziroma v 
postopek prisilne poravnave. 

3. Zaposlovanje in štipendiranje 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je opravilo naslednje naloge na tem področju: 
- javni razpis za podelitev koncesij bankam za študijska posojila in javnega razpisa za 

študijska posojila, 
- odločbe, sklepe in besedila javnega razpisa za subvencionirano prehrano, 
- pripravilo za sprejem pravilnik o spodbudah delodajalcev za razpisovanje kadrovskih 

štipendij, 
- pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, 
- pripravilo uredbo o subvencionirani študentski prehrani in predloga navodila za izvajanje 

subvencionirane študentske prehrane, 
- predlog stališč in sklepov Vlade Republike Slovenije za nadaljevanje štipendiranja iz Sklada 

dr. Franca MUNDE. 
Poleg navedenega je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sklenilo raziskovalne 
naloge iz področja urejanja statusa brezposelnih oseb ter učinkovitosti izobraževanja. 

4. Agencijske dejavnosti posredovanja zaposlitev in posredovanje dela 
V skladu z določili novega pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za 
zaposlovanje, ki je bil uveljavljen 19.6.1999, je bilo na podlagi novih vlog za podelitev koncesije 
sklenjenih 21 koncesijskih pogodb. 
Na podlagi novih vlog so bile sklenjene 4 koncesijske pogodbe posredovanja začasnih in 
občasnih del za dijake in študente (t. i. študentski servisi). Zaradi preoblikovanja študentskih 
društev v nov pravni subjekt (zavod, d.o.o.) pa je bilo sklenjenih 13 koncesijskih pogodb z novim 
pravnim subjektom. Zaradi sprememb, ki so vplivale na obstoječe koncesijsko razmerje 
(sprememba lokacije opravljanja koncesijske dejavnosti, ustanovitev nove študentske 
organizacije, ki je prejemnik sredstev iz koncesijske dajatve, odmera novega zneska odvajanja 
študentskim organizacijam na podlagi čistega prihodka koncesionarja za leto 1999, itd.) je bilo 
sklenjenih 49 aneksov k obstoječim koncesijskim pogodbam. 

Poleg sklepanja koncesijskih pogodb in aneksov ministrstvo vseskozi sodeluje s predstavniki 
študentskih organizacij pri sprotnem urejanju področja posredovanja koncesijske dejavnosti, še 
posebno skrb pa posveča opravljanju nadzora nad izvajanjem koncesijske dejavnosti študentskih 
servisov in odvajanju sredstev iz koncesijske dajatve pristojnim študentskim organizacijam. 

Ministrstvo je reševalo pritožbe na drugi stopnji s področja zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti. V navedenem obdobju je bilo s področja zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti rešenih 410 pritožb Podanih je bilo tudi več pisnih mnenj in pojasnil ter 
odgovorov iz področja sistema zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti raznim 
institucijam in posameznikom 

5. Izobraževanje 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na področju izobraževanja pripravilo: 

Izhodišča za pripravo javno veljavnih programov poklicnega izpopolnjevanja in 
usposabljanja, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
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izobraževanje na seji dne 30. 6. 2000, 
- Metodologijo za pripravo strokovnih podlag in kataloga standardov strokovnih znanj in 

spretnosti za pridobitev poklicne kvalifikacije, ki jo je sprejel Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na seji dne 30. 6. 2000, 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev, 
- Odredbo o katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti poklicnih kvalifikacij, 
- Odredbo o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja. 

V skladu z delovnim programom Vlade Republike Slovenije za leto 1999 in 2000 na 
zakonodajnem področju je ministrstvo pripravilo nov sistemski zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah, ki ureja potrjevanje poklicnih kvalifikacij v skladu z načeli, po katerih tudi 
Evropska unija ureja to področje. Zakon predstavlja enega od zakonov, ki jih je potrebno 
sprejeti zaradi prilagoditve slovenske zakonodaje pravnemu redu EU. Vlada Republike 
Slovenije je zakon po obravnavi predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem 
(sprejet 30.8.2000). 

V sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport je Minisrr-nvo za delo, družino in socialne 
zadeve pripravilo Program izobraževanja brezposelnih oseb za šolsko leto 1999/00 "Program 
5000", ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Ministrstvi sta pripravili poročilo o 
izvajanju programa izobraževanja brezposelnih oseb v šolskem letu 1998/99 - "Programa 
5000", ki gaje sprejela Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 10. 8. 2000 sprejela poročilo o delu Andragoškega 
centra Republike Slovenije za leto 1999 ter podala soglasje k načrtu dela Andragoškega centra 
Republike Slovenije za leto 2000, ki obsega pripravo strokovnih podlag za razvoj 
izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje, pripravo strokovnih podlag za 
spremljanje in ocenjevanje stanja, pripravo ustreznih ukrepov za pospeševanje izobraževanja 
odraslih in druge naloge s področja izobraževanja odraslih. 

6. Pretok delovne sile 
V skladu z delovnim programom Vlade Republike Slovenije za leto 1999 in 2000 na 
zakonodajnem področju je vlada obravnavala in predložila Državnemu zboru Republike 
Slovenije v sprejem nov sistemski zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 
66/00), ki je pričel veljati 11.8.2000. S tem zakonom je na podlagi analize stanja v Republiki 
Sloveniji področje zaposlovanja in dela tujcev urejeno na način, ki je primerljiv s pravno 
ureditvijo v evropskih državah in predstavlja enega od zakonov, ki jih je potrebno sprejeti 
zaradi prilagoditve slovenske zakonodaje pravnemu redu EU do leta 2002. 

7. Odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno 
Najpomembnejše dejavnosti na področju odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno so potekale v okviru akcij poostrenega nadzora odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno v skladu s programom in sklepi Vlade Republike Slovenije. Akcije 
poostrenega nadzora potekajo skupno v sodelovanju Inšpektorata Republike Slovenije za delo, 
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva 
za notranje zadeve, pri čemer je akcije usklajevalo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. Skupne akcije so bile zastavljene predvsem v tistih dejavnostih in tistih okoljih, v 
katerih se pričakuje, da bo čim večji učinek akcije oziroma da je takšnega dela in zaposlovanja 
največ Posebej velja poudariti da te skupne akcije nikakor niso nadomestilo za redne 
inšpekcijske preglede in so zgolj dodaten nadzor v smislu sodelovanja več inšpekcijskih služb. 
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Skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so se tako odvijale na 
naslednjih področjih: 
- v frizerskih in kozmetičnih salonih, 
- v dejavnosti šolskih prevozov, 
- v grafični dejavnosti, 
- turistične in nastanitvene dejavnosti, 
- gradbeništva, 
- gostinske in prireditvene dejavnosti, 
- kopališke dejavnosti in 
- dejavnosti kitajskih restavraciji. 

Inšpekcijske službe so opravile tri do pet skupnih akcij mesečno na posameznem področju v 
okviru vsake enote inšpekcijskih služb. Koordinacijo skupnih akcij so vodile posamezne 
inšpekcije v skladu z dogovori na koordinacijskih sestankih. Najpogostejše kršitve iz področja 
dela in zaposlovanja na črno so: 
- opravljanje dejavnosti brez registracije oziroma priglasitve in opravljanje dejavnosti brez 

odločbe upravnega organa o izpolnjevanju pogojev. Ti dve kršitvi sta se pojavili v približno 
18% pregledanih subjektov. 

- kršitve zakonodaje o davku na dodano vrednost in pravilih o vodenju in evidenc in prodaji 
ter nakupu blaga in storitev. 

- kršitve s področja zaposlovanja brez pogodb o zaposlitvi oziroma pogodb o delu in 
zaposlovanja tujcev, ki se pojavljajo pri približno 15% pregledanih subjektov. 

V primerih ugotovljenih kršitev so inšpekcijske službe ukrepa v skladu s pooblastili.Bistvena 
težava, ki bi jo bo treba v prihodnje ustrezno rešiti, pa je velik odstotek zastaranja prijav 
inšpekcijskih služb pri sodnikih za prekrške. Ob tem naj navedemo kot ilustrativen podatek, ko 
je Inšpekcija dela v enoti v Velenju prijela v začetku leta 1999 77 odločb pristojnega sodnika 
za prekrške o ustavitvi postopka o prekršku zaradi zastaranja, v preteklem letu pa so 
inšpektorji iz navedene enote predali 103 predloge, kar kaže na zaskrbljujočo sliko. Podobno 
govori tudi podatek Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki je v letu 1997 vložil 7042 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku pri čemer je bilo do vključno 26.07.2000 rešenih 
62,4 % primerov, za preostalih 2647 ali 37,6% ni podatkov o reševanju in predpostavljamo 
glede na dvoletni zastarani rok, da so zastarali. Glede na navedene primere nereševanja 
inšpekcijskih zadev pri sodnikih za prekrške, bi veljajo razmisliti o spremembi obstoječega 
reševanja predlogov o prekrških, na primer obravnava in reševanje predlogov o prekrških v 
okviru posameznih resorjev. 

Od leta 1997, ko se je pričelo opravljati skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, se število ugotovljenih kršitev postopoma znižuje, kar je razvidno tudi iz 
Poročila o skupnih akcijah odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v obdobju 
18.07.1997 do 30.04.2000, kije bilo izdelano v maju 2000. 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 14 04.2000 sprejel zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 26.04.2000. 

Z dnem uveljavitve zakona je pričela veljati zgolj določba 6.člena zakona glede nedovoljene 
reklame v časopisih revijah , na radio, televiziji in drugih elektronskih medijih. Z zakonom je 
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predvideno tudi sankcioniranje nedovoljene reklame. Ostale določbe zakona bodo pričele 
veljati šele eno leto po uveljavitvi zakona. 

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

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

V. MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE 
1. PODROČJE BILATERALNEGA SODELOVANJA 
1. V obdobju od 1.9.1999 do 31.12.2000 so bile ratificirane naslednje konvencije, ki pa 
trenutno še ne veljajo: 
1.1. Republika Makedonija: 
13. junija je bil podpisan Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo, prav tako je bil podpisan Administrativni sporazum. S podpisom je 
postopek v ministrstvu končan. Marca 2000 je bil sporazum ratificiran v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

1.2. Kanada 
Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kanado ter Dogovor o izvajanju 
sporazuma sta bila podpisana 17. maja 1998 v Ljubljani. S podpisom je postopek v ministrstvu 
končan, vendar pa bo sporazum šel v postopek ratifikacije istočasno s Sporazumom o socialni 
varnosti med Slovenijo in Quebecom. Sporazum je bil ratificiran avgusta 2000. 

1.3. Quebec 
Besedilo Sporazuma o socialni varnosti med Slovenijo in Quebecom ter dogovora o izvajanju 
sporazuma je parafirano. Po zapletih med Kanado in Quebecom, pri razrešitvi katerih je 
aktivno sodelovalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporazum je bil 
podpisan 11. maja 2000. Skupaj s sporazumom o socialni varnosti med Slovenijo in Kanado je 
bil ratificiran v avgustu 2000. 

2. Podpisane nove konvencije 
2.1. Kraljevina Nizozemska 
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti je bila 
podpisana 22. marca 2000, prav tako Dogovor za izvajanje konvencije. Do zaeetka veljavnosti 
nove konvencije na področju socialne varnosti med državama velja stara konvencija iz leta 
1977, ki jo je Republika Slovenija nasledila. 

2.2. Republika Francija 
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Besedilo Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo je bilo 
parafirano decembra 1999. Dogovor o izvajanju konvencije je bil parafiran junija 2000. Do 
začetka veljavnosti nove konvencije na področju socialne varnosti med državama velja Splošna 
konvencija o socialni varnosti med Jugoslavijo in Francijo iz leta 1950, ki jo je Republika 
Slovenija nasledila. 

2.3. Češka Republika 
Pogajanja s Češko so zastala v letu 1996, zaradi neurejenega področja zdravstvenega 
zavarovanja v Češki Republiki, so se nadaljevala v mesecu oktobru 1999 v Ljubljani. Na 
področju socialne varnosti med državama velja Konvencija o socialni varnosti med FLRJ in 
Čehoslovaško Republiko iz leta 1957. 

3. Začetek postopka 
3 .1. Bosna in Hercegovina 
V mesecu marcu 2000 so bili na vabilo bosanske strani opravljeni prvi neformalni pogovori o 
začetku sklepanja Sporazuma med Republiko Slovenijo in BIH o socialnem zavarovanju. 

3.2. Luksemburg 
Z luksemburške strani je bila novembra 1999 podana pobuda za sklenitev novega sporazuma o 
socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Luksemburgom Med državama sedaj velja 
Splošna konvencija o socialni varnosti med FLRJ in Kneževino Luksemburga iz leta 1954. 
Od 23. do 24. oktobra 2000 je potekal 1. krog pogovorv o sklenitvi sporazuma z 
Luksemburgom. 

3.4. Nova Zelandija 
Ministrstvo je oktobra 1999 novozelandski strani posredovalo pobudo za sklenitev sporazuma 
o socialni varnosti, saj to področje med državama še ni urejeno, na Novi Zelandiji pa prebiva 
večje število slovenskih državljanov, ki so večinoma še vsi delovno aktivni, tako da bo problem 
pridobitve pravice do pokojnine nastopil z zamikom glede na druge prekomorske države. 

3.5. Španija 
Preko veleposlaništva Kraljevine Španije je ministrstvo posredovalo pobudo za sklenitev 
sporazuma o socialni varnosti. Španija je ena redkih držav članic EU, s katero Slovenija nima 
bilateralno urejenega podroeja socialne varnosti. 

4. Sporazumi o posvojitvah 
Ministrstvo je ob koncu leta 1999 pričelo z aktivnostmi za sklenitev bilateralnih sporazumov o 
posvojitvah z Republiko Makedonijo in Republiko Albanijo. 

2. PODROČJE MULTILATERALNIH ODNOSOV 
1. Mednarodna organizacija dela 
1.1. KONVENCIJA št. 147 O MINIMALNIH NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI 
(Ur list RS, mednarodne pogodbe, št. 33/1999) 
Ratifikacija te konvencije je eden izmed pogojev za pristop k Pariškemu memorandumu o 
dogovoru glede kontrole s strani pristaniških oblasti (Pariš Memorandum of Understanding on 
Port State Control). 

Z ratifikacijo te konvencije se je Republika Slovenija zavezala, da bo z ustrezno zakonodajo 
uredila varno delo in bivanje pomorščakov na ladjah, registriranih na njenem ozemlju, njihovo 
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varnost in zaposlovanje; izvajala nadzor nad ladjami, ki so registrirane na njenem ozemlju, 
vključno z obravnavanjem posameznih pritožb pomorščakov povezanih z njihovim delom in 
bivanjem na ladji, njihovo varnostjo in zaposlovanjem. 

KONVENCIJE V POSTOPKU RATIFIKACIJE 

1.2. KONVENCIJA št. 108 O POMORSKIH KNJIŽICAH 
Temeljni razlog za pristop h Konvenciji št. 108 o pomorskih knjižicah je predvsem nuja, da se 
imetnikom slovenskih pomorskih knjižic omogoči nemoteno potovanje v tujino z namenom 
vkrcanja na ladjo ali izkrcanja z nje. Marsikatere države podpisnice te Konvencije priznavajo le 
osebne dokumente pomorščakov, ki so jih izdale ostale podpisnice, kar včasih pripelje do 
neprijetnih okoliščin. Čeprav so slovenske pomorske knjižice izdelane po splošno veljavnih 
predpisih (tudi v skladu s Konvencijo št. 108), pa je pristop h Konvenciji št. 108 potreben 
predvsem zaradi formalne ureditve tega problema. 

1.3. KONVENCIJA ŠT. 182 O PREPOVEDI IN TAKOJŠNJEM UKREPANJU ZA 
ODPRAVO NAJHUJŠIH OBLIK DELA OTROK 
Konvencija št 182 o prepovedi in takojšnjem ukrepanju za odpravo najhujših oblik dela otrok 
je bila sprejeta na 87. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, 17.6.1999. V skladu s 
splošnimi določbami konvencije bo konvencija stopila v veljavo 19.11.2000. 

• 
Konvencija se nanaša na otroke mlajše od 18 let. 

1.4. KONVENCIJA ŠT. 173 O VARSTVU ZAHTEVKOV DELAVCEV V PRIMERU 
INSOLVENTNOSTI NJIHOVEGA DELODAJALCA 
Socialni partneiji so zahtevo po ratifikaciji Konvencije zapisali v Socialni sporazum za leto 
1996, kar je privedlo do predloga za njeno ratifikacijo. Konvencija varuje zahtevke delavcev 
preko prednostne pravice delavčevih zahtevkov ali preko jamstvene ustanove. Država, ki 
konvencijo ratificira mora sprejeti vsaj eno izmed zgoraj omenjenih obveznosti. Slovenija 
prevzema le obveznost iz III. dela konvencije - varstvo zahtevkov delavcev z jamstveno 
ustanovo. 

15 KONVENCIJA ŠT. 175 O DELU S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 
Z ratifikacijo konvencije se bo še naprej zagotavljalo enakopraven položaj delavcev, ki delajo s 
krajšim delovnim časom, v primerjavi z delavci, ki delajo polni delovni čas. Z ratifikacijo bi se 
tudi preprečile težnje po zmanjšanju pravic tovrstnih delavcev. Ratifikacija te konvencije je bila 
predvidena v Socialnem sporazumu za leto 1995. 

1.6. KONVENCIJA ŠT. 149 O ZAPOSLOVANJU IN POGOJIH DELA 
IN ŽIVLJENJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE 
Ratifikacija bo prispevala k dodatnemu izboljšanju pogojev zaposlitve, dela in življenja 
izvajalcev zdravstvene nege. Kolaborativni center svetovne zdravstvene organizacije za 
primarno zdravstveno nego je v začetki februaija 1995. leta dal pobudo za ratifikacijo 
omenjene konvencije, kar je utemeljeval s potrebo po harmonizaciji poklicne zakonodaje z 
zakonodajo EU. 

UDELEŽBA NA KONFERENCAH MOD 
Predstavniki ministrstva so se udeležili 88. zasedanja konference Mednarodne organizacije 
dela, na katerem je imel govor tudi minister Miha Brejc. 
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SLOVENIJA JE NAPOVEDALA KANDIDATURO ZA NADOMESTNEGA ČLANA V 
ADMINISTRATIVNEM SVETU MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA 

Leta 1999 je Slovenija v okviru centralno in vzhodno evropske .skupine napovedala 
kandidaturo za nadomestnega člana v Administrativnem svetu Mednarodne organizacije dela 
(za štiriletni mandat od leta 2003 dalje). Delegacija Republike Slovenije se je decembra 2000 
udeležila regionalnega zasedanja Mednarodne organizacije dela v Ženevi. 

2. SVET EVROPE 
Na temo priprave prvega poročila in podrobnejše seznanitve širše javnosti z vsebino revidirane 
Evropske socialne listine je ministrstvo v sodelovanju s Svetom Evrope v Ljubljani, 24. in 25. 
oktobra 1999, organiziralo dvodnevni seminar. V prvi polovici leta 2000 sta bila organizirana 
93. in 94. sestanek vladnega odbora za evropsko socialno listino. Septembra 2000 je bila 
ustanovljena medresorska delovna skupina z namenom priprave prvega poročila Republike 
Slovenije o izvajanju revidirane Evropske socialne listine. Skupina deluje pod vodstvom 
ministrstva. 

2.1. Evropski kodeks socialne varnosti 
25. in 26. oktobra 1999 je bil v Strasbourgu organiziran kolokvij na temo Evropskega kodeksa 
socialne varnosti in revidiranega Evropskega kodeksa socialne varnosti. Namen kolokvija je 
bila vsebinska predstavitev obeh socialnih kodeksov ter poziv državam k podpisu oziroma 
ratifikaciji omenjenih dokumentov. 

2.2.Primerjalne tabele Sveta Evrope s področja socialne varnosti 
6. in 7. decembra 1999 je bil v Strasbourgu organiziran seminar na temo primerjalnih tabel 
Sveta Evrope s področja socialne varnosti. Namen seminarja je bil vzpostaviti aktivnejšo mrežo 
nacionalnih korespondentov, ki bi kot taka predstavljala določeno kontinuiteto pri delu in 
omogočala tesnejše povezovanje, sodelovanje ter izmenjavo izkušenj med državami članicami 
Sveta Evrope 

V skladu zaključki zgoraj omenjenega sestanka, je bil aprila 2000 s strani ministrstva poslan 
Svetu Evrope osnutek tabel Republike Slovenije namenjeno tovrstni deseti izdaji (odraz 
situacije 1. januarja 1999), ki bo po svoji vsebini temeljila na konceptu tabel MISSOC. 

Novembra 2000 je Slovenija postala predsedujoča Odbora za socialno kohezijo v Svetu 
Evrope 

Konference ministrov, pristojnih za družino 
Slovenija je aktivno sodelovala na pripravljalnih sestankih uradnikov za zvezo, kot ministrskih 
konferencah. Sodelovanje je temeljilo na pripravi poročil in sodelovanju na ministrskih 
konferencah. Slovenija je leta 1999, kandidirala za pripravo XVII konference ministrov Sveta 
Evrope pristojnih za družinske zadeve leta 2001 v Portorožu. Njeno kandidaturo je sprejela 
večina držav članic Sveta Evrope, vključno s temo 'usklajevanje družinskega in delovnega 
življenja staršev'. Predstavniki ministrstva so se maja 2000 udeležili prvega pripravljalnega 
sestanka v Dublinu, kjer je potekala razprava o organizacijskem in vsebinskem vidiku 
Konference. Prisotni so se dogovorili, da bo drugi pripravljalni sestanek v Ljubljani januarja 
2001. 
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Konvencije Sveta Evrope in Haaga 
1. Podpis in ratifikacija Evropske konvencije o izvrševanju otrokovih pravic. (Uradni list RS, 

MP, št. 26/99, 22/10/99) 
2. Pristop h Haaški konvenciji o varstvu in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (Uradni 

list RS, MP, št. 14/99, 11/6/99) 

3. ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
3 .1 Odbor za otrokove pravice 
Ministrstvo je koordiniralo in pripravilo prvo, začetno poročilo o ukrepih za uresničevanje 
konvencije o otrokovih pravicah in v začetku leta 2000 pričelo s pripravo drugega poročila o 
uresničevanju konvencije. 

3.2. Mednarodno leto starejših (1999) 
Ministrstvo je bilo pobudnik organiziranja Koordinacijskega odbora za leto starejših v 
Sloveniji. Minister se je med 5. in 9. septembrom 1999 udeležil Konference o staranju v 
Montrealu. 

3.3. Unicef 
V okviru sodelovanja z Unicefom se predstavniki ministrstva udeležujejo zasedanja Izvršilnega 
odbora Unicefa. Republika Slovenija je napovedala kandidaturo v izvršilni odbor Unicefa in 
sicer za obdobje 2002-2004. 

4. OECD 
Ob priložnosti obiska Erica Burgeata, direktorja centra OECD za sodelovanje z državami 
nečlanicami, so se predstavniki ministrstva srečali z visokimi gosti ter jim predstavili delo na 
ministrstvu ter poglede ter želje glede vključevanja v OECD. 

5.1 PAKT STABILNOSTI ZA J V EVROPO 
Ministrstvo se je aktivno vključilo v dejavnosti Pakta stabilnosti za J V Evropo. 
Ministrstvo je sodelovalo pri treh programih in sicer: 
- Prenos know-how-a na področju politike zaposlovanja in socialne varnosti; 
- Vzpostavljanje institucij na področju podjetništva, usposabljanja in pospeševanja 

zaposlovanja, 
- Vzpostavitev podjetniškega centra v BIH in Črni Gori s ciljem povezovanja malih in 

srednje velikih podjetij Slovenije. 

5. EVROPSKA UNIJA 
Za podlago strateških in programskih dokumentov sta Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve v sodelovanju z drugimi institucijami in DG Employment and Social Affairs Evropske 
komisije pripravila Pregled trga dela v Sloveniji - "Background Study for the Employment 
Policy Review", kot analitično gradivo za spremljanje stanja na trgu dela Pripravljena je bila 
tudi "Skupna ocena srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja v Sloveniji med 
Vlado Republike Slovenije in Komisijo EU", katero sta dne 18. 7. v Bruslju podpisala 
slovenski minister za delo dr Miha Brejc in evropska komisarka za zaposlovanje in socialne 
zadeve Anna Diamantopoulu V teh dokumentih so izpostavljene ključne naloge, ki čakajo 
Slovenijo na področju zaposlovanja. 
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Po opravljenem pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU za 
medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij so bila pripravljena pogajalska izhodišča, kjer 
Slovenija sprejema pravni red Evropske unije in ne zahteva prehodnega obdobja niti izjem, 
pričakuje pa, da bo Evropska unija sprejela odločitev Republike Slovenije o priznavanju 
spričeval in diplom, izdanih v republikah bivše SFRJ pred 25.6.1991. 

Mednarodno sodelovanje, ki je vezano na pretok delovne sile je potekalo v okvirih sklenjenih 
bilateralnih sporazumov z ZRN (delovršne pogodbe, sezonsko zaposlovanje, usposabljanje 
delavcev pri nemških delodajalcih, financiranje programov samozaposlovanja povratnikov iz 
EU), začetni razgovori o pretoku delovne sile pa so bili na nivoju ministrstva vzpostavljeni tudi 
z Madžarsko in Slovaško. Z novim sistemskim zakonom in ustrezno organizacijsko in 
kadrovsko usposobitvijo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, bo omogočena bolj 
načrtna politika reguliranja pritoka tujcev na slovenski trg delovne sile, kakor tudi sprejem in 
izvajanje dogovorov o bilateralnem sodelovanju. 

Pogajalska izhodišča 
V mesecu juliju 2000 so bila naknadno oddana Pogajalska izhodišča za Aquis, sprejet v 
obdobju od 01. 03. 1998 - 31. 12. 1998 - za področje 13. delovne skupine - socialna politika in 
zaposlovanje. 

V oktobru 1999 so bila pripravljena prva dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem, v 
mesecu aprilu 2000 druga dodatna pojasnila, v mesecu avgustu 2000 pa tretja, doslej zadnja, 
dodatna pojasnila. 

' Pogajalska izhodišča za področje Prost pretok oseb so bila poslana Evropski Komisiji oktobra 
1999. Področje obsega štiri podpodročja: medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij; prosto 
gibanje delavcev; državljanske pravice in koordinacijo sistemov socialne varnosti. Meseca maja 
so bila pripravljena Dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem. 

Pododbori 
Septembra 1999 je bila pripravljena nova struktura pridružitvenih pododborov. Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve je odgovorno za pripravo Pododbora za regionalno politiko, 
zaposlovanje in socialne zadeve. Sodeloval pa je tudi pri Pododboru za notranji trg in 
Pododboru za ekonomska in monetarna vprašanja. 

13. julija 2000 je v Ljubljani potekalo prvo zasedanje Pridružitvenega pododbora št. 7 - 
Pododbor za regionalno politiko, zaposlovanje in socialne zadeve. Pododbor je proučil stanje 
na področju zaposlovanja in socialne politike, javnega zdravja ter regionalnega razvoja in 
kohezije. 

6. TUJA TEHNIČNA POMOČ 
Najpomembnejši projekti s področja dela in pravic iz dela: 
POKOJNINSKI SISTEMI IN NJIHOVE SPREMEMBE V EU IN SLOVENIJI NA PRAGU 
21. STOLETJA ( Ljubljana, 14. in 15 september 1999) 

Izvaja se projekt "Razvoj sistema zdravja in varnosti pri delu" s ciljem priprave in izvedbe 
predlogov za vzpostavitev učinkovitega in uspešnega sistema varstva in zdravja pri delu na 
temelju direktiv in uredb Unije, ki bo primerljiv s sistemi članic EU Poleg tega se pripravlja 
novi projekt s tega področja 
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7. BILATERALNA SREČANJA MINISTRA 
8.1. 26. - 30. junij 2000 - Ženeva 
V času Posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN v okviru Svetovnega vrha za socialni 
razvoj, na katerem je imel 29. junija govor, se je minister Miha Brejc srečal z ministri 
Portugalske, Hrvaške, Makedonije, Romunije, državnim sekretarjem Argentine ter direktorjem 
Mednarodne organizacije dela za Evropo. 

8.2 28. julij 2000 - Grad Mokrice 
Minister Miha Brejc se je 28. julija na Gradu Mokrice srečal s hrvaškim ministrom za delo 
Davorkom Vidovičem. 

21. november 2000 - Ljubljana 
Srečanje ministra Mihe Brejca z britansko parlamentarno državno podsekretarko Angelo 
Eagle. 

8. IZVAJANJE PHARE PROGRAMOV - 
V obdobju od 1. septembra 1999 do 31. avgusta 2000 je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v okviru tuje tehnične pomoči izvajalo naslednje aktivnosti: 

Projekti v okviru Phare 97 
Projekt "Razvoj sistema zdravja in varnosti pri delu" seje začel izvajati junija 1999 in seje 
zaključil 30.septembra 2000. Cilj projekta je priprava in izvedba predlogov za vzpostavitev 
učinkovitega in uspešnega sistema varstva in zdravja pri delu na temelju direktiv in uredb 
Unije, ki bo primerljiv s sistemi članic. 

Projekt "Izboljšave v sistemu izvajanja družinskega in socialnega varstva" se je zaključil junija 
2000. Širši cilj projekta je bil nuditi podporo ministrstva pri razvijanju sistema izvajanja 
socialnega in družinskega varstva, in sicer na področju oblikovanja družinske politike ter 
upravne in izvedbene zmogljivosti obeh sektorjev. 

Projekti v okviru Phara 99 
Zdravje in varstvo pri delu/ Enake možnosti je tvvinning projekt, ki ga Slovenija izvaja z 
Nemčijo ter Nizozemsko. Priprave kovenante je v zaključni fazi in pričakujemo, da se bo 
projekt začel izvajati januarja 2001 in bo trajal 14 mesecev. Projekt je namenjen pripravi 
Nacionalnega programa o zdravju in varstvu pri delu, implementaciji direktive o oceni 
tveganja, pripravi zakona o enakih možnostih ter pripravi na izvajanje očetovskega dopusta v 
okviru zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

Podpora organizacijam trga dela je twinning projekt, ki ga Slovenija izvaja z Veliko Britanijo, 
Irsko in Švedsko. Namen projekta je priprava na sodelovanje v koordinacijskih telesih EU s 
prenosom izkušenj ter postopkov v državah članicah na področju trga dela. Kovenanta je 
podpisana in projekt seje začel izvajati 25. septembra 2000 in bo trajal 14 mesecev. 
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ 

NOTRANJI TRG 

Blagovni promet in trgovina 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je bilo v letu 2000 dejavno v trgovini v skladu 
njenega razvoja, ki določa njene usmeritve z okvirnimi scenariji in ukrepi. 

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

Pri prestrukturiranju prostih carinskih prodajaln je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 
v skladu s predlogom zakona o preoblikovanju dejavnosti carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko in v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije 
pripravilo ukrepe za spodbujanje regionalnega razvoja skupaj z odpravljanjem posledic 
zapiranja teh prodajaln. 

Pri urejanju pravnih normativnih pogojev delovanja slovenske trgovine je bil dopolnjen 
pravilnik o obratovalnem času prodajaln. 

Prost pretok blaga 
V skladu z usklajevanjem dela delovne skupine za pripravo izhodišč za pogajanja Republike 
Slovenije za članstvo v EU za področje 1 - prost pretok blaga in izdelanim pogajalskim 
izhodiščem za navedeno področje so bila Evropski komisiji poslana dodatna pojasnila k 
pogajalskemu izhodišču, ki podrobneje pojasnjujejo, odgovarjajo na vprašanja ter na tehnično 
bolj razčlenjen način pojasnjujejo vsebino v pogajalskem izhodišču za področje 1 - prost pretok 
blaga. Izdelana so bila poročila o izpolnjevanju zavez danih v pogajalskem izhodišču: 
spremljanje izvajanja časovnega načrta sprejemanja zakonodaje, spremljanje stanja upravne 
usposobljenosti za izvajanje pravnega reda EU, spremljanje dejavnosti, določenih v Partnerstvu 
za pristop in Državnem programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca 
leta 2002. Za pravni red Evropske unije za področje 1 - prost pretok blaga, ki je bil sprejet v 
obdobju med 1.3 1998 in 31. 12. 1999 je bilo izdelano novo pogajalsko izhodišče, v katerem 
se Slovenija zavezuje, da v celoti sprejema in zanj ne zahteva prehodnega obdobja ali izjem. 

Področje 1 - prost pretok blaga je bilo obravnavano na zasedanjih matičnih dvostranskih 
organov, ustanovljenih na osnovi Evropskega sporazuma o pridružitvi, prvič pa je bil 
organiziran in usklajen tudi pododbor za notranji trg, ki je obravnavane tudi še štirinajst drugih 
področij Ministrstvo je izvedlo vse potrebne ukrepe za ustrezno delovanje institucionalne 
infrastrukture za izvajanje in nadzor nad izvajanjem pravnega reda na tem področju 
(standardizacija, akreditacija, organi za uveljavljanje skladnosti, nadzor proizvodov na trgu). 

Za usklajevanje slovenske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije, ki vpliva na prost 
pretok blaga med gospodarskimi subjekti naše države in držav članic Evropske unije v tistem 
delu, ki se nanaša na tehnične ovire v trgovini, je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

■ pripravilo nekaj podzakonskih aktov in tudi sodelovalo pri pripravi zakonskih in podzakonskih 
aktov, ki so jih pripravljala druga ministrstva, da bi jih uskladila s sprejeto politiko vlade na tem 
področju Ta politika je zapisana v ustrezni slovenski zakonodaji in v pogajalskih izhodiščih, ki 
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jih je Republika Slovenija pripravila za pogajanja za članstvo v Evropski uniji. Ministrstvo 
izvaja vse potrebne ukrepe za ustrezno delovanje potrebne institucionalne infrastrukture za 
izvajanje in nadzor nad izvajanjem pravnega reda na tem področju (standardizacija, nad izdelki 
akreditacija, organi za ugotavljanje skladnosti, nadzor proizvodov na trgu). Poleg nalog 
povezanih z našim vključevanjem v Evropsko unijo, je ministrstvo opravljalo tudi dejavnosti na 
mnogostranski in dvostranski ravni z državami, ki niso članice Evropske unije, da bi se 
zmanjševale tehnične ovire v medsebojni trgovini. 

V skladu z novimi usmeritvami PHARE, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - v 
sodelovanju z resornimi ministrstvi - koordinira programe PHARE v okviru podpisanega 
finančnega memoranduma za leti 1999 in 2000: Nadaljnja integracija v notranji, trg: 
horizontalna zakonodaja in institucionalna infrastruktura (ministrstvo vodi ta projekt), 
sektorska zakonodaja in državne pomoči ter Integracija v notranji trg: aktivnosti na 
horizontalnem področju, sektorskem področju, prilagajanju in uveljavitvi tehnične zakonodaje 
na ravni podjetij ter liberalizaciji in regulaciji energetskega trga; hkrati pa koordinira tudi 
okvirne predloge nacionalnega programa PHARE 2001. Mnistrstvo za ekonomske odnose in 
razvoj je tudi pripravilo PHARE sektorski nadzorni pododbor za notranji trg in ga tudi izvedlo. 

Nadzor cen 
V tem obdobju je Vlada Republike Slovenije z nadzora kontrole cen zmanjševala cenovna 
neskladnja na področju energetike (pri ceni električne energije, zemeljskega plina), osnovnih 
poštnih in telefonskih storitev ter prometa (cene prevozov potnikov po železnici v notranjem 
potniškem prometu). 

Vlada je tudi določala cene učbenikov, odkupne cene mleka in RTV naročnine. 

Osnovne komunalne storitve so prenesene v letu 2000 na lokalno raven, zavezanci morajo 
predhodno prijaviti cene. Vlada Republike Slovenije izvaja postopno liberalizacijo cen, ki so še 
pod državnim nadzorom tako da določa mehanizme za oblikovanje. Aprila 2000 je Vlada 
Republike Slovenije izdala uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, pri katerih je nabavna 
cena odvisna od 14-dnevnega povprečja kotacij ustreznega naftnega derivata na svetovni borzi 
in tečaja dolarja, medtem ko je marža določena v absolutnem znesku. V juniju je sprejela 
uredbo o distribuciji pare in tople vode za daljinsko ogrevanje, pri čemer je prav tako določena 
metodologija za spreminjanje stalnega in spremenljivega dela cene. V mesecu oktobru je bila 
sprejeta uredba, ki določa metodologijo oblikovanja povprečne prodajne cene zemeljskega 
plina iz transportnega omrežja Metodologija določa izhodiščno ceno in pribitek (A) ter 
parametre, ki vplivajo na spremembo izhodiščen cene (devetmesečne kotacije določenih naftnih 
derivatov, šestmesečne kotacije surove nafte in zmesni tečaj dolarja in evra). 

Na podlagi zakona o nadzoru cen je Vlada Republike Slovenije izdala uredbo o listi blaga in 
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi nadzoru cen iz razlogov, navedenih v 1. in 2. točki 
prvega odstavka 8. člena zakona 

PRESKRBA IN BLAGOVNE REZERVE 
Na podlagi sprejetega petletnega programa državnih blagovnih rezerv za obdobje 1999-2003 
so bile že delno prestrukturirane državne blagovne rezerve. 
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Tržni red za žita letine 2000 je vlada sprejela že v novembru leta 1999, tako da so bili vsi 
udeleženci, ki sodelujejo pri intervencijskem odkupu in tudi tržni odkupovalci pravočasno 
seznanjeni z intervencijsko ceno in drugimi pogoji za intervencijski odkup doma pridelanih žit. 
Bistvena novost tega evropsko primerljivega tržnega reda je, da intervencijski odkup poteka od 
1 septembra do 31. decembra 2000, to je šele potem, ko je tržni odkup že končan. 

Pri prilagajanju Evropski uniji se je Republika Slovenija obvezala, da bo oblikovala 90-dnevne 
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov do leta 2005, zato na Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj tečejo različne dejavnosti za uresničevanje te naloge. 

Vlada Republike Slovenije je novembra 1999 imenovala upravni odbor Zavoda za obvezne 
rezerve nafte in njenih derivatov ter sprejela uredbo o določitvi obračunavanja posebnega 
nadomestila za opravljanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in 
njenih derivatov, s katero se zagotavljajo finančna sredstva za oblikovanje obveznih rezerv 
naftnih derivatov. 

Marca 2000 je bil sprejet količinski plan oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. 
Potekale so dejavnosti, povezane s pripravami na nov prostorski plan Republike Slovenije, pri 
čemer bodo predvidene lokacije skladišč za obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov. 

Vlada Republike Slovenije je junija 2000 sprejela pobudo za sklenitev dvostranskega 
sporazuma o skladiščenju nafte ali naftnih derivatov Republike Slovenije, ki so skladiščene 
zunaj njenega ozemlja, na podlagi katerega bo Republika Slovenija, če v Sloveniji ne bo 
mogoče pravočasno zgraditi potrebnih rezervoarskih zmogljivosti, obvezne rezerve začasno 
skladiščila izven svojega ozemlja. Julija 2000 je pobudo potrdil tudi Odbor za mednarodne 
odnose Državnega zbora Republike Slovenije. Sporazum 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 je bil podpisan dne 18.12.2001. 

DRŽAVNA POMOČ 
Ob koncu leta 1999 sprejeti zakon o nadzoru državnih pomoči je temelj za delo pri nadzoru 
nad dodeljevanjem in uporabo državne pomoči. V skladu z navedenim zakonom je Vlada 
Republike Slovenije ustanovila Komisijo za nadzor nad državnimi pomočmi, ki je pri nadzoru 
nasledila Komisijo za spremljanje državnih pomoči. Komisija neodvisno opravlja delo pri 
aktivnem uveljavljanju preglednosti dodeljevanja državne pomoči in nadomeščanju neustreznih 
oblik dodeljevanja državne pomoči z oblikami, ki so skladne z veljavno zakonodajo v Republiki 
Sloveniji in sprejetimi mednarodnimi obveznostmi. Učinki uresničenih ukrepov so vidni tudi v 
vzpostavljeni zakonski obveznosti prijave nove državne pomoči komisiji. 

Na podlagi zakona o nadzoru državnih pomoči so bili do konca junija izdani uredba o vsebini 
in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi, 
pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh in uredba o namenih in pogojih za 
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih 
shem pomoči. Z izdajo zadnje, ki določa namene in pogoje, pod katerimi se lahko dodeljuje 
državne pomoči, je Vlada Republike Slovenije vzpostavila vso potrebno podzakonsko osnovo 
za prilagoditev nadzora nad državno pomočjo s pravili, ki veljajo v EU. 
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V prvi polovici leta 2000 je Vlada Republike Slovenije sprejela letno poročilo o državnih 
pomočeh za leti 1998 in 1999 ter ga v junija posredovala Komisiji EU. 

Vlada je v mesecu maju 2000 sprejela Programa prilagoditve obstoječih državnih pomoči v 
Republiki Sloveniji pravilom EU, kar izhaja iz sprejete zaveze Slovenije iz pogajalskih izhodišč 
za področje 6 - konkurenca in državne pomoči. Program prilagoditve pomeni razvrstitev 
predpisov, na podlagi katerih se dodeljuje državne pomoči, v ustrezne sheme, analizo 
usklajenosti ter predvideva način in rok uskladitve ob ugotovljenih neskladijh s pravili o 
državni pomoči. 

Delo je bilo usmeijeno tudi v gospodarske prilagoditve, s katerimi bo potrebno raven državnih 
pomoči postopno prilagajati nacionalnim potrebam po spodbujanju in zaščiti slovenskega 
gospodarstva ter strukturi kot velja v EU. 

Področje tržne inšpekcije 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki deluje kot enovit in hierarhično organiziran državni 
organ pregona, opravlja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja 
trgovine, gostinstva, obrti, storitev, cen, meril, kakovosti blaga, varstva potrošnikov, varstva 
konkurence, dela na črno, preprečevanja nedovoljenega reklamiranja tobačnih izdelkov, 
nedovoljenega preslikovanja avdio in video kaset ter za nadzor nad kakovostjo kmetijskih in 
živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu. Pomembna naloga je tudi reševanje 
vsakodnevnih pritožb občanov. 

V Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije poteka delo na Uradu glavnega tržnega 
inšpektorja v Ljubljani ter v 14 notranjih organizacijskih enotah. V sestavi območnih enot je 
tudi 25 izpostav in 12 mejnih izpostav. 

V pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije je sistematiziranih 181 delovnih mest. Ob koncu leta 1999 je bilo 
zaposlenih v Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije 153 delavcev. Neposredno inšpekcijsko 
nadzorstvo je opravljalo 130 tržnih inšpektoijev, administrativna dela pa 23 strokovno- 
tehničnih delavcev. 

Zaradi prilagajanja obstoječih in sprejetja večjega števila novih predpisov v cilju prilagajanja 
slovenske zakonodaje evropski, pred vstopom Slovenije v EU, je vlada v letošnjem letu 
odobrila dodatne zaposlitve. 

V letu 1999 in v prvi polovici leta 2000 je Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravil na 
celotnem območju države nadzor na sledečih področjih: nadzor nad urejenostjo razmerij pri 
radijskih postajah pri kolektivnem uveljavljanju avtorskih pravic pri radiofuznem oddajanju del, 
označevanje predmetov iz plemenitih kovin; kontrolo naprav in opreme informacijske 
tehnologije; kontrola prodaje cvetja in cvetličnih aranžmajev ter sveč zunaj prodajaln; nadzor 
izdajanja računov na tržnicah, kontrola izdajanja računov pri opravljanju frizerske dejavnosti, 
kontrola opravljanja trgovinske dejavnosti; nadzor nad označitvijo cen blaga in storitev pri 
trgovcih, pri opravljanju lekarniške dejavnosti, in pri opravljanju avtomehanične dejavnosti, 
kontrola različnih izdelkov kjer je obstajal sum, da gre za nevarne proizvode; nadzor nad 
prometom pirotehničnih izdelkov; nadzor nad kakovostjo in deklariranjem sadja in vrtnin; 
kontrola pretečenih rokov prehrambenih izdelkov, nadzor nad oglasi v časopisih pri katerih se 
nudi blago ali storitve; nadzor nad izpolnjevanjem kategorizacije nastanitvenih objektov; 
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nadzor prometa blaga kateremu se prilaga tehnično navodilo, oz. navodilo za uporabo in druge 
listine; kontrola meril; kontrola urejenosti materialne avtorske pravice na področju 
računalniških programov; kontrola predpisov, ki veljajo za svetilke; nadzor nad obratovalnim 
časom gostinskih obratov; kontrola kakovosti deklariranja prehrambenih izdelkov pri 
proizvajalcih; kontrola opravljanja trgovinske dejavnosti v ribarnicah; nadzor nad deklariranjem 
rib, rakov, školjk, itd v ribarnicah; kontrola trgovanja s samoniklimi glivami; kontrola poletnih 
in zimskih posezonskih razprodaj; kontrola oblikovanja cen učbenikov; nadzor nad 
opravljanjem avtotaxi storitev; nadzor nad izvajanjem posameznih določb zakona o gostinstvu; 
kontrola urejenosti razmerij v gostinskih in podobnih lokalih pri kolektivnem uveljavljanju 
avtorskih pravic pri javnem predvajanju glasbenih del in piratskih fonogramih; kontrola cen 
utekočinjenega plina; nadzor nad opravljanjem dejavnosti na turističnih kmetijah in nadzor nad 
prometom tlačnih posod, ki so vgrajene poleg kompresorjev za stisnjen zrak. 

V preteklem obdobju so bili na podlagi določil zakona o splošni varnosti obravnavani primeri 
nevarnih proizvodov. V sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije so bili opravljeni pregledi in 
preizkusi različnih električnih aparatov za katere se je izkazalo da so glede na odkrite 
pomanjkljivosti lahko nevarni. Na podlagi obvestil TRAPEX-a je bilo obravnavanih 7 
oporečnih izdelkov. Ugotovljeno je bilo, da gre predvsem za nizkocenovne male gospodinjske 
aparate, neznanega porekla. Preseneča pa dejstvo, da so med njimi tudi nemški in japonski 
izdelki. 

31.12.1999 je bilo registrirano v Sloveniji 80.166 gospodarskih družb in drugih organizacij ter 
65.436 samostojnih podjetnikov, skupaj 145.602 gospodarskih subjektov, katerih poslovanje 
nadzira Tržni inšpektorat 

V prvem polletju 2000 je bilo opravljenih 9.553 inšpekcijskih pregledov in izdanih 9.547 
odločb o odpravi nepravilnosti, predlogov sodniku za prekrške, ovadb in predlogov za 
obravnavo na Častnem sodišču pri Gospodarski zbornici Slovenije, 

Učinkovitost delovanja tržne inšpekcije je zmanjšana zaradi zastaranja zadev pri sodnikih za 
prekrške, ter stalnega povečevanja obsega del zaradi sprejetja novih predpisov. 

Organiziranih je bilo več strokovnih seminaijev, predvsem s področja tehnične zakonodaje, na 
katerih so nas tuji strokovnjaki seznanili z načinom dela ter potekom nadzora v njihovih 
državah. Zaradi pospešenega vgrajevanja evropske zakonodaje v slovenski pravni sistem se 
težišče nadzora trga premika iz področja nadzora ustreznosti izdelkov pred dajanjem v promet 
v področje nadzora izdelkov, ki se že nahajajo na tržišču. Skladno s tem, se spreminja tudi 
metodologija nadzora trga. 

Področje varstva konkurence 
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je v navedenem obdobju opravljal operativne, 
preventivne in normativne naloge na področju varstva konkurence. Operativno delovanje urada 
poteka na represivni in preventivni ravni, represivno delovanje se izvaja preko določb, ki ,so 
izdane v posameznih obravnavanih primerih in pomenijo prepoved, v pretežni meri pa tudi 
ničnost posameznih pogodb, dogovorov, sklepov ali ravnanj Tako so obravnavani primeri iz 
pristojnosti Urada zajemali predvsem: 

ugotavljanje obstoja omejevalnih (kartelnih) sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj • - 
horizontalnega in vertikalnega tipa in izdaja dokončnih odločb 
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- podeljevanje posamičnih izjem od splošne prepovedi omejevalnih sporazumov 
- podeljevanje negativnih izvidov 
- ugotavljanje obstoja prevladujočega položaja in zlorabe takšnega položaja, predvsem na 

področjih t.i. javnih storitev in izdajanje dokončnih odločb 
- vodenje postopkov v primerih dumpinškega in subvencioniranega uvoza 
- presoja dopustnosti koncentracij podjetij 

oblikovanje strokovnih stališč v primerih prevzemov podjetij 
- spremljava podatkov o strukturi in delovanju trga ter izdelava ekspertiz, mnenj in stališč. 

Preventivno delovanje je potekalo predvsem z izdajo predhodnih mnenj, konzultacij ter preko 
predavanj na specializiranih seminarjih, poleg tega pa tudi predlaganjem sprejetja pravil o 
konkurenci, zbirk dobrih poslovnih običajev in posebnih uzanc. Splošno delovanje urada pri 
vzpostavljanju in povečevanju konkurenčne kulture je bilo posebej izraženo v sodelovanju z 
mediji. 

Normativno - tehnične naloge (priprava programov in predpisov) 
Na področju prilagajanja zakonodaje evropskim standardom je bila, po uveljavitvi novega 
zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, največja pozornost namenjena zaključnemu 
delu kompleksne uskladitve (harmonizacije) naše konkurenčne zakonodaje z zakonodajo EU. 
V okviru projekta priprave in sprejema ustreznih podzakonskih aktov so bili ti pripravljeni in 
sprejeti v roku in skladno z pogojenimi objektivnimi okoliščinami sprememb evropske 
zakonodaje. 

Mednarodno sodelovanje 
Mednarodno sodelovanje Urada se je nanašalo na aktivno udeležbo na mednarodnih 
konferencah (Brno, Lizbona,Kijev), na sodelovanje v izvedenskih skupinah (OECD in WTO in 
UNCTAD), ter sodelovanje z nemškim in francoskim konkurenčnim uradom na bilateralni 
ravni. . 

Kot posebej pomembno mednarodno dejavnost lahko izpostavimo sodelovanje z Evropsko 
komisijo oz. njenim direktoratom DG Competition, ki je pristojen za področje konkurence in 
državne pomoči. Sodelovanje poteka bilateralno kot tudi preko izobraževalnih programov v 
Bruslju in v Ljubljani. 

Področje varstva potrošnikov 
Urad za varstvo potrošnikov je opravljal naloge v skladu s svojimi pristojnostmi na področju 
varstva potrošnikov. Pri tem je sodeloval tako z drugimi ministrstvi oz. državnimi organi kot 
tudi drugimi institucijami in organizacijami, katerih delovanje je povezano z varstvom 
potrošnikov. Strokovni svet, ki deluje pri Uradu, je obravnaval vse pomembnejše zadeve, 
povezane z varstvom potrošnikov. 

Svetovanje potrošnikom 
Urad je na podlagi javnega razpisa nadaljeval s sofinanciranjem svetovalne dejavnosti za 
potrošnike v devetih pisarnah v večjih mestih po Sloveniji, ki jih vodijo naslednje potrošniške 
organizacije: Zveza potrošnikov Slovenije - društvo, Zavod za varstvo potrošnikov, Varstvo 
potrošnikov Celje, Združenje potrošnikov Zasavja, Združenje potrošnikov Pomurja in 
Združenje potrošnikov Primorske. Sofinanciranje te dejavnosti s strani Urada, je v letu 2000 
zaradi pritožb enega od ponudnikov, povezanih z oddajo javnega naročila, nekoliko zastalo. V 
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mesecu avgustu je bil objavljen nov javni razpis, na podlagi katerega so bile sklenjene pogodbe 
o opravljanju svetovalne dejavnosti za potrošnike, s čimer bo zagotovljeno nemoteno 
sofinanciranje te dejavnosti. Urad je skupaj z Ekonomsko fakulteto iz Ljubljane organiziral dva 
seminarja, namenjena izobraževanju svetovalcev v potrošniških organizacijah. 

Izobraževanje potrošnikov 
Na področju izobraževanja in informiranja potrošnikov je urad sofinanciral strokovno in 
vsebinsko oblikovanje specialnih tematskih razstav, izobraževanje potrošnikov ob razstavah, 
pripravo izobraževalnega gradiva ter krajših TV oddaj in izobraževanje potrošnikov preko 
sredstev javnega obveščanja (časopisi, revije). V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije je s 
ciljem varstva potrošnika turista izdal posebno zloženko v več tujih jezikih. 

Delovanje nevladnih potrošniških organizacij 
Urad je v letu 2000 potrošniškim organizacijam, ki so aktivno delovale, namenil sredstva za 
njihovo sodelovanje na seminarjih, predavanjih in okroglih mizah, za sodelovanje pri pripravi 
zakonodaje, povezane z varstvom potrošnikov, njihovo osnovno delovanje ter članarine v 
mednarodnih organizacijah. 

Mednarodno sodelovanje 
Delavci Urada so se s ciljem dodatnega izobraževanja za potrebe priprave slovenske 
zakonodaje, ki je skladna s pravnim redom EU, udeležili pomembnejših seminarjev v tujini. 

PODROČJE PRIVATIZACIJE 

Zapolnjevanje privatizacijskega primanjkljaja 
Po zaključenem lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom so ostala nerešena 
le še nekatera vprašanja, ki se v zvezi s posameznimi podjetji rešujejo na pristojnih sodiščih 
oziroma v upravnih organih deloma pa tudi v obnovljenih postopkih. 
Zaradi lastniških certifikatov, ki jih pooblaščene investicijske družbe niso mogle zamenjati za 
delnice oziroma deleže podjetij, ki so zaključila lastninsko preoblikovanje, je bilo delo 
usmerjeno predvsem v iskanje ustreznih rešitev problema privatizacijskega primanjkljaja. Že v 
juliju 1999 je začel veljati zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, ki je Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj naložil sprejem podzakonskih aktov. Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj je v septembru 1999 obvestilo vse imetnike uslužbenskih 
certifikatov o številu pokojninskih bonov, ki so jih prejeli iz tega naslova. V skladu z zakonom 
je ministrstvo izdalo navodilo o zmanjšanju stanja lastniških certifikatov pri pooblaščenih 
investicijskih družbah. 

Do konca leta 1999 je vlada nadaljevala priprave za zagotovitev premoženja za zamenjavo za 
lastniške certifikate, ki so jih pooblaščene investicijske družbe zbrale od državljanov. V skladu 
z zakonom je bil dopolnjen odlok o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim 
investicijskim družbam za lastniške certifikate in sicer z določitvijo tistega premoženja, ki ga je 
dolžna predati Slovenska razvojna družba in državnega premoženja, ki se nameni za zapolnitev 
primanjkljaja. Za izvedbo odlokov je bila sklenjena pogodba o naročilu med Republiko 
Slovenijo in Slovensko razvojno družbo, po kateri je slednja izvedla postopek predaje delnic in 
deležev pooblaščenim investicijskim družbam z javnim razpisom za zbiranje ponudb za nakup 
delnic oziroma poslovnih deležev. V marcu 2000 je bilo tako predano - po vrednostih na dan 
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1.1.1993 - za 55 milijard tolarjev državnega premoženja in za 13 milijard tolarjev delnic in 
deležev podjetij, ki bi tudi sicer po lastninski zakonodaji pripadala pooblaščenim investicijskim 
družbam. Hkrati je bilo na Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (PPS) preneseno za 
slabe 3 milijarde tolarjev državnega premoženja v skladu z določili zakona o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
o proporcionalnem prenosu delnic in deležev podjetij za zapolnitev privatizacijskega 
primanjkljaja med pooblaščene investicijske družbe in PPS. 

Naslednji korak je predstavljala določitev delnic in poslovnih deležev podjetij iz portfeljev 
Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe v vrednosti 10 odstotkov deleža države v 
bankah NLB in NKBM. V certifikatni vrednosti pomenijo te delnice 12 milijard tolarjev. Kljub 
vsemu se je pokazalo, da po zakonu o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb privatizacijskega primanjkljaja ne bo mogoče 
v celoti zapolniti. 

Vladi je bila o tem že v aprilu predložena informacija (Četrta informacija o zapolnjevanju 
privatizacijskega primanjkljaja), vendar jo vlada zaradi odstopa ni obravnavala. Ponovna 
informacija (Peta informacija o zapolnjevanju privatizacijskega primanjkljaja), ki je vsebovala 
tudi nekaj predlogov za rešitev problema je bila predložena novi vladi v juniju, vendar je vlada 
ni obravnavala zaradi neusklajenosti med stališči posameznih ministrov. Da bi pospešili rešitev 
problema je bil konec julija predložen vladi osnutek zakona o ureditvi zadeve. Ta osnutek 
preoblikovan v predlog je bil pripravljen za obravnavo v vladi 21. avgusta. Vlada je o njem 
razpravljala na treh svojih sejah v avgustu oziroma septembru, vendar je razpravo odložila 
zaradi različnih mnenj o predlaganih rešitvah. 

Delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje 
Vlada redno spremlja delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje. Glavni problem 
na tem področju je preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb, obstaja pa tudi potreba za 
uskladitev naše zakonodaje s smernicami Evropske unije. 

Temeljni pogoj za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb je zapolnitev 
privatizacijskega primanjkljaja, tako da bodo lastniški certifikati izločeni iz njihovega portfelja. 
Gre za zapolnitev privatizacijskega primanjkljaja o čemer smo poročali zgoraj. Ob 
predpostavki, da bo privatizacijski primanjkljaj zapolnjen, pa se bodo lahko te družbe 
preoblikovale v normalne investicijske družbe ali redne delniške družbe (holdinge) kot to 
določa zakon o Prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb. Problem, ki ga pa ostaja nerešen je način preoblikovanja zaprtih investicijskih skladov v 
odprte (vzajemne) sklade. Tega naša zakonodaja sedaj ne dopušča in zato bo potrebno 
ustrezno dopolniti področni zakon. 

Sprejete in veljavne direktive Evropske skupnosti predvidevajo na področju investicijskih 
skladov nekatere rešitve, ki jih naša zakonodaja ne predvideva. Razlike so zlasti na področju 
pravil tveganja in vloge depozitaijev vrednostnih papirjev. V pogajalskih izhodiščih se je 
Slovenija zavezala, da bo ta neskladja uskladila. 

Medresorska delovna skupina pripravlja novelo zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje, ki bo uredila obe opisani vprašanji. Za pomoč delovni skupini je bil angažiran tudi 
institut za gospodarsko pravo Univerze v Mariboru 
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Privatizacija državnega premoženja in prevzemi 
Državni zbor je v prvi obravnavi, v mesecu februaiju 2000, sprejel predlog zakona o 
privatizaciji državnega premoženja. Glede na podane pripombe je bil pripravljen predlog 
zakona za drugo obravnavo, ki je bil v mesecu juliju 2000 vložen v Državni zbor. Matično 
delovno telo Državnega zbora, Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije, 
je z obravnavo predloga zakona začela, vendar je v dotedanjem sklicu Državnega zbora ni 
zaključila. 

Na področju, ki ureja popravo preteklih krivic, so bile v septembru 2000 zaključene aktivnosti 
ministrstva, potrebne za pričetek izplačila humanitarne pomoči iz nemškega "Hirschovega" 
sklada, tako da je bil prvi obrok že izplačan. 

Poplačilo vojne odškodnine 
Pripravljen je predlog zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja za drugo obravnavo, ki je bila opravljena v Državnem zboru februaija 2000. V avgustu 
je Vlada Republike Slovenije sprejela predlog zakona z amandmaji za tretjo obravnavo. 

Na področju, ki ureja popravo preteklih krivic, so bile v septembru 2000 zaključene aktivnosti 
ministrstva, ki so bile potrebne za pričetek izplačila humanitarne pomoči iz nemškega 
"Hirschovega" sklada, tako da seje v tem mesecu že pričelo izplačevanje upravičencem. 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil julija 2000 oblikovan koordinacijski odbor, v 
katerem sodeluje tudi ministrstvo. Odbor bo skrbel za izvajanje določil nemške in avstrijske 
zakonodaje o izplačilu odškodnin za prisilno in suženjsko delo v času druge svetovne vojne. 

PODROČJE EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 

Evropska unija 
Problemi in odprta vprašanja, ki so se pojavili pri izvajanju trgovinskega dela pridružitvenega 
sporazuma, so bili predstavljeni predstavnikom Evropske unije na zasedanju Pridružitvenega 
odbora in jih reševali v okviru specializiranih multidisciplinarnih pododborov ter v sodelovanju 
z misijo Republike Slovenije v Bruslju. Z rednim obveščanjem GZS in posameznih ministrstev 
o vseh spremembah v zvezi s trgovinskim režimom med Republiko Slovenijo in EU smo skrbeli 
za čim bolj učinkovito informiranost uporabnikov pridružitvenega sporazuma. Skrbeli smo tudi 
za stalno spremljanje izvajanja sporazuma in njegovih posledic na slovensko gospodarstvo. 

Izvajanje nalog delovnih skupin 
Intenzivno so se izvajale tekoče naloge s področja 25. delovne skupine - Carinska unija, 26. 
delovne skupine - Zunanji ekonomski odnosi in 3 delovne skupine - Prost pretok storitev 

Zaveze iz pogajalskih izhodišč za vsa tri področja so se izpolnjevale brez zamud. Tudi v 
bodoče ni pričakovati zaostankov. Področje 25 je začasno zamrznjeno in bo veijetno v 
kratkem pogojno zaprto (odprto vprašanje tehnične priloge in povezave s področjem 26), 
področje 3 je zaprto, 26 pa je še vedno odprto. Zaradi zahtevanih prehodnih obdobij bodo 
potrebna nadaljnja pogajanja 

Za področje 3 - Prost pretok storitev so bila pripravljena tri dodatna pojasnila: prva so 
obsegala bančništvo ter zavarovalni nadzor, druga so obsegala informacijo o približevanju 
zavarovalniške zakonodaje, tretja pa so obrazložila potrditev zahteve za prehodno obdobje za 
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zaščito domače ravni in obsega jamstva vlog pri bankah ter domače ravni in obsega jamstva 
sredstev vlagateljev pri borzno posredniških družbah in informacijo o kapitalski ustreznosti 
hranilno kreditnih služb (Evropska komisija je Republiki Sloveniji odobrila omenjeno prehodno 
obdobje, ki je prvo za Slovenijo in sploh prvo v sedanji skupini kandidatk za članstvo). 
Privolitev Evropske unije v zahtevana prehodna obdobja na področju finančnih storitev je 
omogočilo začasno zaprtje tega poglavja. 

Za 25. delovno skupino so bila oddana druga dodatna pojasnila, ki so obsegala pojasnila glede 
prosto carinskih prodajaln (področje je bilo kasneje prenešeno v delovno skupino 10 - davki) 
ter oblikovanje tehnične priloge, druga dodatna pojasnila za delovno skupino 26 - Zunanji 
ekonomski odnosi in mednarodna razvojna pomoč, ki so obsegala pojasnilo, da je zahteva po 
prehodnem obdobju za ohranitev preferencialnega trgovinskega režima z nekaterimi državami, 
nastalimi na ozemlju nekdanje SFRJ v skladu s političnimi in ekonomskimi cilji EU v JV 
Evropi. 

V Sloveniji je bila v okviru 25. delovne skupine ustanovljena delovna podskupina za pripravo 
tehnične priloge, kije identificirala odprta vprašanja in pripravila gradivo za nadaljnje pogovore 
z eksperti EU, za kar je bila že dana pobuda. V skladu z zavezami iz pogajalski izhodišč za 
področje 25, je bil sprejet nov zakon o carinski tarifi, za področje 26 pa zakon o izvozu blaga 
z dvojno rabo. 

Potekal je tretji krog screeningov, ki so bili za vse tri skupine bilateralni in pisni, za 25. in 
26.delovno skupino pa je bil opravljen tudi multilateralni ustni screening v Bruslju. 

Na podlagi zakonodaje EU, sprejete v obdobju med 1.3.1998 in 31.12.1999, so bila 
pripravljena dodatna pogajalska izhodišča za vsa tri področja. 

V okviru 3., 25. in 26. delovne skupine je bilo pripravljeno gradivo glede administrativne 
usposobljenosti Republike Slovenije, ki služi kot podlaga za pripravo Rednega poročila o 
napredku. 

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) 
Ministrstvo je tekoče izpolnjevalo vse obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njenega 
članstva v WTO in pri tem vodilo delo Medresorske delovne skupine, ki jo je ustanovila Vlada 
Republike Slovenije, za koordinacijo v zadevah WTO. 

Pripravljena so bila Izhodišča Republike Slovenije za udeležbo v novem krogu multilateralnih 
pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s storitvami v okviru WTO. Pogajalska delegacija 
RS, ki jo vodi ministrstvo, se je intenzivno vključila v pripravljalni del pogajanj, ki se bodo 
dejansko začela marca 2001. 

Končana so bila pogajanja Republike Slovenije s Hrvaško za njeno članstvo v WTO 
Republika Slovenija se je aktivno vključila v pogajanja za pristop novih držav k WTO (Ruska 
federacija, Ukrajina, LR Kitajska, Belorusija, Makedonija, BIH) Pogajanja Republike 
Slovenije vodi ministrstvo. 

Končan je bil vsebinski del pogajanj za pristop Republike Slovenije k Deklaraciji z izdelki 
informacijske tehnologije v okviru WTO Po ratifikaciji deklaracije v Državnem zboru, bo 
Republika Slovenija postala pogodbenica te deklaracije. 
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Pripravljena in sprejeta je bila uredba o zaščitnih ukrepih. S tem je Republika Slovenija 
izpolnila svoje obveznosti, ki izhajajo iz članstva v WTO (konkretno iz Sporazuma o zaščitnih 
ukrepih) kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz Državnega programa za prevzem pravnega reda 
EU. 

Mednarodni trgovinski center VVTO/UNCTAD (ITC) 
Potekale so aktivne priprave na Regionalno okroglo mizo za države v tranziciji o mednarodnih 
tržnih in poslovnih možnostih na področju informacijske tehnologije, ki jo organizirata 
ministrstvo in Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ITC in bo potekala v 
Portorožu, 6.-8 novembra 2000. 

Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj (OECD) 
Ministrstvo je delegaciji OECD ob njenem obisku marca 2000 predlagalo konkretne predloge 
sodelovanja v posameznih delovnih telesih OECD. Sekretariatu OECD je bil posredovan 
predlog za pripravo študije "OECD pregled politik neposrednih tujih vlaganj - Slovenija". 
Predstavniki ministrstva so se udeležili Konference o desetletnem razvoju trgovine v državah v 
tranziciji julija v Parizu in na njej aktivno sodelovali s prispevkom Republike Slovenije o 
liberalizaciji trgovine s storitvami. 

Trgovinska politika 
Do konca decembra 2000 je bila v skladu z zakonom pripravljena kombinirana nomenklatura 
carinske tarife s carinsko tarifo za leto 2001. Vse spremembe so bile usklajene s spremembami 
kombinirane nomenklature Evropske unije. Ravno tako so bili pravočasno pripravljeni 
izvedbeni predpisi s področja avtonomnih ukrepov in s področja izvajanja sporazumov o prosti 
trgovini skupno 17 uredb. V vodenju politike na področju carinske tarife je bil dan poudarek 
večji odprtosti slovenskega gospodarstva konkurenčnim vplivom iz tujine, pri čemer so bile v 
največji meri upoštevane potrebe slovenskega gospodarstva in zahteve gospodarstva. Pri 
pripravi carinske tarife za leto 2001 je bil upoštevan Sporazum o informacijski tehnologiji 
(ITA) h kateremu je Republika Slovenija pristopila v letu 2000 ter deloma tudi program 
postopnega približevanja slovenskih carinskih stopenj na nivo carinskih stopenj Evropske unije 
za industrijske izdelke (avtomobili). 

Pripravljen in predložen v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije je bil 
nov zakon o carinski tarifi. Zakon je stopil v veljavo 06.07.2000, uporabljati pa se bo pričel s 
01 01.2001. Zakon omogoča nadaljnji razvoj in razširitve funkcij CT predvsem v cilju 
prilagajanja le-te ureditvi, ki je v veljavi v EU. Na podlagi novega Zakona o carinski tarifi so 
bili pripravljeni in sprejeti tudi nekateri podzakonski predpisi, ki določajo pogoje 
zunanjetrgovinskega poslovanja v letu 2001. V okviru projekta nadaljnjega razvoja in razširitve 
funkcij carinske tarife ter prilagoditve slovenske carinske tarife evropskemu sistemu TARIC, 
potekajo aktivnosti za usposabljanje delavcev za izvajanje tega sistema 

Redno in pravočasno so bili zagotovljeni podatki za IDB, to je WTO bazo podatkov o 
carinskih ukrepih in mednarodni blagovni menjavi Slovenije. 

Pomembno je bilo sodelovanje pri razdeljevanju uvoznih kvot za na podlagi sporazumov o 
prosti trgovini za kmetijske in prehrambene proizvode, kjer so bile oblikovane strokovne 
podlage za spremembo sistema delitve carinskih kvot Na tej podlagi je bil pričet postopek 
spreminjanja sistema delitve carinskih kvot za živilske proizvode Spremembe sistema so bile 
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uveljavljene z uredbami o izvajanju sporazumov o prosti trgovini ter pridružitvenega 
sporazuma za leto 2001. 

Redno so bili spremljani zunanjetrgovinski statistični podatki na nivoju nomenklature carinske 
tarife, pri čemer je bil nadgrajen informacijski sistem zunanjetrgovinske statistike, ki omogoča 
ažurne podatke o uvozu in izvozu blaga po tarifnih številkah in državah, dostopne na 
notranjem informacijskem omrežju državne uprave. Na osnovi spremljanja in analize podatkov 
so bili pripravljeni nekateri ukrepi carinske tarife tudi med letom. 

S pripravo in vodenjem enotne uredbe o določitvi režimov uvoza in izvoza določenega blaga je 
bil zagotovljen pregleden sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj. S spremembo uredbe je bila 
ustvarjena pravna podlaga za izboljšan nadzor nad prometom z jedrskimi materiali in blagom, 
ki se uporablja pri proizvodnji jedrske energije ter s tem podana možnost za začetek postopka 
za polnopravno članstvo Slovenije v NSG. Sprejem v polnopravno članstvo bo omogočil 
Republiki Sloveniji nadaljnjo strokovno in tehnološko povezavo z razvitimi državami, ki 
uporabljajo jedrsko tehnologijo v miroljubne namene. 

Pripravljen in sprejet je bil celoten sistem predpisov s področja nadzora nad izvozom blaga z 
dvojno rabo. Zakon o izvozu blaga dvojne rabe je pričel veljati v aprilu 2000, pravočasno pa je 
bil pripravljen in sprejet tudi seznam blaga z dvojno rabo ter predpis o obrazcu za sporočanje 
zahtevkov za izdajo izvoznih dovoljenj. Tudi na operativni ravni je bil pripravljen sistem izdaje 
izvoznih dovoljenj, ki zagotavlja polno uveljavitev zakona. Na področju izvozne kontrole blaga 
z dvojno rabo tesno sodelujemo z ameriškim Department of Commerce ter s pristojnimi organi 
drugih držav, kjer imajo sistem izvozne kontrole blaga dvojne rabe že uveden. 

S ciljem pospeševanja protidobav v okviru nabav iz javnih sredstev je ministrstvo sodelovalo 
pri pripravi smernic za protidobave, ki jih je Vlada Republike Slovenije obravnavala in sprejela 
v marcu 2000. Sektor za trgovinsko politiko ima tudi medresorsko koordinativno nalogo na 
področju uresničevanja smernic za protidobave. 

Izvajane so bile različne aktivnosti na projektih s področja necarinskih ukrepov, spremljanja in 
poenostavljanja zunanjetrgovinskih postopkov ter razvoja elektronskega trgovanja. 
Predstavniki so aktivno sodelovali na konferenci o elektronskem trgovanju v deželah srednje in 
vzhodne Evrope v Ženevi. 

CEFTA 
V obdobju od 1.9.1999 do 31.12.2000 je bilo v okviru sporazuma CEFTA več srečanj 
delegacij vseh sedmih pogodbenic na različnih ravneh (eksperti, državni sekretaiji, ministri, 
predsedniki vlad ) Redno zasedanje Skupnega odbora CEFTA je potekalo v Budimpešti, dne 
18 junija 1999 Skupni odbor CEFTA je sprejel nov poslovnik in ustanovil Pododbor za 
trgovino s kmetijsko-živilskimi izdelki. Prvo zasedanje Pododbora za trgovino s kmetijskimi 
izdelki je bilo v Budimpešti dne 15. septembra 1999. V dneh od 19. - 20. oktobra je v 
Budimpešti potekalo srečanje predsednikov vlad držav CEFTA. Podpisan je bil Dodatni 
protokol št. 8 k CEFTA, za katerega je bila koordinator Slovenija in ki upošteva spremembe 
pravil o poreklu blaga, ki so bile dogovorjene med državami sistema pan-evropske kumulacije 
porekla blaga 

Slovenija je s 15. marcem 2000 ukinila zaščitni ukrep pri uvozu pšenice po sporazumu CEFTA 
iz Madžarske, uvedla pa je zaščitne ukrepe pri uvozu živih prašičev, prašičjega mesa in 
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klavnega goveda pri uvozu po sporazumu CEFTA iz Madžarske. Zaščitni ukrep pri uvozu 
živih prašičev in prašičjega mesa je bil ukinjen 18. novembra 2000. Drugo zasedanje 
Pododbora za trgovino s kmetijskimi izdelki je bilo v Varšavi 21.06.2000. 11. oktobra je v 
Varšavi potekalo redno letno zasedanje Skupnega odbora CEFTA. 15. novembra 2000 pa je 
potekalo srečanje predsednikov vlad pogodbenic CEFTA. V okviru srečanja predsednikov vlad 
je bil podpisan tudi Dodatni protokol št. 9, ki dopolnjuje pravila o poreklu blaga s 
spremembami pravil o poreklu, dogovoijenimi v okviru držav sistema panevropske kumulacije 
porekla blaga, ki so se začele uporabljati 1. januarja 2001. 

V letu 2000 je Državni zbor ratificiral Sporazum o pristopu Romunije k CEFTA (14. 
septembra 2000) ter Sporazum o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA (20. decembra 2000). 

Dvostranski sporazumi o prosti trgovini 

- Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
Skupni odbor za izvajanje sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in Hrvaško je na drugem 
zasedanju 26. novembra 1999 sprejel dva sklepa, s katerima sta se spremenili Prilogi A in B k 
Protokolu 2 (povečanje medsebojnih koncesij na kmetijsko-živilskem področju ) in Protokol 3 
(prilagoditev pravil o poreklu blaga pravilom, ki veljajo v EU). Spremembe se izvajajo od 
1.1.2000 dalje. S tem je Slovenija dobila pomembne dodatne koncesije pri izvozu kmetijsko- 
živilskih izdelkov. 

Tretje zasedanje Skupnega odbora za izvajanje Sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in 
Hrvaško je potekalo 6. oktobra 2000. Skupni odbor je sprejel Sklep št. 4 o spremembi 
Protokola 3 (prilagoditev pravil o poreklu blaga pravilom, ki veljajo v EU). 

- Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo 
Prvo zasedanje Skupnega odbora za izvajanje Sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in 
Estonijo je potekalo 27. septembra 2000 

Državni zbor je 20. decembra 2000 ratificiral Sporazum o prosti trgovini med Republiko 
Slovenijo in Republiko Estonijo. 

Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 

Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, kije bil podpisan 5. 
maja 1998, seje začel začasno uporabljati 1. junija 2000. 

- Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael 

Državni zbor je 29. avgusta 2000 ratificiral Sporazum o prosti trgovini med Republiko 
Slovenijo in Državo Izrael. 

Bilateralni obiski 
Tudi v obdobju 1.9 1999 do 31.12.2000 je bilo delo sektorja za bilateralne ekonomske odnose 
usmerjeno v krepitev bilateralnega gospodarskega sodelovanja z drugimi državami, aktivno 
sodelovanje ob obiskih tujih vladno-gospodarskih delegacij v Republiki Sloveniji oz. naših 
delegacij v tujini. 

V omenjenem obdobju smo aktivno sodelovali pri predstavitvah slovenskega gospodarstva na 
poslovnih konferencah in sicer v sodelovanju z Uradom za gospodarsko promocijo in tuje 
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investicije, Gospodarsko zbornico Slovenije, kot tudi z Slovensko izvozno družbo. 
Med obiski v tujini smo opravili veliko razgovorov s predstavniki podjetij ter z visokimi tujimi 
državnimi predstavniki gospodarskih ministrstev in ostalih institucij, povezanih z gospodarskim 
sodelovanjem Slovenije s tujino. Veliko je bilo tudi sodelovanja z diplomatsko-konzularnimi 
predstavništvi Republike Slovenije v tujini, kot tudi z veleposlaništvi drugih držav v Sloveniji. 

Nadaljevale so se tudi aktivnosti, ki so povezane z rednimi letnimi zasedanji Mešanih 
meddržavnih komisij za gospodarsko sodelovanje. Osnovni namen omenjenih zasedanj je 
reševanje odprtih dvostranskih gospodarskih vprašanj ter iskanje možnosti za poglobitev 
gospodarskega sodelovanja s temi državami. Mešane meddržavne komisije so v omenjenem 
obdobju bile izpeljane z Rusko Federacijo in Turčijo. Pripravlja se MK s Hrvaško in Bosno in 
Hercegovino, Italijo, Estonijo in Avstrijo. 

Mednarodne konference 
Predstavniki ministrstva so se dejavno vključevali v delo nekaterih mednarodnih konferenc in 
na njih tudi aktivno sodelovali. Omeniti je potrebno sodelovanje na donatorskih konferencah 
Pakta stabilnosti JVE ter na njegovih delovnih omizjih. Skupaj z OECD in Zunanjim 
Ministrstvom Velike Britanije in pisarno Pakta Stabilnosti smo organizirali mednarodno 
konferenco na temo izkušenj Slovenije v tranziciji. 

Krepitev mreže ekonomskih svetovalcev na diplomatsko-konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije v tujini , 
V letu 1999 in 2000 je ministrstvo nadaljevalo z intenzivnejšim vzpostavljanjem izobraževanja 
ekonomskih svetovalcev. V letu 1999 je bilo organizirano redno letno posvetovanje 
EKONOMSKIH SVETOVALCEV, ki se ga je udeležilo 22 ekonomskih svetovalcev. Posvet 
je vključeval, poleg udeležbe na mednarodni konferenci 7. Regionalno poslovno stičišče tudi 
izobraževanje ekonomskih svetovalcev. 

Podobno srečanje je bilo organizirano v decembru 2000 ob 8.Regionalnem poslovnem stičišču 
na Bledu, kjer so sodelovali ekonomski svetovalci v državah JVE. 

Pakt stabilnosti 
Različne oblike pomoči so bile razširjene tudi na ostale države jugovzhodne Evrope (JVE) 
Skladno s "Strategijo vključevanja Republike Slovenije v gospodarsko obnovo JVE" ter 
Programom dela za leto 2000, ki ju je izdelal Sektor za bilateralne ekonomske odnose, so 
poleg BiH prejemnice tehnične pomoči Republike Slovenije tudi Makedonija, Kosovo in Črna 
gora 

Program dela za leto 2000 obsega 22 različnih programov in projektov s prioriteto na kreiranju 
institucij, razvijanju podjetništva, pomoči malim in srednjim podjetjem in izobraževanj.Vsi 
programi so v teku ali pa so že zaključeni. 

V zadnjem kvartalu leta 2000 so bile podpisane nasljednje pogodbe za države JVE: pogodba o 
prenosu Borze v Makedonijo v vednosti 36.95 Sit, pogodbo o koncesijah na področju čistilnih 
naprav v Makedoniji v vrednosti 2.878 mio Sit, pogodbo z SME in podjetništva za Bih, Črno 
Goro in Makedonijo v vrednosti 4 mio Sit pogodbo za vzpostavitev registra vrednostnih 
papirjev za BiH v vrednosti 150 mio Sit, pogodbo za vzpostavitev informacijskega sistema 
carinske uprave Črne gore v vrednosti 21 25 mio Sit in pogodbo o semaforizaciji Podgorice v 
Črni gori v vrednosti 29.9 mio Sit. 
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PODROČJE GOSPODARSKE PROMOCIJE EN TUJIH INVESTICIJ 
Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije (UGPTI) je v 
letu 2000 deloval kot nacionalna institucija za spodbujanje tujih investicij in pospeševanje 
internacionalizacije slovenskih podjetij. 

Spodbujanje tujih investicij 
1. Storitve za tuje investitorje 
UGPTI posreduje tujim investitorjem informacije, relevantne za tuje gospodarstvenike, ki v 
Sloveniji iščejo poslovne priložnosti. Urad je tako v letu 2000 posredoval preko 200 informacij 
zainteresiranim tujim investitorjem in v istem obdobju aktivno sodeloval pri preučevanju 
konkretnih možnosti investiranja z 81 potencialnimi investitorji, ki so poizvedovali večinoma 
na podlagi trženjskih dejavnosti UGPTI. Konec leta 1999 je UGPTI prenovil svoje domače 
internet strani (v slovenskem in angleškem jeziku), tako da so uporabnikom še bolj prijazne. 

2. Trženje Slovenije kot lokacije za NTI 
Neposreden cilj akcij direktnega trženja v tujini, ki zajemajo direktno pošto podjetjem iz ciljnih 
panog in kasnejše preverjanje interesa po telefonu, je pridobivanje novih podjetij, ki bi uvrstila 
v svojo poslovno strategijo možnost investiranja v Sloveniji. Podjetjem, ki izrazijo interes, nato 
UGPTI pripravi analizo izbrane panoge in organizira poslovna srečanja v Sloveniji. 
Najobsežnejše direktno trženje je bilo izvedeno prav v obdobju 1999-2000. Ob strokovni 
pomoči svetovalcev TDI in ob finančni podpori tehnične pomoči Phare so bili izvedeni projekti 
v Nemčiji, Avstriji, Italiji in Veliki Britaniji, Urad pa je izvedel tudi direktni marketing med 
švicarskimi, japonskimi in singapurskmi podjetji, ter začel potrebne aktivnosti za animiranje 
podjetij v ZDA. 

Tabela: Stanje direktnega marketinga 1999 - 2000 

Država Število Pisno Nadalnje Odzivi 
kampanij kontaktiran kontaktiran podjetij - 

je je (»follow- obiski 
  up«)  

Avstrija 1 1.065 270 11 
Italija 1 2.150 250 12 
Nemčija 2 1.714 758 15 
Velika Britanija 2 1.635 403 19 
Švica 1 600 v letu 2001 / 
Japonska 2 2.000 500 8 
Singapur 1 700 40 2 
ZDA 1 1.000 V letu 2001 / 
SKUPAJ 11 10.864 2.221 67 

V letu 2000 je bila izdana predstavitvena publikacija o Sloveniji kot ugodni lokaciji za tuje 
investitorje v petih jezikovnih različicah, ki služi UGPTI za marketinške dejavnosti na ciljnih 
trgih 
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3. Priprava ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI 
Vlada Republike Slovenije je na predlog Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije 
obravnavala in sprejela Program Vlade Republike Slovenije za spodbujanje tujih neposrednih 
investicij za leto 2000. 
V okviru izvajanja programa vlade je UGPTI pomagal Foreign Investment Advisory Service 
(FIAS) pri evidentiranju ovir za investicije ter poiskal ukrepe, ki bi te ovire odpravili. 
Skupaj z drugimi resorji je UGPTI pripravil razpis za spodbujanje investicij. Predmet razpisa je 
bilo sofinanciranje stroškov investicijskih projektov domačih in tujih podjetij, ki bodo v 
obdobju največ dveh let od sklenitve pogodbe o sofinanciranju odprli najmanj 100 novih 
delovnih mest, 20 novih delovnih mest v primeru investicij v manj razvitih regijah ali 20 novih 
delovnih mest v primeru investicij v razvojno tehnološke centre ali razvojne enote. Program je 
imel na voljo 660 mio SIT subvencijskih sredstev. Med prijavljenimi podjetji je komisija izbrala 
sedem primernih projektov, ki bodo v naslednjih letih skupno zagotovili 785 novih delovnih 
mest in jim namenila nepovratna sredstva v višini 575 mio SIT. Od te vsote je Urad prispeval 
65 mio SIT finančnih sredstev. 

UGPTI je v letu 2000 pripravil tudi osnutek zakona o spodbujanju investicij. 

Pospeševanje internacionalizacije podjetji 

1. Sistem sofinanciranja marketinških aktivnosti izvoznikov (SSMA) 
V projektu internacionalizacije podjetij je ena glavnih aktivnosti pospeševanje slovenskega 
izvoza V letu 1999 je UGPTI sofinanciral projekte podjetij na osnovi treh javnih razpisov (za 
individualno udeležbo slovenskih podjetij na sejmih v tujini, za skupinsko udeležbo slovenskih 
podjetij na sejmih v tujini in tržne raziskave, ki jih opravijo slovenska podjetja). V letu 2000 se 
je UGPTI v okviru SSMA povezal z drugimi resoiji, ki so svojimi sredstvi še dodatno podprli 
paket ukrepov za izboljšanje konkurenčne sposobnosti in marketinških aktivnosti slovenskih 
izvoznih podjetij. Poleg financiranja obstoječih aktivnosti je razpis ponudil tudi nove 
priložnosti, in sicer sofinanciranje udeležbe na specializiranih sejmih živilsko-predelovalne 
industrije, uvajanje standardov kakovosti v podjetja in izobraževanje kadrov s področja trženja. 
Po dogovoru je Urad vodil razpise za sofinanciranje splošnih sejemskih nastopov in tržnih 
raziskav ciljnih trgov, novosti iz razpisa pa so pokrivala druga ministrstva. V zaključni fazi je 
komisija obravnavala 404 projekte in med njimi identificirala 265 takšnih, ki so zadovoljila 
vsem potrebnim kriterijem. Dodeljena nepovratna sredstva v višini 220,5 mio SIT so zadoščala 
za povračilo od 20 do 50 odstotkov nastalih stroškov. 

2. Poslovno prodajne delegacije 
Poslovno prodajne delegacije so namenjene predvsem manjšim in srednje velikim uspešnim 
slovenskim podjetjem, ki želijo razširiti svojo poslovno mrežo oziroma vstopiti na nove trge. 
Osnovni cilj delegacij je navezati nove poslovne stike, ki bi privedli do sklenitve poslov in s 
tem do večjega izvoza Slovenije. Projekt ima visoko dodano vrednost, saj gre za izključno 
prodajno naravnane obiske slovenskih izvoznikov pri potencialnih kupcih na ciljnih trgih 
Poslovno prodajne delegacije izvaja UGPTI s pomočjo tujih svetovalcev. Urad je organiziral 
štiri delegacije na tri ciljne trge (Danska, Norveška, dvakrat Nemčija), ki se jih je skupaj 
udeležilo 35 podjetij 
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3. Informacije in storitve za kupce slovenskega blaga 
UGPTI identificira in informira potencialne kupce o proizvodnih možnostih Slovenije in jim v 
primeru zanimanja organizira obisk v Sloveniji. V letu 2000 je za slovenska podjetja UGPTI 
pripravil dva seminaija o izboljšanju gospodarskega sodelovanja z Japonsko in Nemčijo. 
Skupaj z GZS je podprl tudi štiri predstavitve slovenskih podjetij na oddaljenih trgih. 

PODROČJE REGIONALNEGA RAZVOJA 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je imelo glede na sprejeto zakonodajo (zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) ključno nalogo pri pripravi in izvajanju 
prenovljene regionalne politike. Prenova regionalne politike je prinesla nov integralni pristop v 
spodbujanju regionalnega razvoja z izgrajevanjem strategije, inštrumentarijev in organiziranosti 
za izvajanje regionalne politike na vseh administrativnih ravneh. 

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

Sredstva za sofinanciranje projektov pojavnem natečaju so bila namenjena za: 
- sofinanciranje priprav regionalnih razvojnih projektov in gradnje infrastrukturnih projektov 

regionalnega značaja. Za sofinanciranje regionalnih razvojnih programov 
- so bila rezervirana sredstva v višini 15 mio SIT; za sofinanciranje infrastrukturnih projektov 

pa sredstva v višini 150 mio SIT. 
- spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij. Za sofinanciranje so bila rezervirana 

sredstva v višini 1.800 mio SIT za gospodarsko infrastrukturo in 43mio SIT za pripravo 
inicialnih razvojnih načrtov. 

- na natečaj je za sofinanciranje projektov (izgradnja cest,vodovodnega omrežja,ureditev 
kanalizacije,razvojnih programov) na demografsko ogroženih območjih je prispelo 379 
vlog it 140 občin. Predračunska vrednost prijavljenih projektov je znašala 9.326 mio SIT; 
višina zaprošenih nepovratnih sredstev pa 3.633mio SIT. 

- na natečaj regionalnih programov je prispelo 12 vlog za sofinanciranje regionalnih 
razvojnih programov in 6 vlog za regionalno infrastrukturo. 

V letu 2000 so bili objavljeni trije natečaji in sicer: 
- Za dodeljevanje sredstev za spodbujanje razvaja demografsko ogroženih območjih . Javni 

natečaj (Uradni list RS, št. 24/00) namenja za zgoraj navedene namene proračunska 
sredstva v višini 2.000 mio SIT. 

- Za sofinanciranje infrastrukturnih objektov in naprav regionalnega značaja. Sofinancirali se 
bodo projekti regionalnega značaja na področju vodooskrbe in lokalnega cestnega 
omrežja.Po javnem natečaju (Uradni list RS, št.57/00) so na razpolago proračunska 
sredstva v višini 250 mio SIT. 

- Za usposabljaje regionalnih razvojnih agencij , pripravo regionalnih razvojnih programov 
ter financiranje pripravljalnih del za izvedbene dele teh programov. Po javnem natečaju 
objavljenem (Uradni list RS, št. 84/00) je bilo za vse tri namene razpisano 410 miljonov 
SIT 

Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti 
Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št.45/95) in zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na 
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podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 34/96) je bil izveden 
javni razpis za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni 
skupnosti (madžarska, italijanska) in sicer v letu 1999 (Uradni list RS, št. 20-22 in 92/99) in v 
letu 2000 (Uradni list RS, št. 22/00). Prednosti razpisa so bila posojila za naložbe v razvoj 
kmetij in gospodarskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoj zadružnih kmetijskih 
organizacij ter posojila za naložbe v proizvodne in storitvene objekte ter opremo večjih in 
manjših podjetij.Upoštevajoč mnenje pomurske madžarske narodne skupnost in obalne 
italijanske narodne skupnosti so bila v letu 1999 odobrena posojila 67 prosilcem v skupni 
vrednosti 304 mio SIT. 

Delovanje Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
Sklad je finančna inštitucija, ki skrbi za upravljanje, razpolaganje in usmerjanje sredstev 
pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in drugih 
pridobljenih sredstvih namenjenih za spodbujanje razvoja na razvojno omejevanih območjih, ter 
za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. S sprejetim zkonom o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja je sklad postal finančna organizacija, ki je namenjena za 
trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politike z zbiranjem in dodeljevanjem 
sredstev za regionalno strukturno politiko. 

V letu 1999 je bilo za kreditiranje projektov preko javnega natečaja razpisanih 2.700 mio SIT 
oziroma 630 mio SIT za dodeljevanje jamstev. Kreditna sredstva so se porabila za financiranje 
projektov kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za financiranje projektov 
gospodarskih dejavnosti za premostitveno financiranje infrastrukturnih objektov, ki izhajajo iz 
celovitih razvojnih programov podeželja. Objavljen je bil javni natečaj (Uradni list RS, št. 63- 
64/00) za dodeljevanje posojil in jamstev, ki so namenjeni skladnejšemu regionalnemu razvoju 
in ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja v skladu z naložbeno politiko in finančnim 
načrtom sklada za leto 2000, kar je potrdila tudi vlada. Sredstva po javnem natečaju bodo 
porabljena v obliki nepovratnih sredstev, ugodnih kreditov in jamstev za sledeče razvojne 
projekte: male projekte na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, infrastrukturne projekte, 
projekte iz regionalnih razvojnih programov, izvajanje nalog v Posočju, projektov razvoja 
malih podjetij, dokapitalizacije regionalnih razvojnih agencij, razvojno prestrukturiranje zadrug, 
modernizacijo in sanacijo kmetij ter investicije v kmetijska gospodarstva-SAPARD.Skupaj 
dodeljena sredstva bodo znašala 7.83lmio SIT; od tega kot ugodna posojila 2.610 mio SIT , 
kot nepovratna sredstva 4.340 mio SIT in kot jamstva 881 mio SIT. 

Kadri 
Za izvajanje regionalne politike je zadolženo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj kar je 
še posebej opredeljeno v zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

V skladu z zakonom so določene institucije pridobile poseben status, za izvajanje strategije 
skladnega regionalnega razvoja. Za pripravo usklajenih regionalnih razvojnih programov in 
drugih nalog s področja regionalne strukturne politike je Vlada Republike Slovenije ustanovila 
Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj, kot institucijo v okviru ministrstva. 
Oblikovane so bile tudi regionalne razvojne agencije; Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
slovenskega podeželja nadaljuje z delom in izvaja svojo naložbeno politiko. 

Delovanje Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj 
Na podlagi zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in spremembah zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 60/99), je bila v juliju mesecu 
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1999 v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ustanovljena Agencija Republike Slovenije 
za regionalni razvoj. Agencija opravlja razvojne, pospeševalne in usklajevalne naloge pri 
spodbujanju regionalnega razvoja; pripravlja strokovne podlage za dodeljevanje spodbud 
regionalne strukturne politike različnih področij in vrednoti učinke dodeljenih spodbud. Z 
ustanovitvijo agencije je bil izpolnjen eden od pogojev institucionalne prilagoditve področja 
regionalnega razvoja zahtevam Komisije EU na področju strukturne in kohezijske politike. 

Agencija je s 1.9.1999 je prevzela sedem delavcev nekdanje enote za izvajanje programa Phare 
čezmejnega sodelovanja, ki ostaja eno od področij dela, v okviru izvajanja programov 
predstrukturne pomoči EU. Poleg tega je agencija sodelovala pri oblikovanju podzakonskih 
aktov s področja regionalnega razvoja, ki so bili sprejeti v juliju 2000 in pripravi strateških 
razvojnih dokumentov. Agencija je v letu 2000 uspešno izvajala vzpostavljanje partnerskih 
odnosov v okviru programa vzpostavljanja regionalnih razvojnih agencij (RRA). Do konca 
leta je bilo devet regionalnih razvojnih agencij vpisanih v evidenco RRA pri Agenciji RS za 
regionalni razvoj. 

Agencija je bila zadolžena za izvajanje Posebnega pripravljalnega programa na strukturne 
sklade, v okviru katerega je agenciji v okviru twinninga z Irsko dodeljen predpristopni 
svetovalec, ki nadzoruje proces priprave agencije za vodenje strukturne politike. Program 
podpira tudi posebna pogodba z nizozemskim ekonomskim inštitutom, ki omogoča prenos 
znanj za oblikovanje ustrezne organiziranosti agencije. 

Agencija je v oktobru 1999 predložila vladi Predhodni državni razvojni program za obdobje 
2000-2002, kot podlago za pridobitev predstrukturne pomoči programa Phare za ekonomsko 
in socilano kohezijo. Izbrane so bile tri pilotne regije, Pomuije, Savinjska, Zasavje, za katere so 
bili odobreni projekti v višini 5 miljonov Euro. 

V okviru programa Phare čezmejnega sodelovanja je vodila proces priprave Skupnih 
programskih dokumentov za obmejno območje ob slovensko-avstrijski državni meji in 
slovensko-madžarski državni meji. Ti strateški programski dokumenti pomenijo povezavo med 
programoma Phare čezmejnega sodelovanja in iniciativo EU INTERREG III ter predstavljajo 
osnovo za financiranje projektov. Oba programska dokumenta sta bila potrjena na Skupnih 
programskih odborih z Avstrijo on Madžarsko v juniju 2000. Finančna sporazuma sta bila 
podpisana v decembru 2000 v višini 5 milijonov Euro za obmejno območje z Avstrijo in 2 
milijona Euro za obmejno območje z Madžarsko. 

Vlada Republike Slovenije je 14.7.2000 sprejela načrt priprave Državnega razvojnega 
programa za obdobje 2002-2006, ki pooblašča agencijo za koordinacijo in izvedbo tega 
dokumenta, ki bo predstavljal podlago za pogajanja z EU o obsegu in oblikah strukturne 
pomoči po vstopu v polnopravno članstvo. 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 
RAZVOJ 
Strokovne podlage za ekonomske politike 

Analiza gospodarskih gibanj v letu 1999 in napovedi za leti 2000 in 2001 - 
Pomladansko poročilo 2000 
Analiza gospodarskih gibanj in ocene za leto 2000, napovedi za leti 2001 in 2002 ter 
projekcije do leta 2005 - Jesensko poročilo 2000 
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- Analitične podlage za pripravo državnega proračuna 2001 
- Analitične podlage za oblikovanje dogovora socialnih partnerjev o politiki plač 
- Analitične podlage za ocenjevanje posledic sprememb v pokojninskem sistemu 

Sodelovanje pri pripravi Proračunskega memoranduma 

V analizi gospodarskih gibanj je prikazana ocenoagospodarskega stanja in napoved 
gospodarskih gibanj. Vladi so bile predlagane usmeritve ekonomske politike, ki jih je sprejela 
ob obravnavi pomladanskega oziroma jesenskega poročila. Na osnovi usmeritev so bile (v 
obliki delovnih gradiv) pripraviljene ocene učinkov posameznih predvidenih oziroma 
predlaganih ukrepov zlasti na področju politike plač (politika plač v javnem sektoiju), 
pokojninske politike (način usklajevanja pokojnin) in javnofinančne politike (ekonomiziranje 
javnih financ). 

Prikaz mednarodnega sodelovanja 
- ZMAR so obiskali predstavniki strokovnih institucij iz tujine, kot so: Mednarodni 

monetarni sklad, agencije za oceno kreditnega tveganja, tuja predstavništva v Sloveniji 
- Sovodenje pododbora EU-Slovenija za gospodarska vprašanja 
- Mednarodna konferenca Institutions in Transition, Portorož, junij 2000 
- Sodelovanje z mrežo inštitutov Economic Freedom Network 

Priprava gradiv za mednarodne organizacije (OECD, EBRD,...) 

Tujim predstavnikom je bila predstavljena verodostojna slika gospodarskih razmer in 
ekonomske politike vlade, ki je bila ena od podlag za osnovo njihovih ocen Slovenije. Prav 
tako so bili zagotoviljeni podatki za pripravo ocene stopnje gospodarske svobode v Sloveniji 
(Economic Freedom Netvvork). Koordinirana je bila priprava zapisnika sestanka pododbora 
EU-Slovenija za gospodarska vprašanja in opravljeno sodelovali pri pripravi poročila o 
napredku. Urad je pripravil mednarodno znanstveno konferenco, kjer so se obravnavala zlasti 
vprašanja institucionalnih sprememb v tranziciji in ob širitvi EU. 

Seznam projektov, ki se izvajajo na ZMAR, ali tistih, pri katerih sodelujejo delavci 
ZMAR 
V letu 2000 je urad nadaljeval svoje aktivnosti pri pripravi več projektov, kjer je bil urad 
vsebinski nosilec oziroma koordinator, vključujejo pa se predstavniki več ministrstev in zunanji 
strokovnjaki. Najpomembnejši projekti v teku so: 
- priprava strategije gospodarskega razvoja Slovenije za obdobje 2000-2006 (urad je 

pripravil besedilo Nove razvojne paradigme, ki ga je sprejel Svet vlade za strukturno 
politiko), 
vzpostavitev sistema nadzora nad državnimi pomočmi v Sloveniji (vsebinsko 
sodelovanje s službo za državne pomoči v okviru ministrstva), 
priprava Human Development Report (delo na pripravi poročila za leto 2000). 

Seznam izdanih strokovnih publikacij: 
Ekonomsko ogledalo: izšlo je 10 mesečnih številk ter posebna "Letna številka 2000" (v 
slovenskem in angleškem jeziku) 
Analiza gospodarskih gibanj v letu 1999 in napovedi za leti 2000 in 2001 - 
Pomladansko poročilo 2000 (v slovenskem in angleškem jeziku) 
Analiza gospodarskih gibanj in ocene za leto 2000, napovedi za leti 2001 in 2002 ter 
projekcije do leta 2005 - Jesensko poročilo 2000 (v slovenskem in angleškem jeziku) 
IB revija za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in 
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socialnega razvoja (št. 4/1999, št. 1/2000) 
- IB-review, Journal of International Innovation, development and Transition (št. 

3/1999) 
Zbirka Delovni zvezki: 

Finančna uspešnost gospodarjenja v letu 1998 po sektoijih, Jure Povšnar, dr. Tanja 
Česen, Andrej Hrovat, Mojca Koprivnikar Šušteršič, Mateja Kovač, Judita Miijana 
Novak, Ana Sečnik, februar 2000 

- Vzroki primanjkljaja na tekočem računu plačilne bilance v obdobju tranzicije, mag. 
Rotija Kmet, februar 2000 

- Poslovanje bančnega sistema v letu 1998, Andrej Horvat, februar 2000 
- Regionalni vidiki razvoja Slovenije s poudarkom na finančnih rezultatih poslovanja 

gospodarskih družb v letu 1998, Janja Pečar, marec 2000 
- Pregled javnofinančnih prihodkov za leto 1998 in 1999 (na osnovi Poročila B-2 

Agencije RS za plačilni promet), Jasna Kondža, Ljubljana, april 2000 
- Zunanje neravnovesje in ekonomska politika v obdobju tranzicije - primer Češke, 

Madžarske in Poljske z možnimi zaključki za Slovenijo, mag. Rotija Kmet, marec 2000 
Sodobne tendence v odnosih med storitveno in industrijsko proizvodnjo v svetu in v 
Sloveniji, dr. Metka Stare, Ljubljana, april 2000 

- Regionalna politika, Mojca Aljančič, Sara Dragana Bogdanovič, Ljubljana, maj 2000 
- Neposredne tuje investicije v Slovenijo, trendi, razvoj in politika v obdobju 1997-1999, 

dr. Matija Roječ, Ljubljana, julij 2000 
- Finančni rezultati poslovanja gospodarskih družb v letu 1999 (na osnovi statističnih 

podatkov iz bilance stanja in iz bilance uspeha za leto 1999), Judita Miijana Novak, 
Ljubljana, september 2000 
Plačilna bilanca in napovedovanje njenega razvoja, mag. Jože Markič, Ljubljana, 
september 2000 

- Ekonometrična analiza gibanja investicij v osnovna sredstva v Sloveniji, mag. Vesna 
Štraser, Ljubljana, oktober 2000 

- Poslovanje bančnega sistema v letu 1999, mag. Luka Vesnaver, Ljubljana, oktober 
2000 

- Pomen in merjenje osnovne inflacije v Sloveniji, mag. Boštjan Vasle, oktober 2000 
- Shema indikatorjev monitoringa okoljskega razvoja, mag. Bojan Radej, Jure Povšnar, 

Mateja Kovač, Ivanka Zakotnik, dr. Pavle Gmeiner, Matjaž Hanžek in dr. Janko Seljak, 
november 2000 

Namen strokovnih publikacij je: seznanjanje domače in tuje javnosti z gospodarskimi in 
razvojnimi gibanji ter z našo oceno teh gibanj. V publikacijah urad objavlja metodološke 
osnove analiz in njihove rezultate, pa tudi prispevke zunanjih avtorjev. 
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MINISTRSTVO ZA FINANCE 

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

DAVČNI SISTEM 
Zakon o davku na dodano vrednost 
Ministrstvo je pospešeno sodelovalo z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico 
Slovenije in davčnimi zavezanci. Na podlagi ugotovitev o izvajanju zakona o davku na dodano 
vrednost je ministrstvo pripravljalo spremembe in dopolnitve izvedbenih predpisov k zakonu o 
davku na dodano vrednost, posamezna vprašanja pa je reševalo tudi z izdajanj obveznih 
navodil za delo Davčni in Carinski upravi Republike Slovenije. 

V zvezi s posameznimi rešitvami zakona in podzakonskih aktov je bilo v letih 1999 in 2000 
sproženih več ustavnih sporov. Ministrstvo je pripravljalo osnutke odgovorov za obravnavo na 
Vladi Republike Slovenije v zvezi s podbudami davčnih zavezancev za presojo ustavnosti 
posameznih določb zakona ter pripravljalo odgovore na pobude za presojo zakonitosti 
posameznih določb izvedbenih predpisov. 

Zakon o trošarinah 
Ministrstvo je sodelovalo z Gospodarsko zbornico Slovenije in davčnimi zavezanci. Na podlagi 
ugotovljenih pomanjkljivosti izvedbenih predpisov so bile pripravljene dopolnitve, zaradi 
sprememb drobnoprodajnih cen cigaret pa je bila v januarju 2000 pripravljena tudi sprememba 
uredbe o določitvi zneska specifične in proporcionalne stopnje trošarin za cigarete. Tako je 
ministrstvo vladi predlagalo več sprememb uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja 
in plin, s katerimi je bilo po eni strani popravljeno razmerje med obdavčitvijo motornih 
bencinov in dieselskega pogonskega goriva, po drugi strani pa s povišanjem posameznih 
zneskov trošarin zagotovljeni dodatni potrebni proračunski prihodki. Ob koncu leta je vlada 
sprejela tudi odločitev o dvigu trošarine za pivo, ki pa je začela učinkovati šele februarja 2001. 

Zaradi spremembe načina oblikovanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov je ministrstvo 
spremljalo možnosti za spreminjanje trošarin mineralnih olj in plina 

Razreševala se je problematika plačevanja trošarin za žganje pri malih pridelovalcih žganja, ki 
je nastala zaradi neustreznih sprememb zakona. Ministrstvo je zato Vladi Republike Slovenije 
predlagalo, da v skladu s svojimi pooblastili zniža predpisano trošarino za močne alkoholne 
pijače pri malih proizvajalcih žganja in tako ublaži davčno breme teh zavezancev. Vlada je 
ustrezno spremembo uredbe sprejela spomladi 2000. 

Drugi posredni davki 
Ministrstvo je odpravljalo nejasnosti pri izvajanju zakona o davkih na motorna vozila in zakona 
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o davku na promet nepremičnin, predvsem pri povezovanju teh dveh posebnih dajatev z 
davkom na dodano vrednost. Poleg pojasnil posameznim davčnim zavezancem je bilo 
pripravljenih tudi nekaj splošno zavezujočih pojasnil za delo Davčne oziroma Carinske uprave 
Republike Slovenije. 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb 
V okviru ministrstva se je nadaljevalo delo na pripravi sprememb na področju obdavčevanja 
dohodkov pravnih oseb. Pri pripravi zakonskega besedila so potekala tudi usklajevanja s 
sistemom obdavčitve dohodkov fizičnih oseb. 

V zvezi s posameznimi rešitvami zakona in podzakonskih aktov je bilo v letu 1999 in 2000 
sproženih več ustavnih sporov. Ministrstvo je pripravljalo osnutke odgovorov za obravnavanje 
na vladi v zvezi s podbudami davčnih zavezancev za presojo ustavnosti posameznih določb 
zakona ter pripravljalo odgovore glede pobud za presojo zakonitosti posameznih določb 
izvedbenih predpisov." 

Zakon o ekonomskih conah 
Opravljena je bila izbira in obisk tujega stiokovnjaka, ki je v okviru pomoči TAIEX pripravil 
določena izhodišča v zvezi z alternativnimi ukrepi za spremembo zakona o ekonomskih conah 
glede izločitve kriterija pretežne izvozne naravnanosti uporabnikov ekonomskih con kot 
kriterija za uveljavljanje davčnih olajšav po samem zakonu. Zaradi potrebe po obsežnejši 
ekspertizi in mnenju je ministrstvo TAJEX zaprosil za dodatno tehnično pomoč, za katero se 
predvideva, da bo zagotovljena v prvem polletju leta 2001. 

Zakon o dohodnini 
Ministrstvo je nadaljevalo delo na sistemskih spremembah pri obdavčitvi dohodkov fizičnih 
oseb. 

Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti 
S sprejemom zakona po hitrem postopku je bil uresničen dogovor o politiki plač za obdobje 
1999-2000, ki je določal razbremenitev najnižjih dohodkovnih razredov. Z zakonom je 
določeno izjemno znižanje davčne obveznosti za najnižje dohodkovne razrede za leti 1999 in 
2000, in sicer pri letni odmeri dohodnine. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku 
Z zakonom, ki je bil sprejet v decembru 1999, so bile uveljavljene spremembe in dopolnitve 
zaradi izboljšanja davčnega postopka in s tem učinkovitejšega pobiranja dajatev. 

Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev 
Z zakonom so bili določeni pogoji in način poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev po 
stanju na dan 31. 12. 1999. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost 
Zakon je bil sprejet zaradi nujnosti uskladitve nekaterih določb z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki je za veljati 1.1. 2000. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka 
S spremembo oziroma dopolnitvijo zakona je bila omogočena določitev katastrskega dohodka 
za nove katastrske kulture v posameznih katastrskih okrajih na poenostavljen način. 
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Zakon o davku na nepremičnine 
Z zakonom bodo obdavčene stavbe in zemljišča, ki so na ozemlju Republike Slovenije, ne 
glede na lastništvo. V obdavčitev se želijo zajeti objekti in zemljišča kot del premoženja fizičnih 
in pravnih oseb. Obdavčitev bo urejena na podlagi ekonomskih in socialnih elementov, kar bo 
pomenilo tudi porazdelitev davčnih bremen na posamezne davkoplačevalce. Zakon naj bi začel 
veljati takrat, ko bo sprejeta metodologija za vrednotenje nepremičnin. Predlog zakona je v 
koalicijskem usklajevanju. 

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

Davčno analiziranje in modeliranje 
Za podporo sistemskim spremembam nove dohodninske zakonodaje je ministrstvo pripravilo 
modelske izračune za postavitev davčne lestvice in davčnih olajšav. Vzpostavlja se baza 
podatkov dohodkov iz dejavnosti kot podvrste dohodnine za podrobno analiziranje tovrstnih 
dohodkov ter novega modela za simuliranje davčnih rešitev na tej podvrsti dohodnine. 
Pripravljene so bile ocene finančnega učinka predlogov posameznih zakonov, ki posegajo na 
področje davkov in prispevkov. Ministrstvo je simuliralo finančne učinke vseh sprememb 
davčnih stopenj, davčnih osnov, zneskov trošarin v obstoječi ter novi davčni zakonodaji v 
skladu s politiko Vlade Republike Slovenije oziroma v skladu s proračunskimi potrebami. 

Za potrebe državnega proračuna za leto 2000 so se pripravljale ocene vseh davčnih prihodkov, 
poročilo o realizaciji prihodkov proračuna za obdobje januar-junij 2000 ter januar-avgust 2000 
in ocene realizacije prihodkov proračuna do konca leta 2000. 

Za predlog proračuna za leto 2001 so bile pripravljene ocene finančnih učinkov davčnih 
prihodkov ter ocene možnih dodatnih finančnih virov iz naslova davkov. 

CARINSKI SISTEM 
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona 
V letu 2000 je bil poudarek na izvajanju sistemskih sprememb carinskih predpisov ter 
evidentiranju morebitnih sprememb izvedbenih predpisov, ki naj bi bile opravljene v drugi 
polovici leta 2000 Tako sta bili pripravljeni in sprejeti uredba o spremembah in dopolnitvah 
uredbe za izvajanje carinskega zakona in uredba o spremembah uredbe o pogojih za 
opravljanje poslov zastopanja. 

Zakon o carinski službi 
Reorganizirana je bila carinska služba glede na nove pristojnosti carinske službe na področju 
trošarin in spremembe carinske zakonodaje. Do konca leta 2000 so bili pripravljeni in sprejeti 
tudi vsi podzakonski akti 

Drugi zakonodajni projekti 
Končane so bile dejavnosti za ratifikacijo Konvencije o začasnem uvozu-Istanbulska 
konvencija, Sporazuma o brezcarinskem začasnem uvozu medicinske, kirurške in 
laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v bolnicah in drugih medicinskih institucijah za 
potrebe diagnosticiranja ali zdravljenja z dodatnim protokolom in Konvencije o carinskem 

5. marec 2001 1495 poročevalec, it 16/VII 



režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu (Konvencija o 
zabojnikih sklada). Zaključena je bila priprava verifikacije prevodov, obrazcev in skic 
amandmajev h konvenciji TIR, ki jih Slovenija še ni sprejela, čeprav jih v praksi izvaja. Začete 
so bile aktivnosti za proučitev dodatnih prilog k Mednarodni konvenciji o poenostavitvah in 
uskladitvah carinskih postopkov oziroma preočitev spremenjene Kjotske konvencije. Za vse 
navedene mednarodne akte je bil zaključen postopek ratifikacije v Državnem zboru. Pripravljen 
je bil tudi prevod spremenjene konvencije o skupnem tranzitnem postopku, h kateri naj bi 
pristopili po povabilu v letu 2001." 

DRUGE DAJATVE 
Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o upravnih taksah, ki je bil Državnemu zboru 
Republike Slovenije predložen jeseni 1999, uveljavljen pa 15. februarja 2000. V letu 2000 sta 
bili pripravljeni dve spremembi zakona o upravnih taksah, prva je zaključevala prilagoditve 
zakona zaradi sprememb na kmetijskem področju, drugi zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah pa izraža predvsem spremembe v materialni zakonodaji na področju 
izdajanja potnih listin, pridobivanja dovoljenj za posest in nošenje orožja ter taksne oprostitve 
za obsojence. Ministrstvo je po uveljavitvi zakona posebno pozornost namenilo pripravi 
različnih pojasnil in navodil za enotno izvajanje zakona o upravnih taksah ter usklajevanju 
drugih pristojbin in plačil stroškov upravnih organov s sistemom upravnih taks. 

FINANČNI SISTEM 

Bančništvo 
Zakon o Banki Slovenije 
Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo predlog zakona o Banki 
Slovenije, ki je bil avgusta 2000 predložen v prvo obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. Predlog je bil pripravljen v skladu z zavezo Republike Slovenije, dano v okviru 
pogajalskih izhodišč za področje 11 (Ekonomska in denarna unija), ki določa, da bo Republika 
Slovenija zakon o Banki Slovenije najpozneje do 31.12. 2001 prilagodila pravnemu redu 
Evropske unije. Prilagoditev naj bi zajemala predvsem opredelitev neodvisnosti centralne 
banke, cilj denarne politike, prepoved privilegiranega dostopa do sredstev centralne banke ter 
prepoved, da centralna banka neposredno financira javni sektor. Hkrati pa predlog zakona 
pokriva obe fazi prilagoditve pravnemu redu Evropske unije. To pomeni, da so upoštevane 
zahteve, povezane z vključitvijo v Evropsko unijo, kot tudi tiste, ki so povezane s kasnejšo 
vključitvijo v območje evra. 

Ministrstvo je tudi pripravilo mnenje o aktih Banke Slovenije: Letnem poročilu Banke 
Slovenije za leto 1999, predlogu odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 
1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki ter finančnem načrtu Banke Slovenije 
za leto 2000. 

Podprojckt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva 
»Ministrstvo za finance je v okviru projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin nosilec 
podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva. Cilj 
podprojekta je ureditev pravnih in sistemskih vprašanj, povezanih s hipotekarnim bančništvom 
ter izboljšati učinkovitost financiranja stanovanjske gradnje v Sloveniji s poudarkom na razvoju 
sistema primarnega in sekundarnega hipotekarnega trga. Pripravljena bo nova oziroma 
dopolnjena obstoječa slovenska zakonodaja, tako, da bo omogočen razvoj hipotekarnega 
bančništva v Sloveniji in v tem okviru izdaja hipotekarnih obveznic. 
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Za podprojekt je ministrstvo pripravilo »Terms of reference« za štiri svetovalce, ki bodo 
sodelovali pri realizaciji ciljev podprojekta, in sicer za domačega pravnega svetovalca, 
mednarodnega pravnega svetovalca, ekonomskega svetovalca ter bančnega svetovalca. Za 
prva dva svetovalca je bil izveden razpis v domačem in tujem časopisu, preostala dva pa je 
ministrstvo pozvalo k sodelovanju na osnovi postopka zbiranja ponudb v skladu z navodili 
Svetovne Banke. Izmed vseh prijavljenih kandidatov so bili izbrani najprimernejši kandidati za 
posamezno vrsto razpisa. Za vse svetovalce so bile pripraviljene pogodbe, ki bodo podpisane v 
začetku leta 2001. 

V okviru podprojekta je Ministrstvo za finance med vsemi slovenskimi bankami izvedlo anketo 
o hipotekarnem kreditiranju. Z anketo je pridobilo podatke o obsegu hipotekarnega 
kreditiranja v slovenskem bančnem okolju s poudarkom na hipotekarnem kreditiranju 
prebivalstva ter odgovore na vprašanje, s kakšnimi težavami se banke srečujejo pri tej vrsti 
kreditiranja ter kakšen je njihov pogled na hipotekarno kreditiranje v Sloveniji v prihodnosti. 

Druge naloge s področja bančništva 
V skladu s spremembami in dopolnitvami kontnega okvira za banke in hranilnice je bil 
pripravljen predlog sprememb in dopolnitev kontov za potrebe zakona o posebnem davku na 
bilančno vsoto bank in hranilnic. 

V okviru vključevanja Republike Slovenije v EU so bile pripravljene preglednice usklajenosti 
slovenske bančne zakonodaje s konsolidirano evropsko bančno direktivo (Amended Proposal 
for a European Parliament and Council Directive relating to the taking up and pusuit of the 
business of credit institutions) in z direktivo o jamstvu vlog (EU Directive 94/19/EC) in jih 
poslalo Evropski komisiji. Na osnovi sprejetega podzakonskega akta o sistemu zajamčenih 
vlog v mesecu juliju 2000, je bila dopolnjena preglednica skladnosti z evropsko direktivo o 
jamstvu vlog in posredovana službi za zakonodajo, ki jo je poslala evropski Komisiji skupaj z 
drugo zakonodajo 6.2. 2001. 

V zvezi s predlogom zakona o privatizaciji bank, ki ga je v zakonodajni postopek vložila 
skupina poslancev, je bilo pripravljeno mnenje o predlogu zakona, ki sta ga obravnavala Vlada 
Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije. 

Ministrstvo za finance je dejavno sodelovalo pri pripravi predloga zakona o potrošniških 
kreditih in predloga sklepa Vlade Republike Slovenije o merilih za uporabo imena "Slovenija". 

V zvezi z javno razpravo o spremenjenih SRS je ministrstvo pripravilo mnenje, pripombe in 
predloge v zvezi z objavljenim osnutkom sprememb uvoda v SRS, določb o prevrednotenju in 
določb o uskupinjevanju v splošnih SRS. 

V zvezi z odpravo pravno - statusnih in drugih pomanjkljivosti sedanje ureditve hranilno 
kreditnih služb in v zvezi s popolno prilagoditvijo njihovega poslovanja minimalnim 
standardom evropskih bančnih direktiv, je ministrstvo pripravilo delovni osnutek zakona o 
kreditnih zadrugah. Na področju sodelovanja, povezovanja in učinkovitejšega nadzora nad 
poslovanjem bančništva, zavarovalništva in trga vrednostnih papirjev je bilo pripravljeno 
gradivo za sklic prvega sestanka koordinacijskega telesa na podlagi pravilnika o medsebojnem 
sodelovanju nadzornih organov. 
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2. Zavarovalništvo 
Zakon o zavarovalništvu 
Ministrstvo za finance je na podlagi sklepov in stališč Državnega zbora Republike Slovenije, ki 
je 22. septembra 1999 sprejel predlog zakona o zavarovalništvu v drugi obravnavi, ter ob 
upoštevanju mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, pripomb in predlogov drugih 
subjektov ter smernic EU pripravilo predlog zakona za tretjo obravnavo. Vlada Republike 
Slovenije je 4. oktobra 1999 določila predlog zakona o zavarovalništvu za tretjo obravnavo in 
ga predložila v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, ki ga je sprejel 27. januaija 
2000. Zakon o zavarovalništvu (Zzavar) je bil objavljen v februarski številki Uradnega lista RS, 
št. 13/2000, veljati pa je začel 3. marca 2000. Razlog za sprejem Zzavar je bil uskladitev tega 
področja z določbami direktiv Evropske skupnosti, predvsem ukinitev diskriminatornih določb, 
ki so veljale za tuje osebe, in izpopolnitev starega zakona o zavarovalnicah. Tako so v Zzavar 
natančneje urejeni vprašanje nadzora zavarovalnic, poostren nadzor, vprašanje izredne uprave, 
zastopanja oziroma posredovanja v zavarovalništvu, natančneje so določeni naloge aktuaija ter 
način in oblike vlaganja zavarovalnotehničnih rezervacij, predpisano pa je tudi ločeno 
opravljanje poslov življenjskega in neživljenjskega zavarovanja. 

Izvajanje zakona o zavarovalnicah in zakona o zavarovalništvu 
Ministrstvo za finance je sodelovalo pri pripravi Poslovnika Slovenskega aktuarskega društva 
(poslovnik), 6. 3. 2000 pa je minister za finance na podlagi pravilnika o pogojih za opravljanje 
aktuarskih poslov izdal soglasje k višini izpitnih stroškov, določenih v poslovniku. 

Na podlagi 352. člena zakona o zavarovalništvu je ministrstvo pripravilo predlog in v skladu z 
njim zagotovilo finančne, tehnične in druge materialne možnosti za začetek dela Agencije za 
zavarovalni nadzor, pripravilo pa je tudi več mnenj o posameznih določbah zakona o 
zavarovalništvu. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 
Vlada Republike Slovenije je določila predlog zakona o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic za tretjo obravnavo 22. julija 1999 in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru 
Republike Slovenije, ki ga je sprejel 27. januaija 2000. Zakon o lastninskem preoblikovanju 
zavarovalnic (ZLPZ) je bil objavljen v februarski številki Uradnega lista RS št. 13/2000, veljati 
pa je začel 3. marca 2000. Razlog za sprejem ZLPZ je ugotovitev deleža in določitev lastnikov 
družbenega kapitala v zavarovalnicah. 

Pravilnik o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca 
vrednosti zavarovalnic 
Minister za finance je na podlagi 5. člena zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 
izdal pravilnik o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca 
vrednosti zavarovalnic. Omenjeni pravilnik določa merila in postopek, po katerih zavarovalnice 
z družbenim kapitalom izvedejo zbiranje ponudb za imenovanje ocenjevalca vrednosti 
celotnega kapitala po stanju na dan 31. december 1998 in ugotovitev deleža družbenega 
kapitala v skladu z 2. členom ZLPZ. 

Izvajanje zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic 
Ministrstvo za finance je pregledalo ponudbeno dokumentacijo, ki so jo na podlagi ZLPZ in 
pravilnika o merilih in postopku za izvedbo zbiranja ponudb za imenovanje ocenjevalca 
vrednosti zavarovalnic poslale zavarovalnice. Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 18. 
5 2000 na podlagi vloženih pobud za oceno ustavnosti ZLPZ izdalo sklep o začasnem 
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zadržanju izvajanja ZLPZ in s tem ustavilo vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z lastninskim 
preoblikovanjem zavarovalnic. Ministrstvo je pripravilo odgovore na pobude za začetek 
postopka ocene ustavnosti ZLPZ in na predloge za zadržanje njegovega izvajanja ter jih 
posredovalo Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. 

Odločanje o ustreznosti zavarovalnih pogojev za zavarovanja po zakonu o obveznih 
zavarovanjih v prometu 
Minister za finance je aprila 2000 na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94) na zahtevo zavarovalnic, ki izvajajo 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti, izdal odločbe, s katerimi je zavrnil predložene 
zavarovalne pogoje. Na podlagi novih vlog zavarovalnic je minister novembra 2000 izdal 
odločbe, s katerimi je pogojno odobril nove zavarovalne pogoje. 

Odločanje na drugi stopnji 
Na podlagi zakona o zavarovalnicah, ki je urejal zavarovalništvo do 3. marca 2000, je 
Ministrstvo za finance vodilo upravne postopke na drugi stopnji v zvezi s pritožbami 
posameznih zavarovalnic in družb, ki so opravljale druge zavarovalne posle, zoper odločbe 
Urada Republike Slovenije za zavarovalni nadzor. 

3. Trg vrednostnih papirjev 
Na področju trga vrednostnih papirjev so se pripravljale preglednice usklajenosti slovenske 
zakonodaje s področja vrednostnih papirjev z direktivo o investicijskih storitvah (Directive 
93/22/EEC on investment services in the securities field) in z direktivo o trgovanju na podlagi 
notranjih informacij (Directive 89/592/EEC on Insider Dealing). 

Minister za finance je tudi izdal tri podzakonske akte za izvajanje zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

Odredbo o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji proviziji 
za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada je minister za finance izdal na podlagi 318. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in določa najvišji dovoljeni odstotek 
vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišjo provizijo za upravljanje vzajemnega pokojninskega 
sklada, do katere je upravičen upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada po 318. členu 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Navodilo o vsebini in obliki prijave za vpis v register, prijavi sprememb, načinu dajanja 
podatkov ter dokumentaciji, ki jo je treba priložiti prijavi za vpis v register pokojninskih 
načrtov, je minister za finance izdal na podlagi 372. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in ureja vsebino in obliko prijave za vpis v register, prijavo sprememb, 
način dajanja podatkov ter dokumentacijo, ki jo je treba priložiti prijavi za vpis v register 
pokojninskih načrtov. 

Odredbo o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja je minister za finance izdal na podlagi 301. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in določa način uskladitve zneska najnižje in najvišje premije 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji. 
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Na področju pokojninskih skladov so bili pripravljeni in izdani trije podzakonski akti, ki jih za 
izvajanje zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb sprejme minister, pristojen za finance. 

Pravilnik za izračun matematičnih rezervacij je minister za finance v soglasju z ministrom za 
delo izdal na podlagi 22. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in določa podrobnejša pravila za izračun 
matematičnih rezervacij v zvezi z zavarovanji, kijih krije prvi pokojninski sklad. 

Pravilnik o načinu izračuna čiste vrednosti premoženja in vrednosti enote premoženja prvega 
pokojninskega sklada je minister za finance v soglasju z ministrom za delo izdal na podlagi 31. 
člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb in določa način izračuna čiste vrednosti premoženja, 
vrednosti enote premoženja in povprečne letne čiste vrednosti premoženja prvega 
pokojninskega sklada, ustanovljenega z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike 
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. 

Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb premoženja prvega pokojninskega sklada ter o 
podrobnejših pravilih za razpršitev teh naložb in njihovo usklajenost je minister za finance v 
soglasju z ministrom za delo izdal na podlagi 22. člena zakona o prvem pokojninskem skladu 
Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in določa podrobnejše 
lastnosti naložb premoženja prvega pokojninskega sklada, pravila za razpršitev teh naložb in 
pravila za usklajenost teh naložb z obveznostmi iz naslova zavarovanj. 

Ministrstvo za finance je s področja trga vrednostnih papiijev pripravilo tudi: 
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o izdaji soglasja k tarifi za nadomestila za storitve 

v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji; 
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o izdaji soglasja k tarifi o taksah in nadomestilih 

Agencije za trg vrednostnih papiijev; 
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o izdaji soglasja k Sklepu o določitvi višine sejnin 

in drugih izplačil članom strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papiijev; 
- predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o izdaji soglasja k letnemu obračunu Agencije za 

trg vrednostnih papiijev za leto 1999 in k finančnemu načrtu Agencije za trg vrednostnih 
papiijev za leto 2000. 

4. Devizno poslovanje 
Na področju deviznega poslovanja so bili pripravljeni prevodi petih podzakonskih aktov k 
zakonu o deviznem poslovanju, ki jih je izdal minister za finance. 

Ministrstvo za finance je v okviru izvajanja zakona o deviznem poslovanju dajalo ustrezna 
pojasnila in odgovaijalo na vprašanja in pobude pravnih in fizičnih oseb glede izvajanja 
posameznih določb zakona. 

V skladu z zakonom o deviznem poslovanju se je na Ministrstvu za finance vzpostavil nov 
register neposrednih naložb rezidentov v tujino. V zvezi s tem se je prevzela nova programska 
podpora za vodenje registra, ki omogoča hitrejše vpisovanje naložb v register. 
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5. Vključevanje v EU 
V okviru pogajalskega procesa za vključitev v Evropsko unijo so bila v navedenem obdobju 
pripravljena tri dodatna pojasnila k pogajalskemu izhodišču za področje 3 - prost pretok 
storitev, tri dodatna pojasnila k pogajalskemu izhodišču za področje 4 - prost pretok kapitala. 
Ravno tako je bil opravljen pisni pregled usklajenosti slovenske zakonodaje ter pogajalsko 
izhodišče za dodatno sprejeti pravni red za navedeni dve poglavji. 

Pripravljena so bila poročila o prilagajanju zakonodaje in izvajanju pravnega reda na področju 
finančnih storitev in prostega pretoka kapitala ter bila predložena in predstavljena Evropski 
komisiji na rednih zasedanjih Pododbora za notranji trg, Pododbora za ekonomske in 
monetarne zadeve ter Pridružitvenega odbora. 

Analitično delo 
V okviru analitičnega dela so bile izdane 4 številke biltena - Finančni trg v Sloveniji s 
poglobljenim prikazom podatkov v poglavjih bančni in zavarovalni sektor. 

PLAČILNI SISTEM 
Zakon o plačilnem prometu 
Zakon ureja prenos plačilnega prometa iz Agencije za plačilni promet v bančno okolje ter daje 
pravno podlago za dokončanje reforme plačilnega prometa, ki se izvaja na podlagi določb 73. 
člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
in o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

PRORAČUN 
Konec januarja 2000 je bil sprejet in objavljen proračun Republike Slovenije za leto 2000. 
Hkrati s proračunom je bil sprejet tudi zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 2000 kot pogoj za realizacijo sprejetega proračuna za leto 1999. S temi akti so bili 
uresničeni konkretni cilji na področju proračuna in sistema javne porabe, kot so izvajanje 
zakona o javnih financah in postopna nadgradnja večletnega proračunskega planiranja ter 
izboljšanje klasifikacij in strukture proračuna. Cilj ekonomske politike, zastavljen v 
Proračunskem memorandumu 2000, da javnofinančni primanjkljaj ne bo presegel primanjkljaja 
iz leta 1999, je bil uresničen, saj se proračunski primanjkljaj glede na leto 1999 ni povečal. 
Računskemu sodišču Republike Slovenije je bil v revidiranje poslan zaključni račun proračuna 
Republike Slovenije za leto 1999. 

Vlada Republike Slovenije je decembra sprejela uredbo o začasnem financiranju Republike 
Slovenije v prvem trimesečju leta 2000, s katero je bilo urejeno financiranje Republike 
Slovenije v obdobju do sprejetja proračuna. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi dinamizirane ocene prihodkov in odhodkov proračuna 
leta 2000 trikrat uporabnikom določila kvote proračunskih sredstev, ki jih lahko izplačajo v 
določenih četrtletjih tega leta 

Vlada Republike Slovenije je sprejela in predložila Državnemu zboru Republike Slovenije 
Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000, ki je bilo podlaga za 
sprejem ukrepov za uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2000, pri katerih si 
je zasledovala, da se proračunski primanjkljaj ne poveča glede na višino, ki je bila določena v 
proračunu Republike Slovenije za leto 2000. 
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V sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom je bil pripravljen makrofiskalni model za 
načrtovanje proračunskih odhodkov v skladu z novo programsko funkcionalno klasifikacijo 
proračuna. 

Za pripravo proračuna za leto 2001 je Vlada Republike Slovenije potrdila Makrofiskalni 
scenarij in proračunska izhodišča Republike Slovenije za obdobje 2001- 2002., razen globalnih 
okvirov javnih financ za to obdobje, ter določila proračunski primanjkljaj za leto 2001 in 2002. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna, ki daje pravno podlago za nadaljevanje reforme priprave predloga 
državnega proračuna. Uredba uvaja v proračunsko financiranje programsko načrtovanje ter 
meijenje učinkovitosti in uspešnosti delovanja države in vpeljuje dvofazni postopek priprave 
proračuna, ki zahteva pripravo proračuna od zgoraj navzdol z določitvijo fiskalnih ciljev, ki jih 
je pri pripravi proračuna treba obvezno spoštovati. Nove metodologije, ki vpeljujejo 
programsko funkcionalno klasifikacijo proračuna, in postopki priprave proračuna izboljšujejo 
kakovost in učinkovitost upravljanja javnih izdatkov v Republiki Sloveniji ter s tem 
uresničujejo cilje na področju proračuna in sistema javne porabe. Ti so izboljšanje klasifikacij in 
strukture proračuna, postopkov planiranja proračuna in priprave programov uporabnikov ter 
postopna nadgradnja večletnega proračunskega planiranja. 

Pri financiranju občin je ministrstvo zaradi uveljavitve nove sistemske zakonodaje po 1.1.1999 
dalje skrbelo za nemoteno nakazovanje akontacij pripadajočih sredstev finančne izravnave. 
Zato sta bila pripravljena izračun primerne porabe občin in pripadajočih sredstev finančne 
izravnave za leti 1999 in 2000 ter program ukrepov in investicij, ki naj bi bili sofinancirani na 
lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2000. Navedeno gradivo, ki ga 
je sprejela tudi Vlada Republike Slovenije, je bilo predloženo Državnemu zboru Republike 
Slovenije ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000 in županom občin 
kot pripomoček za pripravo proračuna. 

Po preteku proračunskega leta je bil pripravljen tudi dokončen izračun pripadajočih sredstev 
finančne izravnave za leto 1999, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Skladno s 
sprejetim sklepom je ministrstvo s tem izračunom seznanilo občine in jim tudi nakazalo 
manjkajoča sredstva finančne izravnave iz naslova dopolnilnih sredstev, opredeljenih v 
proračunu Republike Slovenije za leto 2000. Ministrstvo je skladno z določbami zakona o 
financiranju občin izdajalo soglasja za zadolževanje občin in sodelovalo pri pripravi predpisov, 
ki urejajo skladnejši regionalni razvoj v Republiki Sloveniji. 

V delovno področje ministrstva spada tudi finančno upravljanje sredstev predpristopne pomoči 
EU. Za opravljanje nalog v zvezi s tem delujeta v okviru sektorja donacij EU Nacionalni sklad, 
odgovoren za finančno upravljanje sredstev predpristopne pomoči EU, in Centralna finančna in 
pogodbena enota, odgovorna za izvajanje javnih naročil v okviru decentraliziranega izvajanja 
programa PHARE. 

Republika Slovenija in Evropska komisija izvajata samo ukrepe finančnega inštrumenta 
predpristopne pomoči EU PHARE. Obenem Nacionalni sklad sodeluje pri vseh dejavnostih 
resornih ministrstev in Evropske komisije pri vzpostavljanju primerne izvedene strukture za 
izvajanje ukrepov preostalih dveh finančnih inštrumentov predpristopne pomoči EU: SAPARD 
in 1SPA. 
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JAVNA NAROČILA 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja 
Ministrstvo je pripravilo zakon o reviziji postopkov javnega naročanja. Zakon ureja pravno 
varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, organe, ki so pristojni za varstvo pravic 
ponudnikov in postopek za delo organov po tem zakonu. Zakon je v celoti usklajen z 
direktivama Evropskega sveta, ki urejata pravno varstvo na področju javnih naročil. 

Zakon o javnih naročilih 
Državni zbor je sprejel novi zakon o javnih naročilih, ki je začel veljati 12. novembra 2000. 
Glavni razlog za sprejem novega zakona (prej veljavni zakon je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 24/97) je bil zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske unije. Slovenija je s tem sprejela 
obvezo, da bo uskladila tudi področje javnih naročil s pravom Evropske unije. V 69. členu 
Evropskega sporazuma je bilo med drugim določeno tudi, da se obojestransko odpira trg 
javnih naročil na podlagi vzajemnosti in nediskriminacije ter, da se zagotovi slovenskim 
ponudnikom enakopraven dostop do javnih naročil po pravilih Skupnosti, razen za naročila na 
vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju. Navedena izjema pa 
preneha veljati takoj, ko Slovenija sprejme ustrezne predpise za oddajo javnih naročil na istem 
področju. Z uveljavitvijo novega zakona o javnih naročilih so bili ti pogoji izpolnjeni. 

Predlog zakona o koncesijah 
V letu 2000 je v zvezi s pripravo zakonskega predloga potekal postopek za izbiro tujih 
svetovalcev. Opravljenih je bilo več sestankov, na katerih so bila izmenjana strokovna mnenja, 
zlasti pa so bili opozorjeni na nekatere že sprejete predpise v Republiki Sloveniji, ki so 
usklajeni s predpisi EU. Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) v 33. členu določa, 
da se do uveljavitve posebnega zakona za oddajo koncesij uporabljajo določbe 65. do 71. člena 
tega zakona. 

Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih 
obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/00) je nadomestilo navodilo z 
istim naslovom (Uradni list RS, št 73/97). Z novim navodilom so možni nekateri dodatni 
inštrumenti finančnega zavarovanja za obveznosti ponudnikov, ki sodelujejo v postopkih 
oddaje javnih naročil. 

UPRAVLJANJE JAVNEGA DOLGA 
Ministrstvo je zagotovilo zanesljivo in cenejše financiranje proračuna Republike Slovenije z 
izvedbo transakcij zadolževanja na domačem in tujem trgu v skladu z dinamiko, višino in 
instrumenti zadolževanja, ki jo je Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2000. Z izdajo desetletne evroobveznice je bil uresničen nemoten 
dostop države na mednarodne trge kapitala in zagotovljeno nadaljevanje oblikovanja 
referenčne obrestne mere oziroma donosa za vrednostne papirje Republike Slovenije kakor 
tudi za zadolževanje drugih sektorjev gospodarstva. Z rednimi izdajami dolgoročnih 
vrednostnih papirjev na domačem trgu je bila zagotovljena pregledna in poenotena ponudba 
vrednostnih papirjev, ki je zagotovila državi dostop do širšega kroga vlagateljev in s tem 
znižanje tveganja nihanja povpraševanja po državnih vrednostnih papirjih ter cen oziroma 
donosov, hkrati pa pripomogla k nadaljnjemu razvoju domačega trga vrednostnih papirjev. S 
transakcijami zadolževanja na domačem in tujem trgu je zagotovljena tudi ustrezna struktura 
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portfelja dolga in zagotovljena likvidnost proračuna. Skladno z določbami zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije je ministrstvo spremljalo zadolženost javnega 
sektorja in nadzorovalo sklepanje jamstvenih poslov. Na tej podlagi je ministrstvo pripravilo 
novo uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb na podlagi zakona o javnih 
financah. Ministrstvo je izdelalo navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah 
zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin ter o načinu, obliki in rokih pošiljanja 
podatkov, kije objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 100/2000. 

Ministrstvo pripravlja redna poročila o stanju dolga in jamstev Republike Slovenije ter 
programe financiranja za posamezno leto. Ministrstvo je prvič v letu 2000 pripravilo Almanah 
1999, ki daje celovit pregled strukture dolga in jamstev Republike Slovenije. 

Ministrstvo je začelo projekt uvedbe elektronske avkcije za obveznice in posojila Republike 
Slovenije, izdane na domačem trgu, da bi se poenostavili postopki pri izdaji obveznic in najemu 
posojil ter razširilo investitorsko zaledje na primarnem trgu in izdelal sodobnem program za 
elektronske avkcije. Program bo omogočil boljše in hitrejše operativne postopke, lažji dostop 
možnih vlagateljev in predvsem zmanjšanje tveganja, kije povezano s papirnatim poslovanjem. 
Izdelane so bile zasnove računalniškega programa ter vzpostavljen strežnik za avkcijo. Uveden 
je bil nov računalniški program za podatkovno zbirko o dolgu. Izdelana je bila posebna 
podatkovna baza za zbirko podatkov za vzpostavljanje stikov s pomembnejšimi vlagatelji. 

Ministrstvo redno sodeluje z agencijami, ki dodeljujejo kreditne ratinge: Standard & Poor s, 
»FitchIBCA« in Moody" s. 

UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI PRORAČUNA 
Ministrstvo si je pri zagotavljanju likvidnosti proračuna prizadevalo doseči čim nižje transakcijske 
stroške. Nadaljevalo je z vzpostavljanjem pogojev za upravljanje vsega denaija države prek sistema 
enotnega zakladniškega računa, razvoja in nadgradnje obstoječega informacijskega sistema ter 
razvoja denarnega trga. Pri projektu postavitve sistema enotnega zakladniškega računa je potekala 
izdelava postopkov za prenos plačil na transakcijski račun države pri Banki Slovenije. Pri projektu 
Izboljšanje finančnega upravljanja je bilo izdelano poročilo tujih strokovnjakov, ki vsebuje predloge 
za izboljšanje finančnega upravljanja zakladnice na področju upravljanja denaija države. V okviru 
projekta prenove sistema za upravljanje likvidnosti proračuna so bili izdelani vsebinski sklopi, ki 
podpirajo ekspertne funkcije zakladnice na področju upravljanja likvidnosti in izrabljajo strojno 
čitljive podatkovne vire iz centralne baze MFERAC. Pri projektu razvoja denarnega trga je bilo 
pripravljeno izdajanje dvanajstmesečnih zakladnih menic. V ta namen je bil pripravljen sklep o izdaji 
zakladnih menic. S tem vrednostnim papitjem je zakladnica zaokrožila paleto tržnih kratkoročnih 
vrednostnih papirjev Republike Slovenije. 

Na strani likvidnostnega zadolževanja je bilo poleg rednih izdaj tri-, šest-in in dvanajstmesečnih 
zakladnih menic največ sredstev zagotovljenih z izdajo zadolžnic pravnim osebam javnega sektorja, 
medtem ko je bila večina plasmajev likvidnostnih presežkov proračuna usmeijena na poslovne banke 
ter Banko Slovenije. Ministrstvo je na podlagi 68. člena zakona o javnih financah pripravilo navodilo 
o načinu likvidnostnega zadolževanja ZZZS, ZPIZ ter javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj 
je država, iz sredstev državnega proračuna ter na podlagi 70. člena istega zakona še sklep o 
obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja. 
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JAVNO RAČUNOVODSTVO 
Zakon o računovodstvu in podzakonski akti 
S 1. 1. 2000 seje začel uporabljati nov zakon o računovodstvu, ki med drugim enotno ureja 
vodenje poslovnih knjig in letnih poročil tudi za proračun, proračunske uporabnike ter druge 
osebe javnega prava. Ministrstvo je pripravilo vse potrebne podzakonske akte, vključno z 
navodilom, kije določal prehod iz starega v nov sistem. 

Premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31.12.1999 
Ministrstvo je pripravilo premoženjsko bilanco Republike Slovenije in občin na dan 31. 12. 
1999. Premoženjska bilanca zajema podatke iz otvoritvene bilance po stanju 1.1. 2000 (zaradi 
prehoda na nov sistem) za državni proračun, proračunske uporabnike z organi v sestavi, ZZZS, 
ZPIZ, Sklad RS za sukcesijo in podatke iz premoženjskih bilanc vseh občin, ki so delovale v 
letu 1999. Bistveni poudarek v premoženjski bilanci je prikaz terjatev za sredstva, dana v 
upravljanje, in prikaz obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. To pomeni, da so dani vsi 
pogoji, da so v poslovnih knjigah državnega in občinskega proračuna ali neposrednega 
proračunskega uporabnika in v poslovnih knjigah prejemnikov sredstev državnega ali 
občinskega proračuna prikazani podatki, ki se bodo lahko letno medsebojno usklajevali. 

Glavna knjiga zakladnice 
Skupaj s svetovalci Mednarodnega denarnega sklada se vzpostavlja projekt glavne knjige 
zakladnice kot del celotnega projekta enotnega zakladniškega sistema. V obravnavanem 
obdobju se je glavna knjiga zakladnice začela vzpostavljati za neposredne uporabnike 
državnega proračuna. 

Enotni način vodenja računovodstva (projekt MFERAC) 
V Ministrstvu za finance so se v sistem MFERAC postopoma vključevali proračunski 
uporabniki (skupaj 315 novih delovnih postaj), ministrstvo je izpopolnjevalo in dograjevalo 
posamezne naloge projekta glede na spremenjene računovodske in proračunske predpise. 

UPRAVLJANJE FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
Ministrstvo je sodelovalo z resornimi ministrstvi (MGD) in Slovensko razvojno družbo pri 
izvedbi postopkov prestrukturiranja podjetij z izdajo obveznic držav in nadzoru izvajanja 
postopkov. Ministrstvo je pripravilo številna mnenja, soglasja oziroma nesoglasja k finančnem 
načrtom javnih podjetij, zavodov, skladov, agencij in družb, poslovna poročila k aktom o 
ustanovitvi in statutom javnih podjetij, skladov, zavodov, agencij in gospodarskih družb. 
Ministrstvo je podajalo mnenja in predloge k strategijam (privatizacije državnega premoženja), 
nacionalnim programom (telekomunikacije), globalnim planom poslovanja (elektroenergetski 
sistem) in spremljalo poslovanje pravnih oseb, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali 
ima Republika Slovenija v njih delež pri kapitalu. 

Ministrstvo je skladno s pooblastili Vlade Republike Slovenije zagotovilo udeležbo na 
skupščinah javnih podjetij in gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija lastniške 
naložbe, in sodelovalo pri usklajevanju predlogov glasovanja na skupščinah z resornimi 
ministrstvi. Skupščine so med drugim obravnavale tudi predloge o delitvi dobička posameznih 
družb, zato so bile iz tega naslova tudi plačane dividende v proračun Republike Slovenije 
Predstavniki Ministrstva za finance so se udeležili številnih sej nadzornih svetov kot 
predstavniki Republike Slovenije. 
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Ministrstvo je izvajalo postopke prodaje terjatev države v postopkih prisilnih poravnav in 
stečajev v skladu z uredbo o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih 
poravnav ali stečajev. Ministrstvo je sodelovalo pri razreševanju problematike terjatev 
posameznih gospodarskih družb iz različnih naslovov (obvezne dajatve, posojila, poroštva) in v 
postopku prisilnih poravnav v zvezi z analizo finančnih načrtov reorganizacije družb. 

Ministrstvo je pripravilo program prodaje finančnega in stvarnega premoženja Republike 
Slovenije za leto 2000 z obrazložitvami za potrebe proračuna v letu 2000, ki je bil sestavni del 
prilog sprejetega proračuna za leto 2000 in predlog uredbe o načinu in postopku prodaje 
kapitalskih naložb, ki jo je Vlada Republike Slovenije izdala 1. 6. 2000. 

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

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 
Pripravljen je bil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela julija 2000. Novi zakon pomeni uskladitev z mednarodnimi standardi, 
vsebovanimi v že ratificiranih konvencijah in predlogih konvencij, ki se pripravljajo v okviru 
OZN, kakor tudi uskladitev z direktivami Evropske skupnosti. 

NADZOR PRIREJANJA IGER NA SREČO 
Poleg rednega nadzora izpolnjevanja določb zakona o igrah na srečo oziroma koncesijskih 
pogodb pri prirediteljih, ki prirejajo klasične igre na srečo, je bilo pripravljeno gradivo za 
podaljšanje sedmih koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo. Vodili so se ustrezni 
postopki za preprečitev prirejanja iger na srečo brez dovoljenja kot tudi postopki proti igram, 
ki po zakonu niso dovoljene. Pripravljeni sta bili uredbo o določitvi društev in neprofitnih 
humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o merilih za 
občasno prirejanje klasičnih iger na srečo ter uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo. Za izdelavo strategije 
razvoja klasičnih iger v Republiki Sloveniji je bila imenovana projektna skupina. 

Pri prirejanju posebnih iger na srečo so bila izvedene dejavnosti za dodelitev treh koncesij za 
prirejanje posebnih iger na srečo. Zaradi zakonske sprostitve širitve obsega prirejanja posebnih 
iger na srečo so bile na predlog koncesionarjev izvedene tudi dejavnosti, potrebne za izdajo 
dovoljenj za poslovanje na povečanem obsegu. Opravljenih je bilo več neposrednih nadzornih 
postopkov, pri čemer so bile za ugotovljene nepravilnosti izdane odločbe za njihovo odpravo 
oziroma dani predlogi za uvedbo postopka pred sodnikom za prekrške. 
Pomembne dejavnosti so bile izpeljane pri prirejanju posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic. Tako se je nadaljeval projekt vzpostavitve nadzora poslovanja 
prirediteljev posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic prek 
telekomunikacijske povezave z Uradom Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 
(on line nadzor), pri čemer je po stanju 31.8. 2000 v omenjeni sistem vključenih že enajst 
prirediteljev. 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V EU 
Ministrstvo je s Svetovno banko sodelovalo pri izvedbi pomembnih strukturnih reform in 
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ureditvi drugih sistemskih vprašanj. Nadaljevalo se je sodelovanje pri izvedbi projektov na 
področju posodobitve evidentiranja nepremičnin, reforme upravljanja sistema zdravstvenega 
varstva in privatizacije državnega premoženja. 

Ministrstvo je skupaj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj - Uradom za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije sodelovalo pri pripravi študije FIAS-a (Foreign 
Investment Advisory Service - Oddelek Svetovne banke za svetovanje pri tujih investicijah) z 
naslovom Administrativne ovire pri investiranju v Sloveniji. Pri ureditvi dvostranskih razmerij 
Republike Slovenije glede prevzema in odplačila dolga do držav članic Pariškega kluba so bila 
zaključena pogajanja z Veliko Britanijo, z Italijo in Norveško. 

Ministrstvo je v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi inštitucijami in zasebnimi vlagatelji 
pripravilo tretjo mednarodno konferenco na temo zagotavljanja sredstev pri financiranju 
infrastrukture, kije potekala v Portorožu od 21. do 23. junija 2000. 

Predstavniki Republike Slovenije so se udeležili letne skupščine Medameriške razvojne banke 
in Evropske banke za obnovo in razvoj, Mednarodne banke za obnovo in razvoj in 
Mednarodnega denarnega sklada in Razvojne banke Sveta Evrope. 

Pri mednarodni obdavčitvi so se nadaljevale dejavnosti za sklenitev dvostranskih konvencij o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja. Delegacija Republike Slovenije je 
končala pogajanja o navedeni konvenciji s Španijo, Romunijo, Irsko, Luksemburgom, Indijo, 
Turčijo, Grčijo, Finsko in Ukrajino in opravila prvi krog pogajanj s Hrvaško. Vlada Republike 
Slovenije je sprejela dopolnjen seznam držav, ki jim bo Republika Slovenija ponudila v 
pogajanja in podpis tipski osnutek konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčitvčevanju 
dohodka in premoženja 

Na področju 10. delovne skupine (obdavčitev) je bil kot eden izmed naslednjih korakov za 
pripravo pogodbe o pristopu pripravljen in 6. 1. 2000 Službi vlade za evropske zadeve poslan 
predlog tehničnih prilagoditev pravnem redu EU, ki so potrebne zaradi pristopa Slovenije v 
EU. V tem okviru je delovna skupina predlagala dopolnitev 6 predpisov EU s področja 
obdavčevanja. Do 24. 3.2000 so bila kot odgovor na skupno stališče EU, v katerem ta želi od 
RS pojasnilo o natančnem časovnem okviru nadaljnjega prilagajanja zakonodaje pravnemu redu 
EU, pripravljena in v vladno obravnavo predložene dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem 
RS za področje 10 (obdavčitev). V mesecu februarju 2000 pa seje delovna skupina seznanila s 
predpisi EU na področju obdavčevanja, ki so bili sprejeti v času od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999, 
pripravila interna poročila o vsebini (19) posameznih predpisov ter do 21. 4. 2000 pripravila in 
predložila končno poročilo oz. oceno o sprejemljivosti novega pravnega reda EU. V začetku 
aprila 2000 je bil delovni skupini poslan Taiexov seznam za dodatni pisni pregled usklajenosti 
(nove) zakonodaje. Le-tega je delovna skupina skupaj s predhodno omenjenim poročilom o 
pregledu uskaljenosti zakonodaje konec aprila 2000 izpolnjenega poslala Službi vlade za 
evropske zadeve. V zadnjem četrtletju je vlada potrdila dodatna pojasnila k pogajalskim 
izhodiščem za področje 10 in jih posredovala državnemu zboru v potrditev. V dodatnih 
pojasnilih je vlada predlagala, da Slovenija odstopi od nekaterih pogajalskih izhodišč (njižja 
obdavčitev vina, nižja obdavčitev nosilcev slike in zvoka), druge zahteve za izjemo pa je 
nadomestila z zahtevo po prehodnem obdobju (obdavčitev stanovanj za trg). 

Sklenjen je bil dogovor o dvostranskem sodelovanju Davčne uprave Republike Slovenije z 
davčnima upravama Danske in Francije. 
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Opravljene so bile številne naloge pri pripravi razvojnih projektov, s pomočjo katerih bo 
Davčna uprava Republike Slovenije postala povsem primerljiva s sodobnimi davčnimi upravami 
v Evropi. Ustanovljen je bil program IDIS (integrirani davčni informacijski sistem), ki je 
sestavljen iz sedmih večjih projektov, od katerih sta za razvoj Davčne uprave Republike 
Slovenije najpomembnejša projekta vzpostavitve enotnega centralnega knjigovodstva ter 
enotnega in integriranega registra davčnih zavezancev. Vzpostavljen je bil tudi nov oddelek za 
izmenjavo podatkov z drugimi državami, ki se uspešno pripravlja na izvajanje zahtev EU. 

Skupaj s predstavniki EU je bil pripravljen drugi sklop projektov, imenovan Modernizacija in 
preobrazba Davčne uprave Republike Slovenije v okviru predpristopne strategije za Evropsko 
unijo 2003 do 2005. Sestavlja ga 14 projektov, kijih bo EU tudi nadzirala EU. Od jeseni 1999 
do junija 2000 je bila opravljena analiza razhajanj, potreb, izoblikovane rešitve ter izdelan in 
odposlan načrt za upravljanje sprememb. 

Na področju 25. in 26. delovne skupine (carinska unija, zunanji ekonomski odnosi) so se 
predstavniki ministrstva v mesecu marcu 2000 seznanili s predpisi EU na področju carinskega 
obdavčevanja, ki so bili sprejeti od marca 1998 do 31. 12. 1999 ter pripravili interna poročila o 
vsebini. Dne 4. aprila 2000 so se predstavniki ministrstva v Bruslju udeležili večstranskega 
pregleda usklajenosti zakonodaje, sprejete v EU spomladi 1998 do konca leta 1999. Poleg tega 
je bil v aprilu 2000 pripravljen tudi dodatni pisni dvostranski pregled usklajenosti 15 dodatnih 
predpisov EU, ki so v pristojnosti ministrstva - oz. ocena o sprejemljivosti novega pravnega 
reda EU. Poleg tega pa je bila posebej pripravljena tudi vsebinska primerjava zakonodaje za 
področje nepreferencialnih pravil o poreklu blaga ter pregled in ažuriranje podatkov v 
Taiexovih seznamih pregleda usklajenosti zakonodaje za obe področji. 

Predstavniki ministrstva so sodelovali tudi pri delu na področju 6., 7., 24. in 29. delovne 
skupine (konkurenca - ekonomske cone, kmetijstvo - priprava pogajalskih izhodišč, pravosodje 
in notranje zadeve, financiranje in proračun) in v koordinacijski medresorski komisiji za 
vzpostavitev varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji 
Evropske unije ter v medresorski komisiji za odpravo gospodarskih posledic opuščanja meja z 
Italijo, Avstrijo in Madžarsko zaradi vstopanja Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

■. l < 

Glede uresničevanja obveznosti Republike Slovenije po izjavi k 94. členu pridružitvenega 
sporazuma je bil pripravljen predlog načrta preoblikovanja prostihcarinskih prodajaln, ki ga je 
januarja 2000 sprejela Vlada Republike Slovenije. Pripravljena pa sta bila tudi dva predloga 
zakona, in sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona in predlog 
zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih, ki ju je februarja 
2000 potrdila Vlada Republike Slovenije. Glede na razprave v delovnih telesih Državnega 
zbora, o zakonodajnem programu za reševanje problematike prostih carinskih prodajaln je 
ministrstvo izdelalo alternativni predlog zakona o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih 
prodajaln i\a cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko-hitri postopek, s katerim 
bi bilo možno nadomestiti besedilo zakona o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih iz februarja letos. Novo besedilo predloga zakona povzema že februarja 
dogovorjene rešitve, poleg tega pa vsebuje tudi pravne podlage za izvajanje ukrepov pomoči 
pri regionalnem razvoju v obmejnih območjih ter pravne podlage za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja delavcev, zaposlenih v prostih carinskih prodajalnah, ki bodo zaradi 
preoblikovanja ostali brez dela. Pripravljeni so bili tudi amandmaji k februarski različici zakona 
o posebnih ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih. V zvezi z vprašanjem prostih 
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carinskih prodajaln so bila pripravljena in na Vladi Republike Slovenije sprejeta tudi mnenja o 
treh poslanskih predlogih za spremembe in dopolnitve carinskega zakona. V decembru 2000 je 
vlada na predlog ministrstva sprejela nove amandmaje k februarskemu zakonu o posebnih 
ukrepih nadzora prodajaln na cestnih mejnih prehodih, v katerih je povzela vsa dosedanja 
prizadevanja za ureditev obravnavane problematike. 

Pripravljena so bila pogajalska izhodišča za področje javnih naročil in glede na sprejemanje 
predpisov s področja javnih naročil tudi ustrezno dopolnjena. 

Ena od pomembnejših tem pridružitvenega sveta je bilo vprašanje usklajenosti javnih naročil, 
zlasti vprašanje nadaljnjega obstoja zaščite domačih ponudnikov in varovanja pravic 
ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil. S sprejemom novega zakona o javnih naročilih 
so preference za domače ponudnike v celoti odpravljene. 

Ena od ugotovitev EU v Poročilu o napredku Republike Slovenije za polnopravno članstvo za 
leto 1999 je bila tudi ugotovitev, da je treba okrepiti sistem izobraževanja državnih 
uslužbencev za izvajanje postopkov javnih naročil. Skupaj z Upravno akademijo je bil izdelan 
program seminarjev za izobraževanje delavcev v državni upravi, ki bo zajemal tudi občine in 
druge naročnike. 

Ministrstvo je pripravilo več mnenj, ki se nanašajo na usklajenost predpisov Republike 
Slovenije na področju javnih naročil s sporazumom o vladnih nabavah, ki ga je sprejela 
Svetovna trgovinska organizacija. Svetovni trgovinski organizaciji je bilo preko Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj poslano poročilo o novem zakonu o javnih naročilih, ki prek 
direktiv EU upošteva tudi določbe Sporazuma o vladnih nabavah Svetovne trgovinske 
organizacije. Ministrstvo je spremljalo vsa dogajanja v Svetovni trgovinski organizaciji pri 
razvoju enotnega urejanja zasebnega financiranja v javnem sektorju, kar bo upoštevano tudi v 
predlogu zakona o koncesijah. Poročilo OECD kaže, da ima Slovenija poleg Madžarske med 
vsemi kandidatkami za vstop v EU najpodrobneje in najučinkoviteje urejeno oddajanje javnih 
naročil. 

Pripravljen je bil pregled izpolnjevanja sporazumov EFTA in CEFTA glede izvajanja določil o 
ureditvi javnega naročanja. Pri panevropski kumulaciji porekla blaga je ministrstvo začelo in 
zaključilo delo na spremembah in dopolnitvah preferencialnih pravil o poreklu blaga, ki so 
začele veljati s 1.1.2001. Ministrstvo je sodelovalo pri delu delovnih teles po posameznih 
prostotrgovinskih sporazumih ter v Odboru Svetovne trgovinske organizacije za 
nepreferencialna pravila porekla blaga. 

Julija 2000 je bil v Ljubljani organiziran seminar na temo Panevropske kumulacije porekla 
blaga, ki so se ga udeležile delegacije 30 evropskih držav. Gre za seminar o poreklu blaga in 
enotnih pravilih o poreklu blaga, ki so vključena v vse evropske pridružitvene sporazume in 
pomenijo merila za preferencialno poreklo blaga, s katerim se prosto trguje na "novem 
evropskem trgu* s 500 mio potrošnikov. 

Pri dejavnostih v Svetovni trgovinski organizaciji je ministrstvo odgovorno za področje 
poreklo blaga in carinsko vrednost. Tekoče dejavnosti so uradno obveščanje o notranjepravni 
ureditvi na obeh področjih ter o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki so zajeta v 
mednarodnih sporazumih. Tako je bil v organih STO zaključen postopek notifikacije carinske 
zakonodaje, kije bil spremenjen sredi leta 1999. 
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Na podlagi sprejete pobude za sklepanje sporazumov med Vlado Republike Slovenije in 
vladami določenih držav o medsebojni pomoči v carinskih zadevah s tipskim sporazumom so 
bila že končana pogajanja z Makedonijo, Izraelom, Norveško in Češko. Poročila o dokončanju 
pogajanj z Makedonijo, Izraelom, Norveško in Češko so bila že obravnavana na Vladi 
Republike Slovenije, za sporazum z Makedonijo in Norveško pa je bil že zaključen tudi 
postopek ratifikacije. Sporazumi naj bi bili sklenjeni še z Bosno in Hercegovino, Češko, 
Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Veliko Britanijo, Irsko, Kanado ZDA, 
Rusko federacijo, Ukrajino in Belorusijo. Sprejeta je bila tudi dodatna pobuda za sklenitev 
tozadevnega sporazuma z Albanijo. 

Slovenska carinska služba redno sodeluje na letnih skupščinah Svetovne carinske organizacije 
(WCO) in na sestankih različnih pododborov. V zadnjem dveletnem obdobju (1998-2000) je 
bila Carinska uprava Republike Slovenije kot predstavnica evropske regije članica finančnega 
odbora (WCO). Poleg navedenega sodeluje carinska služba kot opazovalka tudi na zasedanjih 
delovnih teles konvencij glede skupnega tranzitnega postopka EU in EFTA. 

V okviru mednarodnega sodelovanja je Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na 
srečo organiziral letno konferenco evropskega združenja igralniških nadzornih organov 
(GREF), ki je v maju 2000 potekala v Ljubljani. 

Ministrstvo je sodelovalo v okviru programa medinstitucionalnega sodelovanja z ministrstvom 
za finance Kraljevine Švedske, pri katerem se proučujejo značilnosti švedskega proračunskega 
postopka in izkušnje pri izvajanju reforme upravljanja javnih izdatkov. Sodelovanje omogoča 
izvedbo korakov v reformi priprave predloga državnega proračuna. Ministrstvo na področju 
proračuna sodeluje z Mednarodnim denarnim skladom, saj je na Ministrstvu za finance 
zaposlen stalni svetovalec te inštitucije. 

V letu 2000 so bili pripravljeni predlogi zakonov o ratifikaciji naslednjih mednarodnih 
sporazumov: sporazum med republiko Slovenijo in nordijsko investicijsko banko (podpisan 27. 
oktobra 1999), sporazum o posojilu med republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo 
in razvoj za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin (podpisan 17. novembra 1999) in 
sporazum o posojilu za najetje kredita za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega 
varstva med republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in razvoj (podpisan 18. aprila 
2000) in garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in evropsko investicijsko banko za 
projekt slovenskih avtocest iv (podpisana 24. decembra 1999). 

poročevalec, št. 16/VII 1510 5. marec 2001 



MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

1. SEKTOR ZA INDUSTRIJO IN DRŽAVNO PREMOŽENJE 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je pristojno za upravljanje pomembnega dela državnega 
premoženja gospodarske infrastrukture. S tem je poleg mnogih vsebinskih nalog sektoija za 
državno premoženje povezanih tudi precej formalnih, povezanih z vodenje evidence državnega 
premoženja in njegovega upravljanja. V ta namen je bila zgrajena tudi nujno potrebna 
računalniško podprta informacijska baza, ki vsebuje vse potrebne podatke za učinkovito 
spremljanje in upravljanje državnega premoženja. 

Na gospodarsko finančnem področju so bile dejavnosti usmerjene zlasti v pripravo 
premoženjske bilance ministrstva, spremljanje in upravljanje kapitalskih naložb v družbah, 
ki so v delni ali večinski lasti R Slovenije, konverzije terjatev, povečanje osnovnega 
kapitala s stvarnimi vložki dokapitalizacije v družbah, ki so v upravljanju Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti, sodelovanje z Novo Ljubljansko banko glede upravljanja terjatev 
v postopkih prisilnih poravnav, stečajev in izvršilnih postopkov (MHE) ter spremljanje' 
terjatev iz danih privatizacijskih kupnin in sodelovanje z Ministrstvom za finance v 
postopkih razpolaganja s terjatvami po zakonu o javnih financah in zakonu o izvrševanju 
proračuna 

Na korporacijsko-pravnem področju so naloge usmerjene v upravljanje družb v skladu z 
zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o gospodarskih javnih službah. Ministrstvo 
je sodelovalo pri pripravi gradiva za skupščine družb, - zlasti o elektroenergetskem 
sistemu, proizvodnji nafte in plina, ter pri izdelavi družbenih pogodb in spremembah 
enoosebnih družb v družbe z več družbeniki po vstopu PID-ov v hidro in termoelektrarne. 
Pripravilo je pripombe k noveli zakona o gospodarskih družbah in sodelovalo v delovni 
skupini za podelitev državnih poroštev kakor tudi pri prirpravi pogodbe med Republiko 
Slovenijo in Petrolom o izvedbi javnega razpisa za prodajo večinskega deleža Nafte 
Lendava. 

Sodelovalo je pri pripravi zakona in uredbe ter programa privatizacije državnega 
premoženja in pripravljalo strokovna mnenja o korporacijskem in gospodarsko-finančnem 
pravu. Začelo je pripravljati dokumentacijo za prodajo državnega deleža v Lesonitu, d.d. 
in s sodelovanjem z Agencijo za revidiranje in lastninsko preoblikovanje podjetij pri 
pripravi revizijskih poročil družb iz programa privatizacije, ki so v upravljanju Ministrstva 
za gospodarske dejavnosti. Pripravljalo je strokovna mnenja o polnitvi privatizacijske 
vrzeli, vključno s privatizacijo Slovenske razvojne družbe, mnenja o statusnem 
preoblikovanju NEK, o poravnavi obveznosti Republike Slovenije do Geoplina, sodelovalo 
pa tudi pri programu stečaja RSC Mežica v zapiranju. 

V industriji so potekale te dejavnosti: 

1. Sodelovanje v postopkih prisilnih poravnav, pri katerih ima ministrstvo svoje 
naložbe 

2. INDOS Ljubljana: postopek seje končal s stečajem (v upniškem odboru) 
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3. IUV Vrhnika: prisilna poravnava (v upniškem odboru) 
JUTRANJKA Sevnica: družba ni v prisilni poravnavi (projektna skupina) 
KORS Rogaška Slatina: prisilna poravnava prekinjena in ponovno uvedena (upniški 
odbor) 
MODA LOTUS Maribor: prisilna poravnava 
BPT Tržič d d: prisilna poravnava (upniški odbor) 
ANGORA, d.d. Ljubljana, prisilna poravnava (upniški odbor) 
GAŠPER, d.o.o.prisilna poravnava, 
SCALA Zarja Petrovče: prisilna poravnava 
VEPLAS, d.d., Velenje: prisilna poravnava 

2. Sodelovanje v NS družbe LESTRO-LEDINEK, d.d.; PP NS družbe je imel v tem 
obdobju 7 sej, obravnavana tematika se je večinoma nanašala na tekoče proizvodnjo, 
poplačila upnikov po PP in reševanje problema »sistema« LEDINEK s problemom 
»obratovalnice«. 

3. Sodelovanje pri delu projektnih skupin programa prestrukturiranja podjetij v okviru 
SRD: 
- INPOD, d.o.o., Otiški Vrh; 5 sestankov projektne skupine, 
- PIK Maribor: 3 sestanki projektne skupine 

4. Sodelovanje pri reševanju problematičnih podjetij: 
- Opekarna Brežice: prisilna poravnava in poroštvo države (koordinacija), 
- Pohištvo Brežice, tekoča problematika: 

- TIK Tovarna igel Kobarid okoljska problematika 
5. Sodelovanje v komisiji za dodeljevanje dolgoročnih posojil iz kupnin, dodeljevanje 

subvencij in komisije za poroštva Republike Slovenije na ministrstvu. 
6. Priprava gradiva za Vlado Republike Slovenije glede postopkih prisilnih poravnav in 

kapitalizacij, gradiv za Slovensko razvojno družbo in podjetja iz programa 
prestrukturiranje podjetij. 

7. Sodelovanje pri zastopanju države pri skupščinah družb, pri katerih ima Republike 
Slovenije delež in priprava gradiva za Vlado Republike Slovenije (Lesonit, d.d., 
NOVOTEKS Tkanina, d.d.) 

8. Sodelovanje v VPS na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 

Ministrstvo je spremljalo dogajanja v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala 
(IGM) in skrbelo za izvajanje strategije omenjenih podjetij, s spodbujanjem 
prestrukturiranja, modernizacije in konkurenčne sposobnosti na domačem in tujih trgih v 
okviru »strategije povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije«. Ministrstvo 
je spremljalo uresničevanje nacionalnih programov, predvsem tistih, ki bistveno vplivajo na 
gradbeništvo in IGM, ter s svojimi pristojnostmi poskušalo reševati probleme gradbenih 
podjetij, predvsem pri gradnji avtocest Sodelovalo je pri sofinanciranju svetovalnih 
projektov o strategiji razvoja gradbenih podjetij in IGM, projektnem vodenju, trženju, 
prenovi poslovnih procesov, obvladanju stroškov, kakovosti, skupnih nastopih na tujih 
trgih, tržnih raziskavah in skupnih ponudbah 

Ministrstvo je pripravilo spremembo zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki v zvezi s prestrukturiranjem azbestne proizvodnje v neazbestno in 
odpravilo neenakosti pri socialno kadrovskem programu podjetij, ki zajema 
prestrukturiranje ter odpravilo nekaj pravnih praznin pri upokojevanju pod ugodnejšimi 
pogoji na podlagi protiazbestnega zakona. 
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Sodelovalo je pri pripravi novega zakona o gradbenih proizvodih in zakona o javnih 
naročilih, saj je omenjeni pravni akt izredno pomemben v tržnih razmerah na domačem 
trgu, prav tako pa je ministrstvo v preteklem obdobju sodelovalo pri pripravi nacionalnih 
smernic za azbest in pri finančni podpori gospodarskim družbam v Posočju, katere je 
prizadel potres. 

Na mednarodnem področju so potekale aktivnosti v zvezi priprave protokola o 
sodelovanju na področju gradbeništva z Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Rusko 
federacijo. V sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj je pomagalo 
slovenskim gospodarskim družbam pri prodoru na trg Bosne in Hercegovine, Črne gore, 
Makedonije in Kosova, predvsem z omogočanjem izvajanja gradbenih del ter ponudbo 
gradbenih izdelkov naših gradbenih podjetij in IGM. 

SEKTOR ZA ENERGETIKO 

2.1. ENERGETIKA 

Na mednarodnem področju so bile poleg usklajevanja zakonodaje z Evropsko unijo večje 
dejavnosti še pri odnosih s Hrvaško in sodelovanje pri pripravi Protokola o tranzitu 
energije v okviru Konference o energetski listini. 

Zaradi približevanja Evropski uniji ministrstvo tekoče spremljanj novo sprejeto evropsko 
zakonodajo energetiki. K pogajalskim izhodiščem za poglavje Energija so bila pripravljena 
dodatna pojasnila, stališčih predvsem do obveznih zalog nafte in derivatov ter jedrske 
varnosti v Nuklearni elektrarni Krško. 

Izvedena je bila priprava in sodelovanje na konferenci, ki stajo organizirali EU in Grčija v 
Atenah 1. in 2. julija 2000 z naslovom Vpliv energetskih projektov na območje Mediterana 
in Črnega morja. 

V skladu s sprejeto energetsko politiko so se izvajale dejavnosti pri učinkoviti rabi 
energije, uporabi obnovljivih virov energije in pri gradnji objektov soproizvodnje 
električne in toplotne energije. 

Energetski sektor je s sprejetjem energetskega zakona in postopkom sprostitve trga z 
električno energijo vstopil v obdobje korenitih sprememb pri uporabi sektorske zakonodaje. Pri 
vstopnih dejavnosti za vključitev v EU se bo postopno sprostil trg električne energije in 
zemeljskega plina. S procesom konkurenčnosti se bodo spodbudile možnosti za delovanje trga 
in vlaganja zasebnega kapitala v to dejavnost. Potrebni temelji za zasebna vlaganja niso samo v 
splošni stabilnosti slovenskega gospodarskega okolja, ampak tudi v ustrezni sektorski 
zakonodaji in ureditvi. Temeljni dokument energetike bo Nacionalni energetski program, ki bo 
opredelil temelje energetske politike v skladu z odpiranjem trga in večjega vključevanja tržnih 
pravil konkurence v delovanje ponudbe in povpraševanje posameznih energetskih medijev. 

Energetski zakon je prilagojen potrebam Slovenije in upošteva predvidene obveznosti 
članstva v Evropski uniji ter evropske razvojne smeri. Temeljno načelo, na katerem temelji 
zakon, je zagotoviti oskrbo z energijo, zanesljivost in kakovost oskrbe na tržni osnovi ter 
ob ustreznih okoljevarstvenih razmerah. Zakon določa dejavnosti pri oskrbi z energijo, ki 
se opravljajo kot gospodarske javne službe in jih izvajajo javna podjetja ali pravne osebe 
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Ta je odvisna od pravočasnega sprejetja podzakonskih aktov pri izvajanju gospodarskih 
javnih služb. Agencija za energijo je organ, ki skrbi za ustrezen nadzor nad naravnimi 
monopoli v energetiki in je prav tako ključnega pomena za zagotavljanje preglednosti in 
nepristranskosti delovanja trga z električno energijo in plinom. Oba pogoja sta bila 
izpolnjena v zakonsko določenih rokih. S sklepi Vlade Republike Slovenije so bili 
imenovani upravljavci distribucijskega in prenosnega omrežja ter organizator trga z 
električno energijo. 

Učinkovita raba energije bo s strateškega vidika obdelana v Nacionalnem energetskem 
programu. Pripravlja se podzakonski akt, ki bo opredelil status kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije skladno z zahtevami Energetskega zakona in evropske 
zakonodaje. 

Po velikem interesu za gradnjo objektov za soproizvodnjo elektrike in toplote- 
»kogeneracij« v zadnjih letih je bil letos manjši. Razmere za delovanje kogeneracij so se v 
zadnjem letu močno poslabšale zaradi velikega dviga cen naftnih derivatov in zemeljskega 
plina ob znižanih cenah električne energije, zato je interes za graditev kogeneracij začasno 
manjši. 

V komunalni energetiki je ministrstvo spremljalo delovanje lokalnih javnih podjetij za 
oskrbo s toploto in s plinom iz omrežja in proučevalo razlike med našo ekonomsko- 
tehnično ter pravno in upravno zakonodajo z zakonodajo držav Evropske unije in 
sprejemala spremembe. Pri oskrbi s toploto je proučevalo možnosti za gradnjo kogeneracij 
pri dejavnostih oskrbe s toploto. Pripravljena je bila metodologija za spremljanje cen 
toplotne energije v sistemih daljinskega ogrevanja, ki bo v v pomoč lokalnim skupnostim 
pri oblikovanju cen toplotne energije z njihove pristojnosti. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je sodelovalo pri pripravi strategije za nizko in 
srednjeradioaktivne odpadke, ki jo je izdelala Agencija za radioaktivne in zunanje 
strokovne institucije ter posamezniki. Strategija je bila poslana v vladni postopek. 

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK 
zbira sredstva za razgradnjo NEK v skladu z zakonom o Skladu za financiranje razgradnje 
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK. V zadnjem letu so sredstva pritekala 
redno, za dogovorjene premike pa so bile z NEK sklenjene pogodbe. Za primerno 
naložbeno politiko sredstev je izdelal Strategijo nalaganja finančnih sredstev sklada, h 
kateremu je Vlada RS dala soglasje. Sklad zaradi nedorečenih odnosov s hrvaškim 
partnerjem pri lastništvu NEK še ni financiran po predvidevanjih. 

Alpska konvencija - Protokol ENERGIJA, ki je bil že pred časom sprejet na ravni 
ministrov držav podpisnic Alpske konvencije, zaradi jezikovnih usklajevanj še ni bil dan v 
parlamentarni postopek sprejemanja. 

Pri približevanju Evropski uniji sta bila opravljena pregleda evropske in notranje 
zakonodaje s področja energetike V pogajalskih izhodiščih je bilo kot problem, ki zahteva 
3-letno prehodno obdobje, izpostavljeno oblikovanje potrebnih zalog nafte in derivatov. 
Prav tako je bila poudarjena nujnost po reševanju nasedlih naložb v proizvodnji električne 
energije in možnost, da bo potrebno za zapiranje nekaterih premogovnikov zagotavljati 
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državno pomoč tudi po letu 2002. 

V letu 2000 so se nadaljevala pogajanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za 
pripravo meddržavne pogodbe v zvezi z lastništvom in statusom Nuklearne elektrarne 
Krško. Pogajanja so pripeljala do visoke stopnje usklajenosti meddržavne pogodbe. Odprti 
sta ostalo vprašanje načina reševanja in shranjevanja nizko in srednjeradioaktivnih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in tudi razrešitev finančnih neusklajenosti iz 
preteklih let obratovanja. 

Skladno z novim energetskim zakonom so se začele dejavnosti za pripravo Nacionalnega 
energetskega programa (NEP). Skupaj s Slovenskim nacionalnim komitejem WEC je bila 
pripravljena projektna naloga. Na podlagi projektne naloge je Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti pridobilo ponudbo za pripravo posameznih separatov kot za osnovo za 
program. Do konca novembra leta 2000 naj bi bili pripravljeni vsi separati, ko bo ožja 
delovna skupina začela s pisanjem programa. Prav tako je bil pripravljen njegov skelet, 
začela sta že z delo pri uvodnih poglavjih in usklajevanja del med izdelovalci separatov. 

2.2 ELEKTRIKA 

Oskrba Republike Slovenije z električno energijo je bila zadovoljiva. Elektroenergetski 
sistem je deloval skladno s predpisi UCTE (evropska interkonekcija). Rast porabe 
električne energije je bila nekoliko pod predvidevanji iz elektroenergetske bilance. 
Hidrologija slovenskih rek je bila v okviru predvidevanj, v sistemu ni bilo nobenih večjih 
izpadov ali havarij. 

Obdobje lahko označimo kot uspešno. V tem času se intenzivno izvaja ali dokončuje kar 
nekaj večjih naložb. Končala se 1. faza obnove hidroelektrarn na reki Dravi, kije zajela tri 
elektrarne: HE Mariborski otok, HE Vuzenica in HE Dravograd. Začel se je priprava 2. 
faze obnove, ki zajema HE Vuhred in HE Ožbalt. Intenzivni sta obnova in doinštalacija 
HE Doblar in HE Plave. Gradbena dela so v glavnem opravljena in začela se je montaža 
opreme. Izšel je zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save in realno je pričakovati skorajšnji začetek gradnja elektrarn na Spodnji Savi. 
Gradnja dveh plinskih blokov v TE Brestanica se dokončuje in se pripravlja na poskusni 
zagon. Uspešno se dokončala ekološka sanacija bloka 5 v Termoelektrarni Šoštanj. V 
juniju 2000 je bilo dokončano posodabljanje Nuklearne elektrarne Krško. Elektrarna je s 
tem še povečala zanesljivost in varnost obratovanja, povečala pa je tudi svojo moč. Po 
opustitvi ideje o nadomestni gradnji v TE Trbovlje in Zakon o postopnem zapiranju RTH 
se pripravlja študija za sanacijo vplivov obratovanja TET 2 brez čistilne naprave na 
okolje. V Termoelektrarni toplarni Ljubljana se končuje novo stikališče. 

V okviru prenosne in distribucijske dejavnosti so izvedeni številni projekti, ki so v 
primerjavi z vlaganjem v proizvodni dejavnosti manjšega obsega. Cilj vlaganj je zagotoviti 
primerno zanesljivost oskrbe uporabnikov z električno energijo preko vodov visoke 
napetosti, srednje in nizke napetosti. Izgradnja upošteva načela standardizacije in tipizacije 
ter zahtev nove tehnologije. Povečane so aktivnosti za gradnjo m obnovo distribucijskih 
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centrov vodenja, ki bodo olajšali upravljanje z omrežji. Večje so aktivnosti za izgradnjo 
objektov avtomatizacije srednje napetostnih omrežij in delov omrežja, ki bodo povečali 
zanesljivost oskrbe. 

Podjetja prenosa in distribucije električne energije sodelujejo pri pripravi dokumentov 
(sistemskih obratovalnih navodil) v skladu z zahtevami sproščenega trga z električno 
energijo. Distribucijska podjetja, upoštevajoč razvojne načrte ocenjujejo potrebna sredstva 
za srednjeročno poslovanje. Posledično se bodo njihove ocene izražale v razvojnih načrtih 
distribucijskega omrežja, ki jih zahteva energetski zakon. Podjetja distribucije in prenosa 
so v fazi uskladitve notranje organiziranosti z zahtevami uredb o izvajanju gospodarskih 
javnih služb. 

Cene električne energije so v Evropi v povprečju še višje od cen električne energije v 
Sloveniji. Cene za industrijske uporabnike so v zadnjih letih v Evropi močno padle, vendar 
je, po naših primerjavah večina odjemalcev v Sloveniji na podlagi osnovi cen električne 
energije še konkurenčna. Cene električne energije za gospodinjski odjem je naraščala 
hitreje kot cene električne energije za industrijo v odjemnih skupinah nad lkV. V zadnjem 
letu so cene električne energije imele nižjo rast od inflacije. Predvsem cene za gospodinjski 
odjem so in bodo imele hitrejšo rast. 

V zadnjem letu so se zelo povečale cene naftnih derivatov in zemeljskega plina, kar vpliva 
na razmerja cen energij. 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je je bilo dejavno v skladu s pristojnostmi, povezanimi s 
sprejemom in uveljavitvijo zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save. Spremljane so bile dejavnosti, pozvezane s problematiko RTE Ugljevik. 

2.3. PREMOG 

V državnem zboru je bil sprejet zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
in razvojnem prestrukturiranju regije, kije začel veljati 21.7. 2000. 

Uredba o pravilih za izvajanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa 
zapiranja, ki jo zakon predvideva, je v pripravi. Glede poravnava neposredne ekološke 
škode zaradi delovanja Termoelektrarne Trbovlje 2 potekajo aktivnosti za pripravo 
ustreznih mehanizmov in meril, ki bodo služili kot podlaga, da se omogoči izvedba te 
obveznosti. Oblikovani so pogoji in merila za dodeljevanje razvojnih spodbud za Zasavje 
zaradi vzpostavljanja razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva kakor tudi 
spodbujanje naložb v razvoj človeških virov. 

Pri rudnikih rjavega premoga v zapiranju Kanižarica, Senovo in Zagorje se uresničujejo 
letni načrti zapiranja na podlagi osnovnega programa Pripravljena sta bila načrt dejavnosti 
za vse tri družbe v zapiranju za leto 2000 kakor tudi poročilo o uresničevanju načrta 
dejavnosti za leto 1999. 20. 4. 2000 so bile skupščine družb v zapiranju, sprejeti sklepi so 
sprostili pristop k letnim dejavnostmi.Vodstva rudnikov rjavega premoga v zapiranju so 
pripravila predlog za podaljšanje roka zapiranja in operativne plane aktivnosti za leto 
2001. 
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi zakona o rudarstvu maja sprejela dve uredbi, in 
sicer uredbo o plačilu za sanacijo posledic rudarskih del in uredbo o načinu določanja 
plačila za rudarsko pravico. 

2.4. TEKOČE GORIVO IN ZEMELJSKI PLIN 

Oskrba z naftnimi derivati in zemeljskim plinom je bila nemotena in zanesljiva. 

Razreševanje akutne problematike Nafte Lendava, d.o.o., seje nadaljevalo s temi dejavnostmi: 
decembra 1999 sta bili sklenjeni pogodbi med Vlado Republike Slovenije in Petrolom, d.d., za 
zagotavljanje pogojev za poslovanje Nafte v letu 2000 in za skupen nastop pri pridobitvi 
novega strateškega partnerja za Nafto. V proračunu za leto 2000 so bila zagotovljena 
subvencijska sredstva za ekološko sanacijo rudarskih objektov in naprav za pridobivanje 
ogljikovodikov in sredstva za delež Republike Slovenije pri dokapitalizaciji Nafte skupno s 
Petrolom. Kratkoročni ukrepi niso realizirani v celoti skladno s planom. Od planiranih 500,32 
M SIT za sanacijo rudarskih objektov ni bilo plačanih iz sredstev proračuna 2000 za 167,41 M 
SIT pogodbeno zagotovljenih in opravljenih del. Predvidena dokapitalizacija v višini 800 M 
SIT iz bilance B je bila vplačana le 50 %, druga polovica, ki je zapadla 30. septembra 2000, pa 
še ni vplačana. To je povzročilo Nafti Lendava velike težave in ji grozilo stečaj po zakonu o 
finančnem poslovanju podjetij. Lendavska rafinerija po volji večinskega lastnika Petrola ni 
obratovala od 14. oktobra 2000 dalje tako, da se je finančni položaj Nafte Lendava 
neprenehoma poslabševal, čeprav so ostale dejavnosti poslovale z zmernim dobičkom. Nujni so 
ukrepi dodatne finančne sanacije (konverzija starih terjatev v kapital družbe) in dolgoročne 
razvojne sanacije (reorganizacija družbe, vlaganja v razvojne projekte, pridobitev strateškega 
partnerja). 

2.5. AGENCIJA ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 

V skladu z določbami energetskega zakona, ki opredeljuje usmeritve izvajanja politike 
učinkovite rabe energije, so na agenciji v obdobju poročanja uresničevali vrsto programov, 
namenjenih spodbujanju učinkovite-rabe energije in sicer: 

• informativne, izobraževalne, svetovalne, razstavne in promocijske dejavnosti, 
• energetsko svetovanje za občane - ENSVET, 
• energetsko svetovanje velikim porabnikom energije, 
• energetske preglede podjetij in ustanov, 
• energetske zasnove lokalnih skupnosti, 
• finančno spodbujanje ukrepov učinkovite rabe v gospodinjstvih, 
• pripravo standardov in predpisov, 
• spodbujanje naložb v energetsko učinkovitost, 
• mednarodno sodelovanje. 

Za to obdobje je zelo pomembno uvajanje dveh novih programskih pristopov, in sicer 
upravljanje energije na strani porabe v podjetjih za distribucijo električne energije in 
zemeljskega plina ter uvajanje postopkov pogodbenega financiranja ukrepov za učinkovito 
rabo energije v javnem sektorju. Prvi projekt je financiran s programom PHARE, drugi s 
programom TRANSFORM nemške vlade. Na Agenciji je bilo zelo živahno mednarodno 
sodelovanje. Tako je Slovenija vključena v program SAVE II in sodeluje v organih 
upravljanja, prav tako dejavno deluje pri delovni skupini za energetsko učinkovitost v 
okviru pogodbe o energetski listini. 
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ZAKONODAJA 

- Podzakonski akti Energetskega zakona (Uredbe o prenosu, distribuciji električne energije oz. 
organiziranju trga z električno energijo) 

- Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. 
- Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 

regije 

3. SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE 

Sektor za evropske zadeve je sestavni del področja za industrijske politike in evropske 
zadeve z nalogami, za katere je pristojno Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pri 
vključevanju v EU. Razen tega je pristojen za sodelovanje ministrstva z mednarodnimi 
organizacijami (Evropska ekonomska komisija Združenih narodov, UNIDO, OECD itn.), 
pobudami in projekti (npr. Pakt stabilnosti za Jugo-Vzhodno Evropo) kot tudi za številne 
naloge, povezane izvajanjem Strategije RS za vključitev v EU. 

Najpomembnejše naloge, ki jih je sektor opravil oz. koordiniral v obdobju od 1.9.1999 do 
1. 9. 2000, so: 

3.1 ZAKONODAJNO PODROČJE 

Pripravljeni in sprejeti so bili predpisi, načrtovani v pogajalskih izhodiščih in Državnem 
programu za sprejem pravnega reda EU do konca leta 2002, in to: 

Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih 
Odredba o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken 
Odredba o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken 
Odredba o varnosti strojev 
Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih 
napetostnih mej. * 

Sprejemu predpisov je sledila pospešena uveljavitev, ki se nanaša na pripravo 
institucionalnega okvirja za izvajanje zakonodaje kot pripravo podjetij, da se bodo lahko 
čimbolj prilagodila razmeram delovanja na notranjem trgu EU Ministrstvo se je pri 
izvajanju teh nalog opiralo na lastna sredstva in na pomoč iz sredstev PHARE in 
dvostransko pomoč držav članic EU. V letu 1999 se je začel izvajati projekt 
Implementacija tehnične zakonodaje v podjetjih v višini 1,2 milijonov evrov (začetek 
projekta november 1999, dokončanje - december 2000) S projektom so razčlenili 
pripravljenost podjetij za uvajanje tehničnih predpisov, izvedli informativno-uvajalni 
seminar za slušateljev in omogočili izvedbo svetovanja v 46 slovenskih podjetjih na temo 
priprave tehnične mape ali vključitve podjetij na notranji trg EU. 

V letu 2000 so začeli s projektom medinstitucionalnega povezovanja PHARE za pomoč 
Ministrstvu za gospodarske dejavnosti pri uvajanju in uporabi direktiv novega pristopa 
Projekt se je pričel avgusta 2000 in bo trajal 2 leti. Pri projektu so poleg ministrstva 
sodelovale tudi vse institucije, potrebne za vzpostavitev sistema, ki omogoča izvajanje 
direktiv v Sloveniji 
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V maju 2000 se je začelo z novim svetovalnim projektom za zvišanje konkurenčnosti 
podjetij slovenske strojegradnje in orodjarstva. Pri projektu je sodelovalo 20 slovenskih 
podjetij z omenjenih področij. Končan bo novembra 2001. 

3.2. DRUGA PODROČJA 

Pripravljena sta bila Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije 
pogojem notranjega trga EU 2000-2003 in Program prilagajanja slovenske usnjarske 
in obutvene industrije pogojem notranjega trga EU 2000-2003; Vlada Republike 
Slovenije je programa sprejela decembra 1999, v letu 2000 pa sta se začela pospešeno 
izvajati; 

s pristojnimi institucijami EU je bil pripravljen in usklajen Program prestrukturiranja 
jeklarstva v Sloveniji; Vlada Republike Slovenije gaje sprejela 22. marca 2000 in nato 
glede na spremembe, nastale zaradi usklajevanja z institucijami EU, ponovno potrdila 
21. septembra 2000. Izhodišča za pripravo programa so bila pripravljena s pomočjo 
projekta PHARE; 

ministrstvo je z javnimi razpisi podpiralo številne projekte, namenjene izvajanju 
programov za usklajevanje tehnične zakonodaje s tehnično zakonodajo držav članic 
EU, sofinanciranja ekspertiz priprave programov prilagajanja EU in izvajanja 
Strategije Republike Slovenije za vključitev v EU; 

ministrstvo je vodilo delovne skupine za pregled usklajenosti zakonodaje in pripravo 
pogajalskih izhodišč, in sicer za področje 5 - pravo gospodarskih družb, področje 14 
- energetika in področje 15 - industrijska politika, predseduje pridružitvenemu 
pododboru med Slovenijo in EU za trgovino, industrijo in ESPJ proizvode. 
Pridružitveni pododbor je zasedal januarja 2000 v Bruslju. 
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

POLITIKA IN UKREPI 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s politiko Vlade Republike 
Slovenije na področju kmetijstva in živilstva usmerjalo ukrepe tekoče gospodarske politike 
predvsem v ustalitev razmer na kmetijskih trgih in postopno prilagajanje tržnih ureditev 
ureditvam v Evropski uniji. Podlaga za to sta bila sprejet Program reforme kmetijske politike 
1999 - 2002 in Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za obdobje 2000 - 
2002. 

Za navedeno obdobje je bilo značilno nihanje odkupnih cen pri nekaterih pomembnejših 
kmetijskih proizvodih, zlasti pri prašičih in prašičjem mesu in pri govedu, pri čemer se je na 
začetku leta 2000 povečal uvoz zaradi nadaljnje liberalizacije trgovine s kmetijskimi proizvodi 
skladno s sporazumom s CEFTO. Vladi Republike Slovenije je z uvedbo ustreznih 
zunanjetrgovinskih ukrepov uspelo vzpostaviti normalne razmere na trgu. 

Z intervencijami v kmetijstvu in tržnimi ureditvami pri pomembnejših kmetijskih proizvodih je 
bilo zagotovljeno, kolikor je bilo potrebno in možno, prilagajanje ukrepom in tržnim ureditvam 
v Evropski uniji v skladu s sprejetimi obveznostmi v Programu razvoja kmetijstva, živilstva, 
gozdarstva in ribištva za obdobje 2000 - 2002. V letu 2000 so bila uvedena neposredna plačila 
na ha kmetijskega zemljišča v obdelavi za vse poljščine in za območja z omejenimi dejavniki za 
kmetijsko dejavnost. S tem je bilo omogočeno nadaljnje prilagajanje tržnih ureditev pri 
poljščinah in žitih ureditvi v Evropski uniji in hkrati tudi višjo stopnjo liberalizacije trgovine s 
temi proizvodi. V letu 2000 je bila uveljavljena tržna ureditev za krušno žito, ki je v celoti 
primerljiva z Evropsko unijo. Neposredna plačila pomenijo tudi bistven premik k proizvodno 
nevtralnim učinkom ukrepov. 

Pripravljen in sprejet je bil tudi zakon o kmetijstvu, ki je določil sistemske temelje za 
usposobitev Slovenije za prevzem in uveljavitev kmetijske politike Evropske unije. 

Poseben poudarek je bil dan proračunskim strukturnim podporam. Gre za podpore pri 
naložbah kmetij in kmetijskih gospodarstev, zadaig, skladiščnih zmogljivosti za sadje, 
predelavo, dodelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ki pomenijo usposobitev za 
povečanje konkurenčnosti. Nadaljevalo se je delo, s skupnim pristopom Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja, pri podpori projektom mladih kmetov in modernizaciji kmetij. Cilj 
skupnega nastopa je povečati učinke razpoložljivih finančnih sredstev in pospešiti 
posodabljanje čim večjega števila kmetij. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skladno z reformo kmetijske politike na 
področju razvoja podeželja in kmetijskih zemljiških operacij izvajalo ukrepe, s katerimi je 
sledilo politiki ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja, izboljšanju kakovosti kmetijskih 
zemljišč, zaokroževanju kmetijskih gospodarstev in preprečevanju zaraščanja, Sredstva, ki jih 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja za razvoj podeželja, so občutno 
nižja od potreb, kijih imajo posamezne lokalne skupnosti na tem področju. Tudi za kmetijske 
zemljiške operacije je bilo ugotovljeno, da so ukrepi, ki so bili izvajani, nujno potrebni. V letu 
2000 je od razpoložljivih proračunskih sredstev za te namene polovica vezana na priliv 
sredstev iz spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. 
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Dokončana in finančno realizirana so bila agromelioracijska dela na sedmih večjih kompleksih, 
ki skupaj merijo 1081,31 ha zemljišč. Sklenjene so bile pogodbe ter začeta agromelioracijska 
dela na 11 območjih na skupni površini 374,8 ha. 

Komasacije so se izvajala zaradi izboljšanj posestne in zemljiške strukture. Zaradi obsega del 
so se izvajala komasacije za posamezno območje v obdobju dveh let. V prvih devetih mesecih 
leta 2000 je bilo dokončanih 108,80 ha, v postopku dokončevanja pa je preostalih 354,59 ha 
novo uvedenih komasacij, začetih v letu 1999. Prav tako so bile v letu 2000 dokončane 
komasacije, začete v letu 1998. V okviru sanacije nedokončanih komasacij so se v prvih 
devetih mesecih leta 2000 opravljala dela za dokončanje komasacij na 15 komasacijskih 
območjih od 81 območij, ki so vključena v program sanacije. 

Za razvoj podeželja so bile v letu 2000 uvedene štiri nove proračunske postavke: 2429 - 
Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij, 1458 - Ukrepi prostorskega urejanja - 
obnova vasi, 2470 - Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri 
in 3804 - Ukrepi prostorskega urejanja - razvoj infrastrukture, povezane z razvojem 
kmetijstva. Dokončani so bili: inovativni programi oziroma uvajalna faza programa na 21 
lokacijah, 8 projektov obnove vasi, 24 projektov uvajanja gospodarstva na podeželje in 34 
projektov cestne infrastrukture. 

Izveden je bil javni razpis za zbiranje ponudb za urejanje pašnikov v letu 1999/00 za skupno 
površino 2000 ha novo urejenih pašnikov. 

Pri namakanju kmetijskih zemljišč je bila za obveznosti iz javnega razpisa v letu 1999 
pripravljena dokumentacija za zgraditev 11 vodnih akumulacij za namakanje 49 ha vrtnin in 
sadovnjakov in 7,6 ha osuševanja travnikov. Objavljen je bil tudi javni razpis za zbiranje 
zahtevkov za nepovratna sredstva za gradnjo hidromelioracijskih sistemov. Izveden je bil javni 
razpis za ugotavljanje usposobljenosti za dela za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov. 
Izbranih je osem izvajalcev za vzdrževanje na skupni površini 34680 ha. Po programu se 
vzdržuje namakalni sistem v sklopu sistema Vogršček. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpiralo tudi stanovska in interesna 
združenja kmetijskih pridelovalcev in je po programu podprlo 14 zvez na ravni Republike 
Slovenije. Za društvana ravni občin je bil izveden javni razpis. 

V letu 2000 so se prvič subvencionira tudi živilskopredelovalna industrija. Izveden je bil javni 
razpis za prestrukturiranje živilstva za: žito, meso, mleko, vino, sadje, vrtnine, krompir, 
semenski in sadilni material in oljnice (oljke in buče). 

Pri ukrepih za območja z omejenimi dejavniki v kmetijstvu je bila v okviru uskladitve pravnega 
reda z Evropsko unijo pripravljena uredba o kriterijih za določitev območij z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost. Na podlagi programa za izvajanje reforme kmetijske 
politike 2000 - 2002 so bili za leto 2000 pripravljeni ukrepi za izvajanje neposrednih plačil na 
površini kmetijslflh zemljišč (EKO - 1). 

Uvedenih je bilo nekaj novih ukrepov pri plačilih EK02 in EK03, ki pomembno prispevajo k 
preoblikovanju kmetijstva in priznavanju njegovih družbeno pomembnih nalog pri varovanju 
podeželske krajine, naravni biodiverziteti in ohranjanju podeželja Nadaljevali so se tovrstni 
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ukrepi pri podpori integriranemu sadjarstvu in ekološkemu kmetijstvu, planinski paši ter 
ohranjanju genske banke v kmetijstvu, na novo pa so bili uvedeni ukrepi v integriranem 
vinogradništvu, pridobivanju reprodukcijskega materiala za ekološko proizvodnjo ter 
zatravljanje vinogradov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru svojih pristojnosti sodelovalo v 
postopkih za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občin z mnenji o 
njihovi skladnosti s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč ter sodelovalo z dajanjem pogojev in 
soglasij pri sprejemanju lokacijskih načrtov za velike infrastrukturne objekte v državi, 
predvsem za posamezne odseke avtomobilskih cest. Da bi zagotovilo upoštevanje predpisov o 
varstvu kmetijskih zemljišč, je predhodno poslalo 54 občinam pogoje in usmeritve o 
spreminjanju namembnosti kmetijskih zemljišč, dalo je pogoje in usmeritve k 17 odsekom 
avtomobilskih cest in obvoznim cestam, 6 stališč do različic cestnih odsekov, usmeritve h 
gradnji drugega tira železniške proga Divača - Koper ter številna mnenja o manjših komunalnih 
objektih v občinah. V postopkih priprave sklepov Vlade Republike Slovenije o usklajenosti 
sprememb in dopolnitev prostorskih planov občin z republiškimi obveznimi izhodišči je 
ministrstvo dalo mnenje o skladnosti predlaganih sprememb s predpisi v 55 občinskih planih. 

V letu 1999 so se začele dejavnosti pri nacionalnem projektu Posodobitve evidentiranja 
nepremičnin. Pri tem projektu sodeluje ministrstvo s podprojektom evidentiranja dejanske rabe 
kmetijskih zemljišč. Podatki bodo sestavni del državnih evidenc in se bodo v kmetijstvu 
uporabljali predvsem za nadzor dodeljevanja finančnih podpor v skladu z zahtevami EU in pri 
varovanju kmetijskih zemljišč ter vzpostavljanju drugih evidenc za izvajanje kmetijske politike. 

V živilstvu je bilo objavljenih več usklajenih predpisov, ki urejajo kakovost kmetijskih 
proizvodov in živil, skladno z zakonodajo Evropske unije in FAOAVHO Codex Alimentarius 
dokumenti. Od pomembnejših predpisov je treba omeniti Pravilnik o aditivih za živila in 
strokovna pojasnila za izvajanje tega predpisa, Pravilnik o mineralni in izvirski vodi ter nov 
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil. 

V skladu s politiko kakovosti je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljalo 
javne razpise za sofinanciranje registracije kmetijskih pridelkov in živil z označbo porekla, javni 
razpis za sofinanciranje uvedbe mednarodno priznanih analitskih metod za uradno kontrolo 
mleka in mlečnih izdelkov, krmil, vina in drugih izdelkov iz grozdja, za sofinanciranje 
umerjanja instrumentov za kontrolo mleka in mlečnih izdelkov in žit po mednarodno priznanih 
metodah in/ali za izvajanje medlaboratorijskih preskusov, za sofinanciranje pridobitve 
akreditacije za kontrolne organizacije, ki ocenjujejo in razvrščajo trupe oziroma polovice 
prašičev in goveda v kakovostne tržne razrede ter za sofinanciranje uvajanja sistema sledljivosti 
porekla govejega mesa in javni razpis z zbiranjem predlogov uradnih znakov za kakovost 
kmetijskih pridelkov in živil 

Sofinancirana je bila udeležba slovenske živilskopredelovalne industrije na strokovnih sejmih v 
tujini ter podpora programom pospeševanja prodaje kmetijsko živilskih izdelkov. Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tudi organiziralo in izvedlo nekaj nacionalnih 
predstavitev na sejmih v tujini 

Med pomembne naloge v živilstvu sodijo tudi organiziranje več mednarodnih seminarjev za 
živilsko industrijo, predvsem s področja varnosti hrane in kakovosti živil (HACCP), seminar o 
tehnikah vzorčenja ter projekta PHARE za vzpostavitev ustreznega sistema uradnega nadzora 
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nad kakovostjo živil in krmil. Potekal je dvostranski projekt med Republiko Slovenijo in 
Nizozemsko kot poskusni projekt za kakovost živil, za mleko in mlečne izdelke. S 1. 5. 2000 
je Slovenija postala tudi polnopravna članica Mednarodne organizacije za področje mleka in 
mlečnih izdelkov IDF. 

V zootehniki je bilo pripravljenih več noveliranih podzakonskih predpisov, ki so v skladu z 
zootehniško zakonodajo Evropske unije. Med pomembnejše naloge s tega področja sodi tudi 
sodelovanje pri postavitvi sistema označevanja in registracije govedi in drobnice, organizacija 
registracije in potrjevanja plemenjakov v naravnem pripustu ter prenos izvajanja javne službe 
na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije za javne naloge v živinoreji. Pripravljen je bil tudi 
program ukrepov in dejavnosti za uveljavitev pravnega reda EU v zootehniki. Redno sta 
potekala usklajevanje dela in nadzor nad izvajanjem programa selekcije in rodovništva, 
reprodukcije in nadzora proizvodnosti, ki se izvajajo kot javna služba na območnih kmetijskih 
zavodih in na nekaterih republiških institucijah s skupno 411 izvajalci in podizvajalci strokovnih 
nalog. 

V zdravstvenem varstvu rastlin je bilo težišče dejavnosti usmerjeno v prilagajanje sistemu 
Evropske unije. Pripravljeni in sprejeti so bili predpisi o ukrepih za preprečevanje širjenja in 
zatiranje posameznih rastlinskih škodljivih organizmov v skladu s pravnim redom Evropske 
unije. Pripravljen je bil predlog novega zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Zakon bo 
podlaga za ureditev zdravstvenega varstva rastlin z zahtevami in pogoji Evropske unije. Sprejet 
je bil zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu rastlin, ki pomeni dodatno uskladitev s pravnim 
redom Evropske unije. 

Pri nadzoru škodljivih organizmov v državi je bila posebna pozornost usmerjena v usklajevanje 
dela, pripravo letnih programov, ugotavljanje stanja s sistematičnim vzorčenjem, analizami, 
oceno nevarnosti in pripravo ukrepov za obvladovanje posameznih nevarnih škodljivih 
organizmov. Med pomembnejše naloge sodi tudi priprava in izvedba projektov Phare za 
vzpostavitev ustrezne laboratorijske diagnostike ter usklajenih postopkov nadzora nad 
škodljivimi organizmi rastlin v notranjosti države in na mejnih prehodih. 

Številne dejavnosti so potekale v zvezi s prošnjo Slovenije, da ji Evropska unija prizna status 
države, v kateri krompirjeva obročkasta gniloba ni navzoča. Na podlagi obsežnega poročila 
Slovenije in pregleda evropske inšpekcije je bila prošnja Slovenije pozitivno sprejeta, kar 
pomeni, da promet s slovenskim jedilnim in industrijskim krompirjem z državami EU ni več 
prepovedan. 

Pri fitofarmacevtskih sredstvih je bilo delo usmerjeno predvsem v pripravo novega zakona o 
fitofarmacevtskih sredstvih in pripravo podzakonskih predpisov za uskladitev in izvedbo 
uresničevanje smernic Evropske unije na področju registracije, prometa, uporabe in nadzora 
fitofarmacevtskih sredstev, ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih, naprav 
za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in izobraževanja izvajalcev ukrepov zdravstvenega 
varstva rastlin 

V letu 2000 je novoustanovljena Služba za identifikacijo in registracijo živali začela 
vzpostavljati sistem označevanja in registracije govedi. Potekala so pripravljalna dela, 
pripravljene so bile ustrezne strojne, programske in telekomunikacijske osnove ter obveščanje 
kmetov. Pripravljeni so bili tudi predpisi za označevanje drugih živalskih vrst (drobnica). 
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Za gozdarstvo je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih. Izdana je bila uredba o spremembah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v 
lasti Republike Slovenije, s katero naj bi se pospešilo sklepanje koncesijskih pogodb in s tem 
normalizirali prihodki iz odškodnin za koncesije v državnih gozdovih. Izdan je bil pravilnik o 
gradnji, vzdrževanju in načinu rabe gozdnih prometnic in odredba o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. Čeprav je bil zakon o reprodukcijskem materialu v gozdarstvu v delovni 
verziji že pripravljen, ni bil poslan v širšo razpravo, ker se morajo najti ustreznejše sistemske 
rešitve za nekatere vsebine, ki naj bi jih zakon določal. 

Z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi seje zagotavljalo normalno opravljanje nalog, kijih na 
podlagi zakona o gozdovih opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v omejenem obsegu tudi 
uresničevanje programa razvoja gozdov v Sloveniji. 

V lovstvu je bilo največ časa namenjeno za usklajevanje močno različnih interesov pri pripravi 
strategije za upravljanje dela populacije rjavega medveda, ki živi v Sloveniji, in usklajevanju 
mej med posameznimi lovišči. 

Izdan je bil nov pravilnik o ribiškogojitvenih načrtih. Z novim pravilnikom bo dosežen boljši 
pregled nad dogajanji v slovenskih vodah po posameznih upravljavcih in večja ustreznost 
ribiškega katastra. Sprejet je bil akcijski načrt za ravnanje s populacijami velikega kormorana, 
ki je hkrati tudi izgubil pravno varstvo kot redka in ogrožena živalska vrsta, da bo vpliv te 
vrste na sladkovodno ribištvo in ribogojstvo lahko omejen. V sladkovodnem ribištvu je bil s 
posebno odločbo potrjen status ribiškim organizacijam - družinam in njihovim zvezam - status 
društev, ki delujejo v javnem interesu po zakonu o sladkovodnem ribištvu. 

V sladkovodnem ribogojstvu seje z novimi proizvodnimi zmogljivostmi za vzrejo in predelavo 
rib, ki so bile podprte tudi s finančnimi sredstvi države, povečala ponudba rib in ribjih izdelkov 
na trgu. Urejanje koncesijskih razmerij med državo in ribogojci za stare in nove objekte za 
gospodarsko rabo voda za vzrejo hladnovodnih vrst rib, namenjenih za prehrano, je potekalo 
tekoče. Tega pa ni mogoče trditi za vzrejo toplovodnih vrst rib (krapovcev), namenjenih za 
prehrano, za katere še ni bilo urejeno niti eno koncesijsko razmeije. 

V morskem ribištvu se je s posodobitvijo, ki jo finančno podpira tudi država, povečla 
proizvodnja pridobivanje rib, namenjenih za prehrano iz marikultur. Prvič je država finančno 
pomagala morskim ribičem, ki so imeli škodo zaradi naravnih pojavov - služenja moija. 

V informatiki je bila poleg rednih vzdrževalnih del na strojni in programski opremi ter pomoči 
delavcem ministrstva v letu 2000 velika pozornost namenjena podpori dejavnostim pri 
izplačevanju subvencij v skladu z zahtevami Evropske unije. Razvitih je bilo več uporabniških 
mrež, s katerimi je mogoč grafičen pregled katastrskih podatkov svetovalcem na terenu, 
inšpektoijem pa vpogled v vnesene podatke o konkretnih vlogah kmetov. Z isto tehnologijo so 
lahko inšpektorji tudi vpisovali rezultate kontrolnih pregledov. Nadaljevale so se dejavnosti pri 
vzpostavitvi registra pridelovalcev grozdja in vina, začete pa so tudi dejavnosti pri drugih 
registrih v skladu z zakonom o kmetijstvu. 
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AGENCIJA ZA KMETIJSKE TRGE 
V letu 2000 so potekale intenzivne priprave za vzpostavitev Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Za vzpostavitev delovanja sektorja za razvoj podeželja na 
agenciji je potekalo dolgoročno medinstitucionalno sodelovanje z Zvezno Republiko Nemčijo. 
Kratkoročno medinstitucionalno sodelovanje z Irsko in Združenim kraljestvom je bilo 
namenjeno ustanovitvi finančnega sektorja in službe za notranjo revizijo. Služba za notranji 
nadzor pa je sodelovala pri medinstitucionalnem sodelovanju z italijanskim partnerjem glede 
izvedbe v okviru plačilne agencije in tudi izvedbe nadzora na kraju samem v okviru 
Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, lovstvo, ribištvo in gozdarstvo. Številni 
sestanki s predstavniki komisije Evropske unije in organizacije SIGMA iz Pariza (institucija, ki 
jo pooblaščajo Komisija EU za pomoč pri vzpostavitvi plačilnih agencij v državah kandidatkah) 
so zelo pripomogli k rešitvi bistvenih vsebinskih in organizacijskih vprašanj, povezanih s 
ustanovitvijo plačilne agencije. 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z delom sredi 
marca 2000, ko je bil sprejet tudi pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
agencije s čimer je bila dana pravno- formalno podlaga za začetek zaposlovanja. Agencija je 
začela opravljati prve delovne naloge razvoj podeželja, informacijskega upravljanja in 
tehnologije ter splošnih zadev. Opravljeni so bili obsežni postopki kadrovanja in sklepanja 
delovnega razmerja ter zagotavljene druge delovne razmere za delavce agencije. Konec leta 
2000 bo na agenciji zaposlenih 75 delavcev, kar je tudi dovoljena kvota novih zaposlitev v 
agenciji in 53 % vseh sistemiziranih delovnih mest. 

V maju 2000 je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja začela 
izvajati projekt Subvencije 2000. 13. 9. 2000 je bilo obdelanih 61.466 vlog, v obdelavi pa so 
še vloge iz programa SIPS in pašniki. V letu 2000 so sredstva za subvencije namenjena 
sofinanciranju okoljskih programov, neposrednim plačilom na površino za posamezne kulture, 
za težje obdelovalne razmere, trajne nasade, planine in pašnike, prirejo mesa, plemensko 
živino, ekološko kmetovanje. 

Pripravljeni so bili najpomembnejši dokumenti za vzpostavitev notranje revizije, triletni načrt 
ter letni plan dela revizije v okviru agencije. Pripravljeni so bili strategija gradnje 
informacijskega sistema agencije, dveletni načrt informatizacije in sistem planiranja na področju 
informatizacije. 

V drugi polovici leta 2000 so se pospešile priprave dokumentov in zagotavljanje drugih 
možnosti za pridobitev akreditacije agencije za predpristopno pomoč Sapard. V ta namen je 
bila pripravljena in sprejeta nova uredba o akreditacijskih pogojih, navodila in priročniki za 
delo sektorjev in služb agencije za sredstva Sapard, pripravljene so bile spremembe in 
dopolnitve pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije. 

V septembru 2000 teče predakreditacijski postopek Agencije Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, ki ga v sodelovanju z zunanjimi revizorji vodi Služba za notranji 
nadzor Ministrstva za finance. Na podlagi poročil o ugotovitvah predakreditacijskega pregleda 
bo za akreditacijsko preverjanje in podelitev akreditacije opravil imenovan akreditacijski organ 
Nacionalni sklad, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije. V oktobru bo akreditacijo 
potrdila Evropska unija. 
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UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSPEŠEVANJE KMETIJSTVA 
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva je sproti načrtovala, vodila, usklajevala 
in vrednotila delo Kmetijske svetovalne službe Slovenije, ki deluje na vsem območju Slovenije. 
V obravnavanem obdobju je skrbela za prenos znanja in izkušenj do pridelovalcev v kmetijski 
pridelavi in predelavi (tehnološko svetovanje), pripravljala ekonomske analize in poslovne 
načrte na kmetijskih obratih, izvajala in načrtovala razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
ukrepe razvoja podeželja ter sodelovala pri opravljanju nalog pri razvoju in subvencioniranju 
kmetijske pridelave v Sloveniji. 

Obseg strokovnih nalog Uprave Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva seje povečal, 
hkrati pa se je strokovno delo oblikovlo po zahtevah, ki nastajajo pri prilagajanju slovenskega 
kmetijstva ob vključevanju Slovenije v Evropsko unijo. To in pa dejstvo, da je zakon o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije predvidel prenos kmetijske svetovalne službe Slovenije 
v Kmetijsko gozdarsko zbornico, ima za posledico nastanek predloga nove organiziranosti 
uprave. Priključila naj bi se ji tudi služba za nadzor in selekcijo v živinoreji, prevzela pa naj bi 
tudi nekatere naloge s področja introdukcije rastlin v Sloveniji. 

Kmetijska svetovalna služba je sodelovala z več kot 90.000 kmetijskimi obrati. Oblike dela so 
bile zelo različne. Največ je bilo individualnega svetovanja in pomoči pridelovalcem pri 
izvajanju ukrepov kmetijske politike. Pripravila je številna predavanja, prikaze, posvete in 
prireditve. Sodelovala je pri pripravi programa SAPARD predpristopne pomoči Sloveniji, 
projekta PHARE in drugih. Posebna skrb je bila namenjena povezovanju kmetov in prebivalcev 
podeželja pri uveljavljanju skupnih interesov. 

VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Veterinarska uprava Republike Slovenije je uvedla kar nekaj sprememb pri organizaciji 
veterinarske službe v Republiki Sloveniji. Na podlagi ugotovitev veterinarskih inšpektorjev 
Evropske komisije, ki so opravili pregled stanja na področju nadzora rdečega mesa v Sloveniji, 
je Veterinarska uprava Republike Slovenije pripravila spremembo krovnega zakona o 
veterinarstvu, s čimer je bistveno posegla v strukturo veterinarske službe v Republiki Sloveniji 
in jo v največjem delu uskladila z zahtevami, ki jih pred Republiko Slovenijo postavlja 
Evropska unija. Tako se je v začetku leta 2000 na Veterinarsko upravo Republike Slovenije 
prerazporedilo 181 zaposlenih iz Veterinarskega zavoda Slovenije, ki opravljajo nadzor v 
objektih, ki so pod veterinarskim nadzorom, podpisujejo veterinarska potrdila in opravljajo 
druge strokovne naloge. 

Poleg navedenega je bila na veterinarskem področju sprejeta velika večina podzakonskih 
aktov, ki so usklajeni z zakonodajo Evropske unije in upoštevajo zahteve enotnega evropskega 
trga. Posebej pomembno je bilo sprejetje treh pravilnikov s področja veterinarskega javnega 
zdravstva, v katerih so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekt, ki so pod 
veterinarskim nadzorom, opredeljujejo veterinarsko nadzorstvo v teh objektih ter določajo 
način označevanja živil živalskega izvora v skladu z zakonodajo Evropske unije. Vsi trije 
pravilniki so korenito posegli v obstoječi sistem nadzora v državi, ga spremenili v skladu z 
evropskimi zahtevami in uvedli kar nekaj novosti. Najpomembnejši sta vsekakor obveznost 
uvajanja sistema HACCP v obratih ter spremenjen sistem nadzora, ki je v temelju spremenjen. 
Obrati sami so odgovorni za nadzor, veterinarska služba pa opravlja samo nadzor, če deluje 
sistem samokontrole v obratih S tem se odgovornost za opravljanje nadzora in za zdravstveno 
neoporečnost živil prenese na samega proizvajalca in ni več pri inšpekcijskih službah, kot je to 
veljalo v preteklosti. Veterinarska uprava je tudi dejavno sodelovala pri uvajanju novega 
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sistema označevanja govedi, kot je opredeljen v evropski zakonodaji. 

Pri zaščiti potrošnika je bilo tudi pomembno sprejetje podzakonskih predpisov, ki jih je 
Evropska komisija zahtevala in uvajajo prepoved uporabe določenih zdravil zaradi 
preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih in prepoved prometa in 
uporabe določenih zdravil iz enakih razlogov. 

Sprejet je bil zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki opredeljuje tudi področje 
veterinarskih zdravil ter določa pristojnosti o registraciji in nadzoru nad uporabo veterinarskih 
zdravil v prometu, na podlagi tega zakona je Veterinarska uprava Republike Slovenije izdala že 
tri podzakonske predpise. 

Sprejet je bil zakon o zaščiti živali, na podlagi katerega je bilo že sprejetih kar nekaj 
podzakonskih aktov. Zaradi problematičnosti področja je vsekakor najpomembnejši pravilnik, 
ki določa pogoje prevoza živali. 

Dokončanje bil Načrt ukrepov ob pojavu slinavke in parkljevke v državi, v večjem delu pa je 
pripravljen tudi enak načrt za klasično prašičjo kugo. 

Veterinarska uprava Republike Slovenije je bila izjemno dejavna pri pripravljanju pogajalskih 
izhodišč za veterinarstvo in pri pogajanjih z Evropsko komisijo o veterinarskih pogojih. Še 
posebej veliko pozornosti je Veterinarska uprava Republike Slovenije posvečala izobraževanju 
svojih strokovnjakov doma in v tujini o zaščiti živali pred mučenjem, živalskih nalezljivih 
kužnih boleznih, nadzorom nad ostanki škodljivih snovi v živilih, nadzor v objektih, HACCP in 
podobno. 

KMETIJSKA INŠPEKCIJA 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je opravljal 
nadzor v skladu z letnim programom dela. Fitosanitarna in kmetijska inšpekcija (finančne 
intervencije) je bila zelo dejavna pri uresničevanju zakonodaje, ki je že skladna z EU. 

Pri delu kmetijske inšpekcije je bil poudarek na nadzoru nad izvajanjem zakona o finančnih 
intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane in na njegovi podlagi izdani Uredbi o 
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 
2000. V uredbi s tega področja je bilo v tem obdobju prvič navedeno, da mora kmetijska 
inšpekcija pred izplačilom preveriti 10 % vlog. Pripravljen je bil ustrezen računalniški program, 
ki omogoča vsem inšpektorjem na lokalni ravni dostop do potrebnih podatkov za nadzor na 
terenu. Do konca avgusta je bilo opravljeno 2075 pregledov s tega področja. Vodstvo 
inšpektorata se pospešeno pripravlja na izvajanje nadzora po programu SAPARD. Na podlagi 
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in odločbe o prepovedi prometa in uporabe strupenih 
snovi in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, je bila 
izpeljana široka akcija jemanja vzorcev zemlje na vodovarstvenih območjih. Inšpekcijski nadzor 
v preteklem letu je pokazal, da nekateri kljub prepovedi uporabljalo atrazinske pripravke na 
vodovarstvenih območjih. V poletnih mesecih, ko je največja nevarnost, da se v prodaji pojavi 
oporečno odprto vino, je bilo izpeljano njegovo sistematično vzorčenje in nadzor listin, ki 
morajo ta vina spremljati. Stalno se nadzorujejo vino in drugi izdelki iz grozdja in vina pri 
uvozu V zadnjem času pa je poudarek na nadzoru kakovosti grozdja med trgatvijo in nadzoru 
registra pridelovalcev. 
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FITOSANITARNA INŠPEKCIJA 
Fitosanitarna inšpekcija je v letu 2000 poleg rednega inšpekcijskega nadzora zdravstvenega 
stanja rastlin pri prometu čez državno mejo in na notranjem trgu namenjala veliko pozornosti 
prilagajanju nadzora postopkom, ki veljajo v državah Evropske unije. Najpomembnejše 
dejavnosti so bile: zagotovitev ustreznih delovnih razmer na bodoči zunanji meji EU s tretjimi 
državami, razširitev zdravstvenega nadzora na podoben obseg, kot velja v EU, nadgraditev 
priročnika za fitosanitarne inšpektorje zaradi zagotovitve poenotenja postopkov v vseh delih 
države, nadgraditev informacijskega sistema, intenzivno izobraževanje fitosanitarnih 
inšpektorjev doma in v tujini, sodelovanje pri pripravi zakonodaje. Del sredstev za 
izobraževanje in naložbe fitosanitarna inšpekcija pridobiva tudi s projekti PHARE, pri čemer je 
pomembno tudi tesno sodelovanje s strokovnjaki EU pri varstvu rastlin. Glede zdravstvenih 
pregledov rastlin ob uvozu iz tretjih držav, fitosanitarna inšpekcija izpolnjuje pogoje za vstop v 
Evropsko unijo. V letu 2000 je sodelovala pri dejavnostih o izgradnji infrastrukture na mejnih 
prehodih, da se zagotovijo ustrezni delovni prostori za opravljanje inšpekcijskega nadzora. 

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

LOVSKA INŠPEKCIJA 
Lovska inšpekcija je v prvem polletju 2000 namenila največ pozornosti izpolnjevanju 
lovskogojitvenih in lovskogospodarskih načrtov v lovskih organizacijah, zadrževanju zaščitenih 
živalskih vrst v ujetništvu, predvsem lovljenju ptic pevk. Ribiška inšpekcija je posebno 
pozornost namenila temu kako ribiške organizacije izpolnjujejo obrazce, ki jih morajo poslati 
ribiškemu katastru, in izpolnjevanju ribiškogospodarskih načrtov. 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO IN REGISTRACIJO SORT 
RASTLIN 
Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin je poleg opravljanja rednih 
strokovnih in upravnih nalog s področja varstva novih sort rastlin in registracije sort rastlin 
največ pozornosti namenil pripravi strokovnih podlag za delovanje, izboljšanju kakovosti 
presojanja zadev in organizaciji urada Skupaj s strokovnjaki iz različnih institucij je pripravil 
metode preizkušanja vrednosti za pridelovanje in uporabo sort pri najpomembnejših vrstah 
kmetijskih rastlin Skupaj s Sortno komisijo so bila dopolnjena merila za presojo uporabne 
vrednosti sort pri registraciji sort Sprejeti in objavljeni so bili vsi zahtevani podzakonski 
predpisi o varstvu sort rastlin. Urad je zagotavljal vse potrebne informacije, obrazce in drugo 
gradivo vsem, ki so se zanimali za varstvo in registracijo sort rastlin. Na podlagi zakona o 
varstvu novih sort rastlin je urad začel z izdajati svoje uradno glasilo. V glasilu so bili 
objavljeni vsi najpomembnejši podatki o postopkih varstva novih sort in registraciji sort ter 
druge informacije s tega področja 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
Sodelovanje z Evropsko unijo 
V septembru in oktobru 1999 sta potekala preostala pregleda usklajenosti slovenske 
zakonodaje z zakonodajo EU, in sicer za zakonodajo, sprejeto z Agendo 2000 ter za 
zakonodajo, ki ureja fitosanitarno področje. Oktobra 1999 je potekalo zasedanje 
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Pridružitvenega pododbora za kmetijstvo in ribištvo med Slovenijo in Evropsko unijo, prvič v 
okviru Evropskega sporazuma. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
pripravljalo Pogajalsko izhodišče Republike Slovenije za poglavje 7 - Kmetijstvo. Po prejemu 
skupnega stališča Evropske unije za poglavje 7 - Kmetijstvo (EU Common Position, uradno 
potrjeno 7. junija 2000) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začelo pripravljati 
dodatna pojasnila k oddanemu pogajalskemu izhodišču za poglavje 7 - Kmetijstvo, ki bodo 
organom Evropskih skupnosti oddana predvidoma konec septembra 2000. 

Pri pripravah na pogajanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v celotnem 
obdobju pospešeno razvijalo dvostranske odnose z državami članicami Evropske unije, da se 
čim bolj seznanijo s posebnimi razmerami v slovenskem kmetijstvu, ki zahtevajo ločeno 
obravnavanje Slovenije od drugih držav kandidatk za članstvo v EU 

Predpristopna pomoč SAPARD 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo' in prehrano je v sodelovanju s Komisijo EU in 
strokovnjaki nekaterih držav članic (Irska, Nemčija) pripravilo sedemletni Načrt razvoja 
podeželja 2000,- 2006, ki je bil 23. 12. 1999 sprejet na Vladi Republike Slovenije. Na podlagi 
pripomb Komisije Evropske unije in držav članic je vse leto potekalo usklajevanje dokumenta, 
ki je bil 13. 9. 2000 potijen na Odboru Evropske Komisije za podeželje in agrarne strukture. 
Slovenija v okvire SAPARD-a 4 vključuje osnovne ukrepe: naložbe v kmetijsko gospodarstvo, 
kapitalska podpora živilskopredelovalni industriji, podpora razvoju in izboljšanju podeželske 
infrastrukture ter gospodarstva na kmetijah. 

Liberalizacija v kmetijstvu med Slovenijo in Evropsko unijo 
Slovenija je končala pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi z EU, 
in sicer : 
- trgovina s predelanimi agroživilskimi proizvodi (konec leta 1999), 
- trgovina s kmetijskimi proizvodi (junij 2000). 

Pogajanja o liberalizaciji v trgovini z ribami in ribiškimi proizvodi so v sklepni fazi. Zadnji krog 
pogajanj je bil konec avgusta 2000 v Izoli. Prav tako so v sklepni fazi pogajanja trgovine z 
vinom in žganimi pijačami. 

VVTO 
Slovenija seje udeležila ministrske konference WTO v Seattlu. Za ta namen so bila pripravljena 
izhodišča za nov krog večstranskih pogajanj za kmetijstvo. Med prvimi od 138 držav članic 
WTO je Slovenija oddala poročila o "agregatnih ukrepih v kmetijstvu" za leto 1999 (maja 
2000). Slovenija je postala dejavna članica neformalne skupine držav, ki zagovarjajo 
multifunkcionalno vlogo v kmetijstvu in predvsem t. i. evropski tip kmetijstva. Pripravljeno je 
bilo predstavitveno gradivo za prvo srečanje "multifiinkcionalistov", ki je bil v začetku julija na 
Norveškem. Pripravljali so se tudi predlogi za pogajanja v okviru novega kroga pogajanj o 
trgovini s kmetijskimi izdelki VVTO. 

Program PIIARE 
Iztekla sta se nacionalni program in program CBC PHARE za leto 1996. Nadaljevale so se 
dejavnosti povezane s programi iz leta 1997 (nacionalni in CBC), ki so se končale v oktobru 
2000. 

Nacionalni program PHARE 1997 pokriva tri področja: veterinarska kontrola, fitosanitarna 
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kontrola ter informacijski sistem. CBC PHARE 1997 pokriva te projekte, ki se iztekajo: z 
Italijo: Kraške kmetije II (pridelava vina), z Avstrijo: revitalizacija Karavank; Ekološka 
predelava sadja v okviru Skupnega življenjskega prostora. Vzporedno poteka tudi program 
PHARE 1998 - nacionalni ter CBC, v okviru katerega je bilo izvedeno medinstitucionalno 
sodelovanje za plačilno agencijo (razvoj podeželja in kmetijske trge, register kmetij in IACS) in 
končan projekt tehnična pomoč pisarne PHARE (ESPU) ter strokovna pomoč za kmetijsko 
inšpekcijo. Z Italijo poteka projekt Revitalizacija alpskih pašnikov v zgornjem porečju Soče, z 
Avstrijo pa Organizacija in razvoj, trženje kmetijskih proizvodov v Alpski regiji; Revitalizacija 
jezerske solčavske ovce - rejski center in Zaščita pitne vode na vodovarstvenem območju . 

Dvostransko sodelovanje z drugimi državami 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nadaljevalo z dvostranskimi stiki z 
ministrstvi za kmetijstvo držav Evropske unije, pridruženimi članicami in drugimi državami. Da 
bi se okrepilo sodelovanje v kmetijstvu, so bili med dvostranskimi obiski podpisani protokoli, 
ki so formalnopravna podlaga za sodelovanje z ministrstvi za kmetijstvo Republike Hrvaške, 
Republike Irske in Kraljevine Belgije. 

Nadaljeval se je program donacij za Bosno in Hercegovino. Objekt učnega centra za kmetijsko 
mehanizacijo pri Kmetijski fakulteti v Republiki srbski je bil s pripadajočo kmetijsko 
mehanizacijo predan v uporabo. Pripravljena sta bila javni razpis za kmetijsko mehanizacijo za 
prve tri vzorčne kmetije in projektna naloga za ustanovitev prvega kmetijskega krožka. 

Sodelovanje v mednarodnih organizacijah 
Slovenija je sodelovala na rednem letnem srečanju kmetijskih ministrov držav CEFTA 
septembra 1999 v Budimpešti. Nadaljevale so se dejavnosti v okviru Alpe - Jadran. Na 
Generalni skupščini LIF oktobra 1999 v Lelystadtu na Nizozemskem so poleg predstavnikov 
slovenskih rejskih organizacij sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Nadaljevali sta sodelovanje s FAO v obliki 
delavnic in konferenc ter sodelovanje na Generalni konferenci FAO, ki je potekala v Rimu 
novembra 1999. 

ANALITIČNE NALOGE 
Raziskovalna dejavnost in publikacije 
Od septembra 1999 do septembra 2000 je ministrstvo nadaljevalo s sofinanciranjem strateško 
pomembnih in uporabnih projektov za razvoj resornih področij: nove tehnologije v povezavi z 
varstvom okolja, ekonomika, kmetijska politika, razvoj podeželja, agroživilstvo in gozdarstvo. 
V okviru večletnega raziskovalnega programa CRP ZEMLJA so bili v tem obdobju dokončani 
nekateri pomembni projekti: Vzpostavitev laboratorijske metodike za molekularno 
identifikacijo živali, Določitev tehnoloških parametrov pridelave grozdja, potrebnih za 
rajonizacijo, in vinogradniški kataster, Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s 
pravili EU, Podrobnejša opredelitev kriterijev (okoljevarstvenih, tehnoloških in ekonomskih) 
za sistem neposrednih plačil, Razvoj orodij in modelov za spremljanje porabe kmetijskih in 
živilskih proizvodov. 

Izvajali so se še naslednji projekti, povezani s pristopnim prilagajanjem: Slovensko kmetijstvo 
in evropske integracije, Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU, projekti prilagajanja in 
razvoja laboratorijskih in drugih metod: Prilagoditev in razvoj metod za ocenjevanje 
prehranske vrednosti krme in krmil, Analitika ostankov fitofarmacevtskih snovi v hmelju, 
raziskave, s področja novih tehnologij, ki so vse pogosteje okoljevarstveno naravnane: 
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Sonaravni modeli njivske proizvodnje, Integrirana pridelava zelenjave, Standardizacija in 
nadzor ekološkega kmetovanja, Biološko pridelovanje sadja, s področja spremljanja kakovosti 
živil pa: Prehranski vplivi na kakovost živil živalskega izvora, komplementarna vrednost 
rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidika vplivov na zdravje porabnikov. 

Izveden je bil tudi nov javni razpis v okviru ciljnega raziskovalnega programa ZEMLJA, ki je 
obsegal 4 sklope raziskav nacionalno listo seje uvrstilo 33 večletnih projektov. 

Za obveščanje javnosti je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo naslednje 
publikacije: 
- Dobra kmetijska praksa pri gnojenju, 
- Nevarno je delati (živeti) ne varno, 
- Hrušev ožig, 
- Šarka ogroža pridelavo koščičaijev, 
- Predstavitev opazovalno napovedovalne službe, 
- Dobra praksa varstva rastlin, 
- Seznam fitofarmacevtskih sredstev in register trgovin 2000, 
- Predstavitev službe za identifikacijo in registracijo živali, 

Sortna lista poljščin, vrtnin, vinske trte in sadnih rastlin za leto 2000, 
- Označevanje in registracija govedi v Sloveniji, 

prva številka uradnega glasila: Objave Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo 
sort rastlin, 

- Upravne in strokovne institucije v kmetijstvu v Sloveniji, 
- Od semena do semena, 
- Finančne spodbude za kmetijska gospodarstva v letu 2000, 
- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
- Naslovi in telefoni kmetijskih svetovalcev po območnih zavodih, 
- Poročilo o stanju kmetijstva, gozdarstva in živilstva v letu 1998, 
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002 
- Pogajalska izhodišča Republike Slovenije za področje 7 Kmetijstvo. 
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MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Ministrstvo za kulturo je skupaj z organi sestavi: Upravo Republike Slovenije za kulturno 
dediščino, Arhivom Republike Slovenije in Inšpektoratom Republike Slovenije za področje 
kulturne dediščine izvajalo načrtovane dejavnosti, s katerimi se uresničuje politika Vlade 
Republike Slovenije na področju kulture v Sloveniji in v slovenskem kulturnem prostoru. 

Podpora kulturno-umetniških programov 
Področje kulturno-umetniških programov je v letu 2000 obsegala okoli 1480 enot projektnega 
sofinanciranja, poteka v Sloveniji, in nad 300 enot, ki se uresničujejo zunaj meja Slovenije, 
predvsem v okviru slovenskega kulturnega prostora. V obeh primerih gre za projekte 
uprizoritvenih umetnosti, glasbene in plesne dejavnosti, vizualnih umetnosti, založništva in 
literature, splošnoizobraževalnega knjižničarstva, štipendij na umetniških smereh za študij 
doma in v tujini - podeljenih je bilo 120 štipendij, en razpis pa je še odprt, za enoletne in 
večletne raziskovalne naloge in ekspertize, za kulturne dejavnosti Slovencev po svetu ter 
manjšin in priseljencev v Sloveniji. Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti in filmske 
dejavnosti potekajo prek skladov in zajemajo veliko projektov - v primeru Sklada Republike 
Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti skupno okoli 1800, z močnim sofinanciranjem 
lokalnih skupnosti, del kulturne dejavnosti pa poteka tudi prek 9 dotiranih organizacij. 
Ministrstvo je v počastitev 200-letnice rojstva F. Prešerna z razpisom odprlo poseben program 
za leto 2000 z okoli 60 sprejetih projektov, ki potekajo po celi Sloveniji. 

Ministrstvo je redno sofinanciralo kulturne programe 32 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 
je država, in 38 zavodov, katerih ustanoviteljice so občine. Gre za gledališča, operi, glasbene 
institucije, muzeje, galerije, arhive, Narodno in univerzitetno knjižnico, mednje sodita tudi 
Cankarjev dom v Ljubljani in Slovensko narodno gledališče Maribor. Skupno je v tovrstnih 
institucijah zaposlenih okoli 3700 oseb, ki pomenijo hrbtenico organiziranega in 
profesionalnega kulturnega življenja v Sloveniji. Pri sofinanciranju občinskih javnih zavodov na 
področju kulture je v tem letu zaradi odločitev ustavnega sodišča prišlo do več sprememb. Do 
konca leta 1999 je ministrstvo zagotavljalo občinskim zavodom le sredstva za programske 
materialne stroške, večino pa občine, v prvi polovici leta 2000 se je sofinanciranje v takem 
obsegu nadaljevalo za tiste zavode, kjer si je ministrstvo pridobilo soglasje občin, pri desetih 
zavodih pa v povečanem obsegu Od začetka julija naprej pa je moralo ministrstvo ponovno 
prevzeti polno sofinanciranje vseh 38 občinskih zavodov. Pri splošnih izobraževalnih 
knjižnicah, ki so občinske, pa v programskem pogledu ministrstvo sofinancira nakup literature 
in računalniško opremljanje. 

Mednarodno sodelovanje 

V okviru mednarodnega sodelovanja so potekali projekti usklajevanja zakonodaje z Evropsko 
unijo, zlasti na področju zakona o medijih Podpisanih je bilo več bilateralnih programov o 
sodelovanju v kulturi (praviloma v povezavi z izobraževanjem in znanostjo), med drugim z 
Bolgarijo, Izraelom, Argentino ter sporazum z Italijo. Minister za kulturo seje udeležil okrogle 
mize ministrov za kulturo na temo elektronskega založništva ob Mednarodnem knjižnem sejmu 
v Frankfurtu V okviru programa PHARE seje zaključil triletni projekt »Gorica in Goriška«, v 
okviru Delovne skupnosti Alpe - Jadran pa je bila organizirana konferenca o ljudski 
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arhitekturi. Slovenija se aktivno vključila p projekt sveta Evrope MOSAIC, v okviru katerega 
sta bili v septembru organizirani dve delavnici. V tem obdobju je bila Slovenija kot 
polnopravna članica sprejeta v več mednarodnih strokovnih organizacij s področja kulture in 
umetnosti: Mednarodno združenje filmskih arhivov, Združenje evropskih kinotek, Evropski 
svet umetnikov, Biro evropskih oblikovalskih združenj. 

Ministrstvo je nadaljevalo promocijske projekte, kot so. atelje za slovenske umetnike v New 
Yorku, galerija A+A v Benetkah, predstavitev na knjižnem sejmu v Frankfurtu, kulturni 
program na Nacionalnem dnevu na svetovni razstavi EXPO 2000 v Hannovru. V sodelovanju z 
Ministrstvom za zunanje zadeve je opravilo več skupnih akcij, med drugim za imenovanje 
atašejev za kulturo. 

Vlaganje v objekte kulturne infrastrukture 
V letu 2000 so bile z državnim financiranjem ali pomembnim sofinancirajem dokončane ali so 
pred dokončanjem te večje naložbe v kulturno infrastrukturo: objekt Restavratorskega centra v 
Ljubljani, gledališče Tartini v Piranu, knjižnice v Novi Gorici, Sežani, Ptuju in v Kočevju, dela 
so potekala na knjižnici v Novem mestu in Lenartu, v izgradnji je bil povezovalni trakt 
Narodne galerije v Ljubljani, začela se je prenova Slovenske filharmonije in Zgodovinskega 
arhiva Celje, gradnja filmskega studia Viba film v Ljubljani ter obnova stare dvorane SNG 
Maribor in gradnja knjižnice v Murski Soboti. Pri več naložbah se je izdelala dokumentacija in 
pridobivala dovoljenja, tako da bi se lahko začela gradbena dela še za te večje naložbe: 
planetarij v Tehniškem muzeju Bistra, obnova SNG Drama Ljubljana, obnova in dogradnja 
SNG Opera in balet Ljubljana. V pripravi je bila tudi dokumentacija za gradnjo 
Prirodoslovnega muzeja. Prav tako je potekal obsežen program sofinanciranja investicijskega 
vzdrževanja objektov kulturne infrastrukture po celi Sloveniji. 

/ 
Upravne in druge storitve na področju kulture 
Ministrstvo je obravnavalo 722 vlog za vpis v razvid samostojnih ustvaijalcev na področju 
kulture, odobrenih vpisov je bilo 606, izbrisov 312, tako daje 31.12.2000 skupno vpisanih v 
razvid 1888 ustvarjalcev. Obravnavanih je bilo tudi 622 vlog za pridobitev pravice do plačila 
prispevkov od najnižje pokojninske osnove za osnovno socialno varnost iz državnega 
proračuna, odobrenih pa jih je bilo 405, tako daje 31.12.2000 skupno število upravičencev za 
plačevanje prispevkov 1216. Od 14 vlog za republiško priznavalnino je bilo odobrenih 6, od 
21 vlog za izjemno pokojnino pa je bilo Vladi Republike Slovenije za podelitev izjemne 
pokojnine za posebne zasluge na področju kulture v letu 2000 podanih 17 predlogov za 
pozitivno rešitev. V register samostojnih novinarjev je bilo vpisanih 41 oseb, izbrisanih 18, v 
evidenco javnih glasil sta bili vpisani 102 glasili, izbrisanih pa jih je bilo pet, v desetih primerih 
so se spremenili podatki. Ministrstvo je izdalo 145 dovoljenj za izvoz premične kulturne 
dediščine in 381 potrdil za oprostitev carine. V denacionalizacijskih postopkih je bilo 
obravnavanih 589 vlog, izdanih 125 odločb in sklepov ter 33 delnih odločb. V razvid društev v 
javnem interesu je bilo vpisanih 14 društev. 

Ministrstvo je v tem obdobju izdalo enajst odločb o imenovanju direktorjev javnih zavodov na 
področju kulture, in sicer za Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, 
Zgodovinski arhiv Ptuj, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, 
Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Narodno galerijo v Ljubljani, Javni 
zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Filmski studio Viba film in 
Pokrajinski arhiv Maribor, eno odločbo o predčasni razrešitvi (Pokrajinski arhiv Maribor) in 
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dve odločbi o imenovanju vršilcev dolžnosti direktoija, in sicer za Muzej novejše zgodovine in 
javni zavod Filmski studio Viba film. Izdanih je bilo deset soglasij k ustanovitvenim aktom 
institucij s področja kulture, kakor tudi 55 izjav o neuveljavljanju predkupne pravice na 
kulturnih spomenikih. 

Javno poročanje 
Ministrstvo je v tem obdobju izdalo dve publikaciji, da bi javnosti seznanilo s v kulturnimi 
programi in projekti, ki jih financira in sofinancira iz državnega proračuna: Pregled 
sofinanciranja kulturnih programov in projektov v letu 2000, izšel je aprila 2000, in Poročilo o 
(so)financiranju kulturnih programov in projektov v letu 1999, izšlo je maja 2000, s prikazom 
finančnih izdatkov ministrstva za izvedene programe in projekte. Publikaciji sta javnosti 
dosegljivi tudi na domačih spletnih straneh ministrstva, kjer se tekoče objavljajo tudi druge 
sprotne informacije o delu ministrstva. Izšlo je tudi več publikacij z delovnega področja, 
Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino in dve krajši v sodelovanju s Svetom 
Evrope, opravljena je bila vrsta tiskovnih konferenc in izdana sporočila za javnost. 

Arhivska dejavnost 
Arhiv Republike Slovenije je skladno s pristojnostmi in veljavnimi predpisi opravljal naloge 
varstva arhivskega gradiva: izdajal navodila o odbiranju iz dokumentarnega, prevzemal 
arhivsko, opravljal strokovni nadzor nad varstvom. Pomembnejša akcija je bila prevzem 
arhivskega gradiva SOVE in njenih predhodnikov. Arhiv je tudi izdelal arhivske popise in 
inventaije določenih zbirk in fondov. Končano je večletno delo pri vodniku po zbirkah Arhiva 
Republike Slovenije, izšlo je v treh knjigah in na zgoščenki. Slovenski filmski arhiv je prevzel 
vrsto filmov slovenskih producentov in obnovil filmske trakove starejših slovenskih filmov. 
Uporaba arhivskih gradiv je potekala po čitalnicah, del gradiva je bilo poslanega drugim 
institucijam za razstave ali za predvajanje filmov. Arhiv Republike Slovenije je pravnim in 
fizičnim osebam izdal veliko potrdil, prepisov in pojasnil iz arhivskega gradiva, predvsem za 
postopke pri uveljavljanju statusa žrtev vojnega nasilja, za popravo povojnih krivic, pri 
denacionalizaciji in za druge postopke. Sektor za konzerviranje in restavriranje arhivskega 
gradiva je za Arhiv Republike Slovenije, za druge arhive ter muzeje opravil veliko dela, 
nadaljeval pa je tudi z varnostnim mikrofilmanjem gradiva. V obravnavanem obdobju je izdal 
deset publikacij in en CD ROM. Razen tega je Arhiv Republike Slovenije skupaj s Federalno 
arhivsko službo Rusije pripravil razstavo o Žigi Herbersteinu - odkritelju Rusije in v 
sodelovanju s Svetom Evrope izvedel mednarodni seminar Vzpostavitev arhivskega 
informacijskega sistema za udeležence iz nekdanje Jugoslavije. Arhiv so obiskale delegacije iz 
LR Kitajske, Češke, Črne gore, Rusije, Poljske, Avstrije in Italije, njegovi predstavniki so se 
udeležili številnih mednarodnih strokovnih konferenc, evidentirano je bilo za Slovenijo 
pomembno arhivsko gradivo v tujih arhivih v Parizu, Pragi, Rimu, Vatikanu, na Dunaju in v 
Londonu. 

Varstvo kulturne dediščine 
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino je izvajala upravne in strokovne naloge, 
povezane z varstvom kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine ter 
izvajala program (so)financiranja kulturnih projektov. Sodelovala je pri pripravi novega 
prostorskega plana Slovenije za obdobje 2001-2020, zagotovila strokovna gradiva za 
uresničevanje odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Republike Slovenije v občinskih prostorskih aktih Uprava je sodelovala pri pripravi razglasitve 
Krajinskega parka Barje in Regijskega parka Snežnik ter uveljavljala pogoje za varstvo 
kulturne dediščine v lokalnih postopkih za odseke gradnje avtocest in pri drugih državno 
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pomembnih infrastrukturnih posegih. Posamezni oddelki Uprave so se ob koncu leta 2000 
preselili na nove začasne lokacije. Pripravljala se je tudi gradbena dokumentacije za stavbo 
Metelkova 4, ki je predvidena kot nova lokacija za vse enote službe za varstvo kulturne 
dediščine. 

Konservatorski center je pri redni dejavnosti izvajal tekoče naloge, opravljal dodatno nalogo 
popisovanja povojnih grobišč (preverjenih sto lokacij), veliko pozornosti posvetil dejavnostim 
pri načrtovanju tras avtocest, trasiranju daljnovodov, plinovodov, železnic, posebej pri 
koordinaciji arheoloških raziskav. Tekoče je izdajal dovoljenja za arheološke raziskave, sprejet 
je bil nov pravilnik za izdajo dovoljenj za arh. raziskave. Potekalo je topografiranje območja, 
kjer so nekoč živeli kočevski Nemci, strokovnjak je posebej popisoval tudi tehniško dediščino. 
KC je sodeloval pri preverjanju in razvrščanju skoraj 800 vlog za sofinanciranje obnavljanja 
nepremičnih in premičnih kulturnih spomenikov in vodil bogato mednarodno, predvsem 
strokovno sodelovanje z EU, vključno s projektoma PHARE Štanjel in Grad. 

Pri popularizaciji kulturne dediščine je bil osrednjega pomena projekt Dnevi evropske kulturne 
dediščine - kulturne poti. Izdanih je bilo več publikacij, izveden fotografski natečaj mladih, 
javnosti so bila predstavljena arheološka razkritja z izkopavanj pri gradnji avtocest. 

INDOK center je v zbirni register dediščine pospešeno vpisoval enote nepremične kulturne 
dediščine - vpisanih je bilo več kot 2400 enot, večji poudarek je bil tudi na rednem 
izobraževanju območnih enot in dopolnjevanju sistema registra. Pripravljene so bile strokovne 
osnove za novi pravilnik o vodenju registra nepremične kulturne dediščine. INDOK center je 
sodeloval pri izdelavi strateškega plana razvoja informatizacije Ministrstva za kulturo. V 
okviru razvoja informacijskega sistema kulturne dediščine so bili razviti in dopolnjeni nekateri 
moduli, sistem pa je bil predstavljen na več mednarodnih in domačih srečanjih strokovnjakov in 
uporabnikov. V dokumentaciji je bila končana druga faza obdelave planoteke, knjižnica je bila 
preurejena po načelu prostega pristopa in seje vključila v sistem COBISS. 

Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine 
Inšpektorat se je osredotočil na redni nadzor nad izvajanjem določb zakona o varstvu kulturne 
dediščine iz leta 1999. Poseben poudarek bil dan na obravnavi posegov V kulturno dediščino in 
oblikovanju kulturnovarstvenih pogojev ter soglasij za posege. Obravnavanih je bilo skupno 
185 vlog, tretjina ni imela pravne podlage, pri drugih pa je inšpektorat izdal odločbe ali 
drugače ukrepal. Sodeloval je pri izdelavi podzakonskih predpisov na tem področju, dajal 
strankam razlage predpisov in sodeloval pri skupnih dejavnostih z drugimi inšpekcijskimi 
službami. 
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MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

SEKTOR MALEGA GOSPODARSTVA 
Sektor malih in srednjih podjetij v Sloveniji seje v zadnjih desetih letih močno povečal. Delež 
zaposlenih v malih in srednjih podjetjih (vseh vrst: kmetje, samostojni podjetniki, mikro 
podjetja, mala in srednja podjetja) v celotnem aktivnem prebivalstvu seje povečal z 32 % na 
46 %, če pa vzamemo samo tržni del gospodarstva, se je delež zaposlenih v malih in srednjih 
podjetjih povečal s 35 % na 62 %. Pri tem je treba povedati, da se je ta delež povečal le na 
račun mikro podjetij in malih podjetij, saj je delež srednjih podjetij padel. Delež zaposlenih v 
mikro podjetjih in malih podjetjih v aktivnem prebivalstvu se je povečal z 12 % na 31 %, v 
tržnem delu gospodarstva pa z 10 % na 40 %. Zato lahko rečemo, da so mala in srednja 
podjetija tudi v Sloveniji postala prevladujoče področje zaposlovanja v tržnem delu 
gospodarstva in seje tako po pomenu približal temu področju v Evropski uniji. Tudi po številu 
podjetij se je Slovenija približala evropskemu povprečju, saj jih ima že več kot 50 na 1000 
prebivalcev. Tako postaja očitno, da se bo politika razvoja malih in srednjih podjetij in 
podjetništva premaknila v središče slovenske razvojne politike. 

PODROČJE ZAKONODAJE 
Ministrstvo je pripravilo predlog sprememb obrtnega zakona, ki je bil sprejet in objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 61/00. V sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije, Ministrstvom za 
šolstvo in šport in Uradom za izobraževanje je bil pripravljen in sprejet Pravilnik o mojstrskih 
izpitih. Pripravljena je nova Strategija razvoja malih in srednjih podjetij in podjetništva v 
Sloveniji za obdobje 2001-2005, ki je bila predstavljena septembra 2000 na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. 

Ministrstvo je pripravilo Uredbo o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih 
dejavnosti. Sodelovalo je tudi pri pripravi zakona o finančnem poslovanju podjetij, zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, zakona o izvršbi in zavarovanju, zakona o skladnem regionalnem razvoju in 
pravilnika o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. 

AKTIVNOSTI 
Ministrstvo je izvedlo določene dejavnosti za zagotavljanje pogojev za krepitev konkurenčnih 
prednosti slovenskih malih in srednjih podjetij. 

Sektor za malo gospodarstvo je objavil 4 (štiri) razpise za spodbujanje in razvoj najbolj 
dinamičnega dela gospodarstva. Tako so se nadaljevali projekti, ki so v prejšnjih letih pokazali 
zavidljivo stopnjo učinkovitosti. 

Do pomembne razlike pa je v primerjavi s predhodnimi razpisi prišlo tudi pri sami izvedbi. Vsi 
razpisi (objavljeni so bili v mesecu marcu) so namreč odprti vse leto. Do 1. 9. 2000 je bila 
končana polovica dejavnosti pri razpisih in lahko že zdaj mirno trdimo, da je bila odločitev o 
njih popolnoma upravičena. 

Komisija za izvedbo in nadzor omenjenih razpisov je prejela in obravnavala 734 vlog. Že v 
sami objavi je bila navedena tudi dinamika porabe sredstev. Za prvo polovico je bilo 
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predvideno, da bo porabljenih približno 55 % razpoložljivih sredstev od skupne vrednosti, ki v 
letu 2000 znaša 410 mio SIT. Pred iztekom poletja je bilo odobrenih 231 vlog v skupni 
vrednosti 239 mio SIT, kar pomeni, da je bilo do zdaj porabljenih 58 % razpoložljivih 
sredstev. 

Preglednica 1: Prikaz razpisov za malo gospodarstvo v letu 2000 

Skupno vsi 
razpisi 

Promocija Dodiplomski 
študij 

Finančne 
spodbude 

Standardi 
kakovosti 

število vlog 734 185 59 440 50 
št odobrenih vlog 231 44 42 109 36 
višina odobrenih sredstev 239,184 27,770 26,036 174,100 11,277 
še razpoložljiva sredstva 170,816 22,230 8,963 125,900 13,722 
SKUPAJ SREDSTVA 410 50 35 300 25 

Opomba 1: Zneski v preglednici (višina odobrenih sredstev, še razpoložljiva sredstva in skupaj 
sredstva) so izraženi v mio sit 

Analiza po posameznih razpisih 

Razpis za subvencioniranje promocijskih dejavnosti 
Namenjen je bil za subvencioniranje promocijskih dejavnosti enot malega gospodarstva. Za 
mala podjetja je namreč najbolj pereč problem kronično pomanjkanje finančnih sredstev, kar pa 
posledično pomeni, da se premalo odločajo za razne oblike predstavitev, predvsem na tujih 
trgih. Takšni nastopi so namreč povezani z visokimi stroški, ki pa si jih žal mala podjetja 
prevečkrat ne morejo privoščiti. 
Na prvih dveh odpiranjih je komisija pregledala 185 vlog. Odobrenih je bilo 44 vlog, v skupni 
višini 20.370.000 SIT. 

Dodiploinski študij podjetništva 
Kombinacija spodbujanja podjetništva in izobraževanja akteijev podjetništva. Na razpisu lahko 
kandidirajo družbe oziroma samostojni podjetniki, katerih lastniki (oziroma solastniki) ali 
nosilci dejavnosti pri s.p.-jih se izredno izobražujejo na visokih in višješolskih programih na 
slovenskih univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, v katerih 
potekajo potrjeni dodiplomski programi podjetništva. Odobrenih je bilo 42 vlog oziroma vse, 
ki so izpolnjevale vse osnovne minimalne zahtevane pogoje: 
- študent je lastnik oziroma solastnik male družbe ali nosilec dejavnosti pri s.p.-ju in 
- je že vpisan na izredni študij. 
Skupna višina odobrenih sredstev znaša 26 mio sit. 

FINANČNE SPODBUDE IN POSEBNE CILJE SKUPINE 
Razpis je bil namenjen subvencioniranju razvojnih projektov v enotah MG do višine 2 mio sit 
oziroma največ 50 % vrednosti projekta. To so predvsem projekti proizvodnih podjetij in sicer 
za spodbujanje izvoza, tehnološke izboljšave in raziskovalno inovacijsko dejavnost. 

Prispelo je 440 vlog. Skupna predračunska vrednost prijavljenih projektov se giba med 15 in 
20 milijardami sit, kar je 3-krat do 4-krat več kot lanski. V sklopu prvih dveh odpiranj je bilo 
odobrenih 109 vlog v skupni vrednosti 174 mio sit. 
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Standardi kakovosti 
Na razpisu za subvencioniranje pridobivanja standardov kakovosti so imeli prednost pri 
dodelitvi sredstev samostojni podjetniki (s.p.), ki niso imeli možnosti kandidirati na skupnem 
razpisu za subvencioniranje pridobivanja standardov, ki so ga v začetku leta izvedli Ministrstvo 
za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem. 
Komisija je prejela 50 vlog, od katerih jih je bilo 39 v skladu z razpisnimi pogoji in so tudi bile 
odobrene. Porabljenih je bilo 11 mio sit oziroma 44 % razpoložljivih sredstev. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je sodelovalo tudi pri skupnih razpisih, kjer so 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, 
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad Republike Slovenije za gospodarske 
promocije in tuje investicije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem izvedla te razpise: 
- javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na ciljnih tujih trgih (5 mio - ministrstvo); 
- javni razpis za sofinanciranje udeležbe slovenskih podjetij na specializiranih sejmih v tujini 

(20 mio - ministrstvo); 
- javni razpis za uvajanja mednarodnih standardov kakovosti po sistemih ISO 9000 in/ali ISO 

14000, tehnične mape in evropske nagrade za kakovost (25 mio - ministrstvo); 
- javni razpis za sofinanciranje usposabljanja kadrov v trženju (5 mio - ministrstvo). 

Ministrstvo je sodelovalo pri javnem razpisu za spodbujanje naložb. Za ta razpis je imelo 
ministrstvo predvidenih 10 mio SIT. 

Skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je bilo opravljeno sodelovanje pri 
projektu dodelitve subvencij za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest v malih in srednjih 
gospodarskih družbah in pri s.p. ter pri projektu za dodelitev sredstev za sofinanciranje 
stroškov kadrovskega, programskega in tehnološkega prestrukturiranja industrije in 
delodajalcev s področja malega gospodarstva ter spodbujanje njihovega medsebojnega 
povezovanja, da bi se ohranila in odpirala delovna mesta. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je podprlo projekte ustanovitve treh novih 
regionalnih garancijskih skladov (Maribor, Krško, Ljubljana) ter dokapitalizacijo obstoječih 
regionalnih garancijskih skladov (Novo mesto, Celje, Kranj, Koper, Zagorje, Murska Sobota, 
Nova Gorica) (javni razpis v vrednosti 200 mio SIT je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
85-86) Pripravljena je bila analiza garancijskih skladov v Sloveniji Zaradi sprejetja zakona o 
javnih skladih je bilo spremenjeno ime regionalni garancijski sklad v regionalna garancijska 
shema. Pripravljal se je model delovanja regionalnih garancijskih shem v okviru regionalnih 
podjetniških centrov. 

Zelo pomembna naloga ministrstva je bila spodbujanje in finančna podpora dvojnemu sistemu 
izobraževanja (skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, projekt izvajata OZS 
in GZS) ter subvencioniranje DDV-ja izdelovalcem izdelkov domače in umetnostne obrti (javni 
razpis izveden prek OZS). 

Začeto je bilo na projektu podjetniškega svetovanja z napotnicami (vavčerski sistem) v dveh 
poskusnih regijah: Dolenjska in Koroška. 

V oktobru 1999 je bil izvedena tridnevna mednarodna delavnica(organizirana skupaj s PCMG) 
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na temo Regionalni in lokalni razvoj ter pospeševanje malega gospodarstva. Aprila 2000 je bila 
pripravljena mednarodna konferenca v sodelovanju s SEP z naslovom »Legal Aspect of SME 
development & best practice in simplification of SME legal environment«. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je dejavno sodelovalo pri pripravi Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije. Prav tako je skupaj z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve v Akcijskem načrtu zaposlovanja odgovorno za II. steber - Podjetništvo. 

V letu 2000 se je okrepila vloga Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem z začetkom 
izvajanja Antibirokratskega programa, ki je zgolj na pobudo Ministrstva za malo gospodarstvo 
in turizem tudi resnično zaživel in končno so se po dveh letih (september 98 - posvet 
Spodbude za hitrejši razvoj malega gospodarstva) z ovirami začela ukvaijati tudi druga 
ministrstva. Poenostavitev administrativnih in pravnih postopkov, racionalizacija dela upravnih 
enot in drugih državnih organov, uvajanje informacijskih centrov vse na enem mestu in 
izboljšanje podjetniškega okolja, kar pomeni ugodnejši dostop do finančnih virov, strokovna 
pomoč, svetovanje, izobraževanje, razvoj kadrov in razvoj poslovnih lokacij za hitrejši razvoj 
podjetništva so glavne prednostne naloge Antibirokratskega programa tudi v letu 2001. 

Program operativnega programa uvajanja dela na domu in daljavo ter program spodbujanja 
poklicnega uvajanja žensk sta programa, ki ga je vlada sprejela v okviru akcijskega programa 
zaposlovanja za leto 2000/2001. V okviru obeh programov je Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem sodelovalo tudi pri: 
- javnem razpisu za Izbor podizvajalca na področju uvajanja dela na domu in dela na 

daljavo - 10 mio sit 
- javni razpis za izbor izvajalca/ev programa spodbujanja ženskega podjetništva - 25 

mio sit 
Namen programa spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk je v odpiranju novih in boljših 
zaposlitvenih možnosti za ženske, spodbujanju in usposabljanju žensk za načrtovanje njihove 
poklicne kariere, v izboljšanju ekonomskega položaja žensk ter v zagotovitvi enakopravnega 
položaja žensk v družbi. 

Namen programa uvajanje dela na domu in dela na daljavo je v zagotovitvi sistematičnega 
pristopa države k pospeševanju novih oblik poslovnih priložnosti, zaposlitev in samozaposlitev. 
Delo na domu in na daljavo sta družini prijaznejši obliki zaposlitve in omogočata večjo 
prožnost in samoiniciativnost posameznika. Sta osnova za razvoj družinskih podjetij, pa tudi 
pomemben vir dodatnega dohodka za ljudi na podeželju in s tem tudi prispevata k razvoju in 
ohranjanju podeželja 

Pomembne dejavnosti je izvajalo ministrstvo v okviru MOS '99 v Celju (mednarodno srečanje 
podjetnikov Nemčije, Avstrije, Italije, inovatoiji) ter na sejmu Tero tech v Mariboru, kjer je bil 
izveden projekt »VISA'99« - srečanje slovenskih podjetnikov s podjetniki iz Nemčije 
(Magdenburg) in avstrijske Koroške. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je dejavno sodelovalo pri medresorskih projektih, 
uvajanje dela na domu in dela na daljavo in projekt ženskega podjetništva. 

V sodelovanju s Skladom za razvoj malega gospodarstva so potekale naslednje dejavnosti: 
- razpis za kreditiranje projektov malega gospodarstva (sredstva iz kupnin), 

subvencioniranje obrestne mere za naložbe za obnovo in razvoj turističnih objektov. 
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Sedež SMG se je iz Ljubljane prenesel v Maribor. Zaradi sprejetja zakona o javnih skladih je 
bila pripravljena Uredba o ustanovitvi SMG kot javnega finančnega sklada. 

V sodelovanju s Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo je ministrstvo usklajevalo in 
nadzorovalo: 
- dejavnosti regionalnih podjetniških centrov, 

dejavnosti lokalnih pobud (partner v projektu je Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje), 

- EIC - Euro Info Center (poleg Ljubljane še dva na novo ustanovljena EICs), 
SPIM - slovensko podjetniškoinovacijske mreže, 

- projekt UNIDO (zasnova pospeševalne mreže je v skladu z EU), 
- projekt Integrirani pristop k podjetništvu in lokalnemu razvoju v Sloveniji. 

Potekala so sodelovanja na številnih odprtjih, kongresih, seminarjih in posvetih ter 
organizirane okrogle mize in delavnice na temo malega gospodarstva. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
V letu 1999 je bila na uradnem obisku na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem 
delegacija Avstrijske zvezne dežele Štajerske, ki jo je vodila deželna glavarka ga. Waltraud 
Klasnic. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem sta med drugimi obiskali delegaciji iz Makedonije 
in Črne gore, interes za sodelovanje z Republiko Slovenijo na področju malega gospodarstva in 
turizma pa so svojimi svojih veleposlaniki izrazile tudi številne druge države. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je v letu 1999 sodelovalo s skupinami tujih držav 
(Srednjeevropska pobuda, Pakt stabilnosti za JV Evropo). Slovenija kot donatorka sredstev 
dejavno sodeluje v programu Pakt stabilnosti za JV Evropo. Med pomembnejšimi projekti v 
okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo so gotovo programi za razvoj podjetništva ter malih in 
srednjih podjetij, pri katerih Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem dejavno sodeluje. 
Skupaj z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvom za gospodarske 
dejavnosti se pripravljajo programi pomoči Republike Slovenije Republiki Makedoniji, 
Republiki Črni gori ter Bosni in Hercegovini v okviru Pakta. 

S predsedovanjem 16. delovni skupini so bila uspešno končana mnogostranska in dvostranska 
dogovarjanja, oblikovana pogajalska izhodišča in pripravljen Nacionalni program prevzema 
pravnega reda EU. V delovni skupini za poglavje 16 - mala in srednja velika podjetja so že bila 
opravljena mnogostranska in dvostranska usklajevanja. Ministrstvo pa s člani sodeluje v 
preostalih 23 delovnih skupinah (za mala in srednja podjetja). 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem se je vključilo tudi v posebni pripravljalni 
program, ki je namenjen predvsem usposabljanju državnih administracij držav kandidatk na 
upravljanje strukturnih skladov v prihodnosti. Pripravljene so bile tri projektne naloge za 
Zasavje, Savinjsko in Pomuije. V Zasavju pripravljajo projekt »Restructuring and 
modernisation of SMEs including specific requirements of the environmental protection«, pri 
čemer gre za uvajanje standarda ISO 14001 v mala in srednja velika podjetja. Ministrstvo za 
malo gospodarstvo in turizem sodeluje pri pripravi projektne naloge in izvajanju projekta. 
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Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je skupaj s Pospeševalnim centrom za malo 
gospodarstvo pripravil celovit načrt pomoči socioekonomske prenove v okviru Pakta 
stabilnosti za JV Evropo, ki ga bo možno uporabljati v treh državah prejemnicah pomoči in 
sicer: Makedoniji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. V celovit načrt so povezani različni 
projekti, ki so jih do zdaj prijavljale posamezne institucije, s čimer sta zagotovljeni preglednost 
in usklajenost različnih programov. 

To je za medresorski projekt, v katerem sodelujejo poleg Ministrstva za malo gospodarstvo in 
turizem še Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti. Izvajalci projekta bodo Pospeševalni center za malo gospodarstvo, Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje in mreža subizvajalcev. 

Pri povezovanju z EU je evropski informacijski center, ki deluje v Pospeševalnem centru za 
malo gospodarstvo, prav gotovo most, saj omogoča priključitev na evropske programe 
pospeševanja malega gospodarstva: 
- financiranje malega gospodarstva, 
- kreditiranje in trajne naložbe prek Evropske investicijske banke, 
- kreditiranje s subvencioniranjem prek različnih skladov, zlasti v zaposlovanju, 
- jamstvo kreditov za malo gospodarstvo prek Evropskega investicijskega sklada in 

zagotavljanje semenskega kapitala prek različnih institucij v EU, 
- sodelovanje v strukturnih skladih, s katerimi EU omogoča razvoj malega gospodarstva v 

nerazvitih regijah, 
- sodelovanje pri različnih programih spodbujanja malega gospodarstva, 
- priključitev na programe raziskovanj in razvoja, 
- sodelovanje v programih usposabljanja, sodelovanje v programih mednarodnega 

sodelovanja in sodelovanje na področju okolja. 

Evropski informacijski centri (EIC) v Ljubljani, Kopru in Mariboru, organizirani v mreži, ki 
nastaja v Sloveniji, so z odločitvijo Evropske komisije dobili posebno vlogo v povezavah 
Slovenije z Evropsko unijo, z državami članicami in kandidatkami za članstvo v EU. Mreža 
evropskih informacijskih centrov, ki se razvija v Sloveniji, je pomembno orodje in usklajevanje 
harmonizacije gospodarstva z Evropsko unijo. Evropski informacijski center je v močno 
pomoč javni upravi pri pridobivanju različnih informacij iz držav EU ter Evropske komisije. Na 
drugi strani je EIC ključno mesto za tuja podjetja in institucije pri pridobivanju potrebnih 
informacij v Sloveniji. Mala podjetja so le manjši del uporabnikov storitev te mreže, zato je 
smiselno, da tudi sofinanciranje storitev prevzamejo tudi druga resorna ministrstva, še posebej 
ob tem, da so v Sloveniji trije EIC, ki bodo tudi različno specializirani. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je tudi nosilec tretjega večletnega programa za 
mala in srednja podjetja, ki se je končal v letu 1999. Slovenija zagotavlja finančni prispevek za 
vključevanje četrtega večletnega programa Evropske komisije za podjetništvo in obrt, ki 
dopolnjuje uporabo sredstev nacionalnega programa PHARE. Z izvajanjem projektov, s 
katerimi se uporabljajo sredstva mednarodne strokovne pomoči, bodo enotam malega 
gospodarstva ponujene predstavitve in izvajanje ekonomskih ukrepov pospeševanja 
podjetništva in obrti, ki se uspešno izvajajo v državah Evropske unije. Zasnova celovitega 
pristopa interdisciplinarne pomoči več ministrstev podjetništvu v Sloveniji se bo uresničeval z 
izvedbo mrežnih povezav institucij regionalnega razvoja, zaposlovanja, tehnološkega razvoja in 
podjetništva v okviru projektov čezmejnega sodelovanja z Italijo in Avstrijo in s 
sofinanciranjem sredstev PHARE CBC 
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Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je delovalo tudi v petem okvirnem programu za 
tehnološki razvoj, katerega nosilec je Ministrstvo za znanost in tehnologijo. 

V letu 1999 je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem postalo član in podprlo Slovensko 
gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju. Ministrstvo je nastopilo kot posrednik pri 
novih možnostih pridobivanja finančnih virov za mala in srednja podjetja prek Evropske banke 
za obnovo in razvoj (EBRD). 

TURIZEM 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je, skladno s proračunom za leto 2000, na 
področju turizma opravilo načrtovane naloge. S ciljem razvoja in pospeševanja turizma, ki je 
ena najperspektivnejših panog slovenskega gospodarstva, so bile izvedene načrtovane 
aktivnosti na področju zakonodaje, kakor tudi na področju sofinanciranja različnih programov 
in investicij, ki bodo vplivale na izboljšanje turistične ponudbe v Sloveniji. 

PODROČJE ZAKONODAJE 
Sprejeti so bili naslednjih predpisi oziroma spremembe zakonskih aktov, ki urejajo razvoj 
turizma v Sloveniji: 

1. Zakon o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 68/00 - sklep ustavnega 
sodišča; pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 53. člena zakona o pospeševanju 
turizma (Uradni list RS, št. 57-2602/1998) se sprejmeta; do končne odločitve ustavnega 
sodišča se zadrži izvrševanje 53. člena zakona v delu, ki določa rok za pridobitev licence) - 
velja od: 29.8.1998, 

2. Uredba o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda "Center za promocijo turizma 
Slovenije" - "Slovenian tourist board" v javni gospodarski zavod "Slovenska turistična 
organizacija" - "Slovenian tourist board" - (Uradni list RS, št. 99/99, 24/99 in 79/00) - 
velja od: 24.12.1999, 

3. Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95, 44/96, 40/99 - spremembe in 
dopolnitve, 36/00 - razveljavitev 23. člena), velja od: 25.1.1995; 

4 Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999), velja od 9.10.1999; 

5. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS, št. 70/99), velja 
od 11.9.1999, 

1. Vsebinska opredelitev oziroma pregled izvajanja posameznih določil Zakona o 
pospeševanju turizma oziroma posameznih podzakonskih aktov: 
Za izvajanje posameznih podzakonskih aktov Zakona o pospeševanju turizma je Ministrstvo za 
malo gospodarstvo in turizem oblikovalo ustrezne strokovne komisije in sicer za področje 
uveljavljanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu in komisijo za dodelitev statusa 
turističnega območja. Gospodarska zbornica Slovenije pa je oblikovala izpitni odbor in izpitno 
komisijo za preizkus usposobljenosti za turističnega vodnika in turističnega spremljevalca, 
uvedla pa je tudi register za vodenje evidenc turističnih agencij in register turističnih vodnikov 
in spremljevalcev 
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Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti turističnih agencij 
Gospodarska zbornica Slovenije je na podlagi pravilnika o načinu in postopku pridobitve 
licence za opravljanje dejavnosti turističnih agencij, do 01.09.2000 izdala licenco 234 pravnim 
in fizičnim osebam, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti. 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov 
Izpitna komisija pri Gospodarski zbornici je do 01.09.2000, na podlagi pisnega in ustnega 
preizkusa znanja iz javno veljavnega programa strokovne izobrazbe, izdala 133 dokazil o 
strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega 
spremljevalca, vendar je bilo na ta dan v postopku opravljanja izpita več kot 80 oseb. 

Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
Na podlagi pravilnika o merilih za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, je 
strokovna komisija Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem izdala 48 pozitivnih odločb. 

Pridobitev statusa turističnega območja 
Na podlagi 12 prejetih vlog občin za pridobitev statusa turističnega območja je Ministrstvo za 
malo gospodarstvo in turizem izdalo 12 odločb o priznanju statusa turističnih območij. Status 
področne turistične organizacije pa ima Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. 

Finančna sredstva za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 
Na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril, ki so določena z uredbo, je bilo na podlagi javnega 
razpisa dodeljenih 1, 073 milijonov tolaijev nepovratnih sredstev za razvoj turistične 
infrastrukture. 

1.6. Ustanovitev nacionalne turistične organizacije 
Na podlagi uredbe je bil ustanovljen javni gospodarski zavod »Slovenska turistična 
organizacija«, ki je na podlagi novih internih aktov oblikoval tudi ustrezne organe upravljanja. 

1.7. Ustanavljanje lokalnih turističnih organizacij 

Lokalne skupnosti so za pospeševanje turizma na svojem območju oz. za območje več občin, 
doslej ustanovile skupno 14 lokalnih turističnih organizacij, približno 10 pa jih je v 
ustanavljanju. 

1. Pregled vsebinskih problemov uveljavljanja Zakona o pospeševanju turizma 
Vsebina Zakona o pospeševanju turizma je zelo kompleksna, saj posega na številna področja, 
ki imajo vpliv na turizem v celoti in na turizem na posameznih območjih. Prav zato je potrebno 
pri uveljavljanju posameznih določil zakona upoštevati tudi vrsto drugih predpisov, tako npr. s 
področja javnih financ, lokalne samouprave, izobraževanja in usposabljanja, prometa, okolja, 
urejanja dejavnosti v javnem interesu, varstva potrošnikov, delovanja društev, zbornic in drugih 
združenj itd Poleg navedene kompleksnosti pa je potrebno za razumevanje zakonskih rešitev 
vsaj načelno poznati tudi pravni sitem Evropske Unije, s katerim je zakon že usklajen. 

2. Strokovna pomoč pri reševanju problemov v zvezi z uveljavljanjem Zakona o 
pospeševanju turizma 

Na podlagi vlog za izdajo mnenj in vprašanj v zvezi z izvajanjem posameznih določil zakona 
lahko ugotovimo, da večjih problemov z razumevanjem zakona ni na področjih, ki se nanašajo 
na turistično strokovno javnost, kot npr na turistične agencije, turistične vodnike in posredno 
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tudi na zavarovalnice in podobne organizacije. Nasprotno pa je bilo veliko vprašanj in vlog 
občin ter različnih organizacij na lokalni ravni za izdajo mnenj glede uveljavljanja določil 
zakona, ki se nanašajo na: 
- izvajanje dejavnosti v javnem interesu, 
- organiziranosti in upravljanja lokalne turistične organizacije, 
- pridobitev statusa turističnega območja, 
- uvedbe članarine. 

i ■ ■ ■•. J . 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je na vsa omenjena strokovna vprašanja 
odgovorilo in izdalo ustrezna mnenja, sodelovalo pa je tudi na več posvetovanjih in razgovorih, 
ki so jih v zvezi z ustanavljanjem lokalne turistične organizacije, organizirale občine. Mnenja, ki 
jih je izdalo ministrstvo kot pripravljavec besedila Zakona o pospeševanju turizma, se nanašajo 
na: 
- pogoje za opravljanje dejavnosti na področju športa kot pridobitne dejavnosti, 
- pogoje za pridobitev licence za dejavnost turističnih agencij, 
- pogoje za opravljanje dejavnosti turističnih agencij, 
- pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, 
- zavarovanje v primeru nesolventnosti, 
- pripravo odlokov o turistični taksi, 
- pogoje za pridobitev statusa turističnega območja, 
- dejavnost lokalne turistične organizacije, 
- način upravljanja turistične organizacije, 
- pravni status lokalne turistične organizacije, 
- članstvo v lokalni turistični organizaciji, 
- turistično območje, 
- s turizmom povezane dejavnosti, 

vsebino občinskega akta uvedbi članarine in oprostitve plačila članarine, 
- pravice soustanoviteljev lokalne turistične organizacije, 
- dejavnost in organiziranost turistično informativnega centra. 

Poleg navedene strokovne pomoči je ministrstvo na podlagi javnega razpisa v letu 1999 
subvencioniralo pripravo strokovnih podlag za lokalne in druge oblik za pripravo ustreznih 
oblik organiziranosti turizma. 

1. Doseganje ciljev zaradi katerih je bil sprejet Zakon o pospeševanju turizma 
Cilj Zakona o pospeševanju turizma je, da z novimi organizacijskimi in drugimi rešitvami 
postavi temelje za uveljavitev učinkovitega sistema pospeševanja turizma, ki so ga narekovale 
nove ekonomske in družbene razmere, pa tudi čedalje bolj zahtevne tržne razmere. 

Ob soočanju zakonskih rešitev z ustaljeno prakso, pa se zaradi številnih novosti, pa tudi 
parcialnih interesov, sistem turistične organiziranosti, ki pa je prostovoljen, vzpostavlja bolj 
počasi. Vendar pa ta proces ni niti prekinjen, niti ne zaostaja za potrebami, zato menimo, da v 
tej smeri ni potrebno sprejemati dodatnih ukrepov. 

Vsekakor pa je potrebno dokončno strokovno razrešiti razhajanja v mnenjih, ki se nanašajo na 
upravljanje lokalne turistične organizacije z vidika opravljanja njihove dejavnosti, ki je v 
javnem interesu. 

Stalno pa je potrebno spremljati uveljavljanje kriterijev za uvajanje obvezne članarine, ki je 
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prihodek lokalne turistične organizacije na območju, ki ima status turističnega območja, zato 
da ne bi njena višina negativno vplivala na članstvo in s tem na nujno sodelovanje zasebnega in 
javnega sektorja. 

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA 
V letu 2000 je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem objavilo 3 (tri) javne razpise za 
spodbujanje in razvoj turizma in povečanje turističnega obiska v Sloveniji. Tako so se 
nadaljevali projekti, ki so v preteklih letih pokazali zavidljivo stopnjo učinkovitosti. 

V primerjavi s preteklimi leti, so bile v letu 2000 pri izvedbi javnih razpisov na področju 
turizma določene spremembe. Preko javnega razpisa za sofinanciranje investicij v obnovo in 
razvoj turističnih objektov smo v letu 2000 dodelili 1.073.487.000,00 SIT nepovratnih 
sredstev, medtem ko smo v preteklem letu investitorjem pomagali s povratnimi sredstvi 
(ugodna posojila). Izkušnja iz leta 1998 je pokazala, da nepovratna sredstva v obnovo in razvoj 
turističnih objektov delujejo z multiplikacijskim učinkom, saj smo v letu 1998 z 900 milijoni 
nepovratnih sredstev spodbudili investicije v turistične objekte v višini 20 milijard tolarjev. 

Novost pri ostalih dveh javnih razpisih na področju turizma je bila ta, da sta razpisa, objavljena 
v aprilu 2000 odprta vse poletje, saj smo izvedli dve odpiranji vlog prispelih na javne razpise za 
sofinanciranje turističnih programov in prireditev. 

Tabela 1: Javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju turizma 

(nepovratna sredstva) (do 01.09.2000) 

Investicije Programi (l.odpir.) Prireditve (l .odpir.) v # 
Število projektov 80 245 327 
v 
Število odobrenih 38 78 177 
Višina odobr. Sred. 1.073.000.000,00 73.500.000,00 55.240.000,00 
Se razpoložljiva sred 487.000,00 73.500.000,00 24.760.000,00 
SKUPAJ SREDSTVA 1.073.487.000,00 147.000.000,00 80.000.000,00 

Podatki v tabeli so v SIT 

Poročilo o izvedbi posameznih razpisov: 

1. Javni razpis za sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj turističnih objektov: 
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 37, dne 05.05.2000. 
Razpoložljiva sredstva: 1.073.487.000,00 SIT. 
Prejeli 76 vlog za 80 projektov, od tega je 36 vlog za 40 projektov izpolnjevalo razpisne 
pogoje. Sredstva sofinanciranja so bila dodeljena 35 vlogam oziroma 38 projektom. 

Od teh je bilo 18 projektov s področja žičničarstva, 16 projektov s področja hotelirstva in 4 
projekti za sofinanciranje investicij v mladinske domove. 

Razdeljena sredstva v skupni vrednosti 1.073.000.000,00 SIT. 

2. Javni razpis za sofinanciranje turističnih programov: 
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Javni razpis je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 35, dne 21.04.2000. 
Razpoložljiva sredstva: 147.000.000,00 SIT. 
Odpiranje vlog je potekalo v dveh delih: 
Prvo odpiranje vlog je bilo 05.06.2000, razpoložljiva sredstva: 50%, to je 73.500.000,00 SIT. 
Povzetek poročila s prvega odpiranja prispelih vlog za sofinanciranje turističnih programov: 
Komisija je na podlagi zapisnika in poročila o odpiranju prispelih ponudb na javni razpis za 
sofinanciranje turističnih programov z dne 05.06.2000 ter po poteku roka za dopolnitev 
nepopolne dokumentacije, pričela z ocenjevanjem in izbiro vlog dne 20.6.2000 in ga zaradi 
velikega števila prejetih vlog zaključila 25.7.2000. Komisija je skupno ocenila 245 vlog od tega 
je prišlo v končni izbor za sofinanciranje 237 ponudb. Sredstva sofinanciranja smo odobrili 78 
vlogam. 

Podlaga za strokovno oceno: 
Komisija je vsako ponudbo ocenila na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril, ki jih je 
komisija podrobneje razčlenila v ocenjevalnem listu, s pomočjo katerega je ovrednotila 
posamezne elemente glede na razpisane prioritete in vsebino posameznih programov. 

Ugotovitve pri ocenjevanju ustreznosti vsebine ponudb na javni razpis: 
Glede na vsebino Odredbe o načinu oddajanja subvencij, ki je podlaga temu javnemu razpisu, 
strokovna komisija pri ocenjevanju programov ni upoštevala tistih programov ali delov 
programov, ki se nanašajo na investicijska vlaganja in vzdrževanje in so predmet drugih 
razpisov oziroma sofinanciranja. Upoštevajoč vsebino razpisanih turističnih programov 
komisija ni mogla upoštevati programov, ki se nanašajo na promocijske aktivnosti ali tiskanje 
propagandnega oziroma promocijskega gradiva. Komisija je ugotovila, da so bili nekateri 
programi iste vsebine že sofinancirani s strani ministrstva v preteklih letih, več ponudnikov je 
ponudilo isti program za isto območje. Te ponudnike komisija pri izbiranju ni upoštevala 
oziroma je izbrala le najustreznejšega ponudnika. 

Glede na veliko razliko med skupnimi zahtevki za sofinanciranje in razpoložljivo maso sredstev 
za sofinanciranje, ki predstavlja nekaj več kot 10% vseh zahtevkov, je komisija upoštevala le 
tiste programe, ki so dosegli oziroma presegali 13 točk. 

Komisija je sprejela sklep, da se na drugem odpiranje ponudb, ki bo potekalo 04.09.2000 in na 
katerem je na razpolago enak znesek sredstev za sofinanciranje kot pri junijskem odpiranju, 
ponovno upoštevajo vloge, ki so na prvem odpiranju dosegle oziroma presegle 10 točk, kar 
predstavlja skupno 50 programov. 

Na drugem odpiranju vlog, dne 04.09.2000, je na razpolago prav tako 50% vseh razpoložljivih 
sredstev, to je 73.500.000,00 SIT. Na drugo odpiranje je do 04.09.2000 prispelo na naslov 
ministrstva 119 vlog za sofinanciranje turističnih programov. 

3 Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev: 
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 35, z dne 21.04.2000. 
Skupno razpoložljiva sredstva: 80.000.000,00 SIT 
Odpiranje vlog je potekalo v dveh delih: 
Prvo odpiranje vlog je bilo 05.06.2000, razpoložljiva sredstva: 50%, to je 40.000.000,00 SIT. 

Povzetek poročila s prvega odpiranja vlog: 
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Komisija je na podlagi zapisnika in poročila o odpiranju prispelih ponudb na javni razpis za 
sofinanciranje turističnih prireditev ter po poteku roka za dopolnitev nepopolne dokumentacije, 
pričela z ocenjevanjem vlog dne 20.6.2000 in ga zaradi velikega števila prejetih vlog zaključila 
25.7.2000. 
Na razpis za sofinanciranje turističnih prireditev je prispelo v predpisanem roku skupno 327 
vlog. 
Od prejetih vlog je bilo 17 neustreznih oziroma nepopolnih, 10 vlog takšnih, ki so po vsebini 
ustrezale razpisu za sofinanciranje turističnih programov ter smo jih interno prerazporedili na 
proračunsko postavko 4129 oziroma v pregled komisiji za ocenjevanje vlog prijavljenih za 
sofinanciranje turističnih programov. 
Med ustreznimi in popolnimi 300 vlogami je bilo 123 vlog zavrnjenih, ker so pri ocenjevanju 
oziroma točkovanju zbrale premalo (manj kot 70). 
Od vseh prijavljenih 327 turističnih prireditev je bilo 177 -im turističnim prireditvam odobreno 
sofinanciranje s strani ministrstva. 

Podlaga za strokovno oceno: 
Strokovna komisija je vsako ponudbo ocenila na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev in 
meril, ki jih je komisija podrobneje razčlenila v ocenjevalnem listu s pomočjo katerega je 
ovrednotila posamezne elemente glede na razpisana merila in pogoje ter vsebino posameznih 
turističnih prireditev. 

Ugotovitve pri ocenjevanju ustreznosti vsebine ponudb na javni razpis: 
Glede na vsebino Odredbe o načinu oddajanja subvencij, ki je podlaga temu javnemu razpisu, 
in vsebino razpisanih turističnih prireditev strokovna komisija ni mogla upoštevati enodnevnih 
prireditev, ki so predvsem lokalnega pomena in takih, ki se nanašajo na promocijske aktivnosti 
ter prireditev, ki se odvijajo v tujini. 

Končne ugotovitve: 
Glede na veliko razliko med skupnimi zahtevki za sofinanciranje in razpoložljivo maso sredstev 
za sofinanciranje turističnih prireditev, ki predstavlja manj kot 7% vseh zaprošenih sredstev, je 
komisija v ožji izbor za dodelitev sredstev izbrala tiste turistične prireditve, ki so bile ocenjene 
z najvišjim številom točk in ki vplivajo na povečanje turističnega obiska v Sloveniji. 

Zaradi izjemno velikega števila vlog prispelih na prvo odpiranje je strokovna komisija sprejela 
sklep, da se spremeni razmerje sredstev, ki je bilo predvideno v javnem razpisu ter da se na 
prvem odpiranju vlog podeli 70% vseh razpoložljivih sredstev za sofinanciranje turističnih 
prireditev in na drugem odpiranju 30%, kar pomeni, da je na prvem odpiranju vlog na 
razpolago 56.000.000,00 SIT in drugem odpiranju 24.000.000,00 SIT. Glede na to, da smo po 
dosedanjih izkušnjah mnenja, da je večina turističnih prireditev že bila izvedena in da so zato 
mnogi ponudniki turističnih prireditev podali svoje vloge za sofinanciranje že na prvo 
odpiranje, pričakujemo na drugem odpiranju nekoliko manjše število vlog. Na prvem odpiranju 
vlog je ministrstvo za sofinanciranje turističnih prireditev dodelilo 55.240.000,00 SIT 
nepovratnih finančnih sredstev 177 vlagateljem. 

V skladu z razpisnimi pogoji bomo v naslednjem (septembrskem) odpiranju vlog upoštevali 
tudi vloge, ki so na prvem ocenjevanju osvojile nekoliko nižje število točk in so bile zaradi 
premalo razpoložljivih sredstev zavrnjene. 

Do 04.09 2000 je na naslov ministrstva prispelo 86 vlog za sofinanciranje turističnih prireditev. 
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Glede na vsebino vlog na javne razpise ministrstvo meni, da bodo lahko uresničeni cilji na 
posameznih področjih in območjih, ki so bili zastavljeni v programu dela in finančnem planu. 

Poleg javnih razpisov za financiranje iz domačih proračunskih virov, so v izvajanju projekti, ki 
se financirajo iz donacij in sicer iz sredstev programa Phare prekomejnega sodelovanja z 
Avstrijo in z Italijo. 

V tem okviru so bili projekti po pogodbah iz leta 1996 in 1997 v zaključni fazi, medtem ko so 
se projekti po pogodbah za leto 1998 začeli realizirati v drugem četrtletju letošnjega leta. V 
fazi usklajevanja pa so bili programi sodelovanja za Avstrijo in z Italijo za obdobje od leta 2000 
dalje. 

OSTALE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA 
• V preteklem letu je Slovenija dobila prvi Slovenski turistični radio, ki oddaja na radijski 

frekvenci 102,8 MHz in še treh drugih frekvencah po Sloveniji; kmalu ga bomo lahko slišali 
po vseh večjih turističnih krajih v Sloveniji in po celotnem cestnem križu. 

• Na področju prirejanja posebnih iger na srečo, ki so tudi pomemben segment turizma, so 
bile že skoraj vsem igralnicam podeljene koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo. 
V prvem krogu je bilo podeljenih 7 koncesij (5 podjetju HIT d.d. in 2 podjetju Casino 
Portorož d.d ). Kasneje je bila koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo dodeljena 
podjetju Casino Maribor d.d., medtem ko bosta koncesiji kmalu prejela tudi Casino Bled 
(Vlada RS naj bi dodelitev koncesije Casino-ju Bled obravnavala še v januarju), kasneje 
tudi Casino Ljubljana. 

• Po prizadevanjih Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem so bile dosežene nižje 
davčne obremenitve dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (sprememba koncesijske 
lestvice, uvedba posebnega davka od iger na srečo po nižji stopnji 15,5%, odprava 
komunalnih taks). 

• Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je v letu 1999 pripravilo delitveni ključ za 
razporeditev sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in 
pripravilo predlog Zakona o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj turizma ter izdalo 
spremembo Odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih 
iger na srečo (podzakonski predpis Zakona o igrah na srečo (Ur 1 RS, št. 67/95, 21/97 in 
68/99). 

• Na pobudo Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem je bila v Zakonu o davku na 
dodano vrednost za storitve nastanitev in priprave hrane sprejeta znižana davčna 
stopnja na 8% (25. člen Zakona o DDV, Ur.l. RS, št. 89/99). 

• V preteklih dveh letih je bilo veliko aktivnosti izvedenih na področju pospeševanja 
kakovosti v gostinski in turistični dejavnosti. Sprejeti so bili vsi zakonski in podzakonski 
akti, ki urejujejo pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti t j področje strokovne 
usposobljenosti, minimalnih tehničnih pogojev glede tehnične opremljenosti in minimalnih 
storitev ter kategorizacijo oziroma kakovostno razvrščanje nastanitvenih gostinskih 
obratov, sobodajalcev in turističnih kmetij v posamezne kategorije. Za področje 
pospeševanja turističnega podjetništva in kakovostnih storitev je bilo usposobljenih tudi 45 
podjetniških svetovalcev, za uvajanje kakovosti v nastanitvene obrate in za ocenjevanje 
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kakovosti opremljenosti ter storitev v nastanitvenih obratov pa tudi 28 svetovalcev- 
ocenjevalcev. 

• V letu 1999 in 2000 je ministrstvo v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) 
pričelo z izvedbo projekta izgradnje informacijskega sistem za področje turizma 
(informacije po internetu) in uresničevanjem projekta TiPS (Turistične informacije in 
promocija Slovenije), v okviru katerega bodo na mednarodnih mejnih prehodih postavljene 
informacijske table - rotopanoji z izrazi dobrodošlice in poslovilnimi sporočili turistom, pri 
čemer sodelujemo tudi z Ministrstvom za promet in zveze. V sodelovanju z STO so bili 
izdali številni prospekti in brošure na svetovni kakovostni ravni, kakor so ocenili tudi člani 
AIEST in WTO, ter sodelovali na vseh najpomembnejših turističnih sejmih v tujini. 

• Slovenska turistična organizacija je v letu 2000 nadaljevala z akcijo tržnega komuniciranja 
na domačem trgu »Dobrodošli doma«, ki je lani v svoji drugi fazi prerasla v akcijo 
pospeševanja prodaje slovenske turistične ponudbe in s tem v konkretno pomoč 
slovenskemu turističnemu gospodarstvu pri promociji in trženju njihovih turističnih 
programov. 

• Po posredovanju Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem in v sodelovanju z 
Ministrstvom za promet in zveze so bile ukinjene luške pristojbine, kar bo mnoge navtične 
turiste pritegnilo k ponovnemu obisku Slovenije in omogočilo hitrejši razvoj navtičnega 
turizma pri nas. 

• Opravljene so bile nekatere zanimive strokovne raziskave in analize o razvoju slovenskega 
turizma, med njimi je vzpodbudne podatke pokazala Analiza ekonomskih učinkov 
slovenskega turizma, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za malo gospodarstvo in 
turizem, Ministrstvom za znanost in tehnologijo in Gospodarsko zbornico Slovenije izdelal 
Mednarodni inštitut za turizem. 

• V letih 1999 in 2000 so predstavniki Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem 
sodelovali na številnih okroglih mizah in posvetih na nacionalnem in mednarodnem 
nivoju (področje ekološkega turizma, turizma na podeželju, kulturnega turizma, ipd ). V 
decembru 1999 smo med drugim skupaj z Ministrstvom za promet in zveze organizirali 
okroglo mizo na temo »Letalski turizem v Sloveniji« in sodelovali pri uvedbi projekta 
»Celovita turistična ponudba Pohorja« ter nekaterih drugih projektih. 

• V letu 2000 se je pričelo poglobljeno analizirati uresničevanje Resolucije o strateških ciljih 
na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za 
njeno izvajanje iz leta 1995. 

AKTIVNOSTI NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA 
• Pripravljen je bil osnutek sporazuma o turističnem sodelovanju med Republiko 

Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je v postopku parafiranja. 

• Ministrstvu za zunanje zadeve so bili dani v presojo osnutki sporazumov o turističnem 
sodelovanju z Grčijo, Madžarsko, Litvo, Romunijo, Indijo, Avstrijo, Ukrajino in 
Slovaško. 
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• Glede na to, da je Slovenija v skladu s schengensko vizumsko politiko že v poletnih 
mesecih nameravala uvesti vstopne vizume za državljane Turčije, Ruske federacije, 
Makedonije, Bolgarije in Romunije se je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
zavzemalo za preložitev uvedbe vizumov z argumentom, da bi z uvedbo vstopnih 
vizumov v Slovenijo za državljane iz navedenih držav pred poletno turistično sezono 
povzročili nepotrebne dodatne administrativne zaplete, kar bi negativno vplivalo na 
slovenski turizem. 

• V skladu s schengensko vizumsko politiko je Slovenija 1.12.1999 uvedla vizume za Rusko 
federacijo, kasneje (1.1.2000) za Makedonijo in Turčijo, za Romunijo in Bolgarijo so bili 
vizumi uvedeni 1.2.2000. Ministrstvo se je zavzemalo za nekatere olajšave ob uvedbi 
vstopnih vizumov za navedenih pet držav. Predlog Ministrstva za malo gospodarstvo in 
turizem je bil uvedba brezviznega režima za tiste državljane teh držav, ki že imajo vizum 
za vstop v katerokoli državo članico Evropske Unije (schengenski vizum) ter uvedba 
olajšav pri pridobivanju vizumov za turistične skupine, ki jim potovanje organizirajo 
turistične agencije. Glede na prilagajanje Republike Slovenije delovanju notranji ureditvi 
Evropske Unije, ni bilo mogoče uvesti brezviznega režima, zato je vlada na pobudo 
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem uvedla možne olajšave vstopa za državljane 
zgoraj navedenih držav v Republiko Slovenijo. 

• V preteklem letu smo poglobili sodelovanje s Svetovno turistično organizacijo (WTO), 
V decembru 1999 je Slovenijo prvič obiskal generalni sekretar Svetovne turistične 
organizacije (WTO) g. Francesco Frangialli, kar je za slovenski turizem posebno 
priznanje in odlična promocija. 

• V letu 1999 je bil pod pokroviteljstvom Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem 
organiziran mednarodni kongres ekspertov za turizem AIEST. 

• V aprilu 2000 je delegacija Vlade Republike Slovenije in gospodarstvenikov obiskala Črno 
Goro in se dogovarjala o možnostih prihodnjega sodelovanja. 
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 

Državna uprava 
Ministrstvo je z vidika normativnega delovanja in reforme javne uprave v zakonodajni 
postopek poslalo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem 
postopku, predlog za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije, predlog 
zakona o vladi, predlog zakona o upravi, predlog zakona o javnih agencijah, za zakonodajni 
postopek pa je bil pripravljen tudi predlog zakona o predsedniku republike. Medresorsko se je 
usklajeval predlog zakona o javnih uslužbencih. Poleg tega je ministrstvo pripravilo naslednje 
podzakonske akte: uredbo o kriterijih za ugotavljanje delavcev, katerih delo je postalo trajno 
nepotrebno v organih državne uprave, odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in 
delovnem področju Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, uredbo o 
spremembah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest v organih državne uprave. V postopku medresorskega usklajevanja pa so bili še: 
uredba o načinu poslovanja s strankami v upravnem postopku, uredba o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o postopku sklenitve delovnega razmeija za nedoločen čas v organih 
državne uprave, uredba o poslovnem in delovnem času v organih državne uprave in sklep o 
dodatkih za delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden. Izdelana je bila tudi analiza 
obstoječe ureditve inšpekcijskega nadzora, ki bo podlaga za pripravo zakona o inšpekcijskem 
nadzoru. Pripravljena in izdana je bila uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za 
vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka. 

Na področju delovanja državne uprave je ministrstvo pripravilo uredbo o izobrazbi uradnih 
oseb, ki je potrebna za izvajanje upravnih postopkov, navodilo za izvajanje posameznih določb 
zakona o delavcih v državnih organih, predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31.10.1991 in sklepa o spremembi 
sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/90-1/11-8 z dne 21.10.1994. 
V okviru "antibirokratskega programa" je ministrstvo pripravilo gradiva in odgovore s 
področja delovanja upravnih enot ter sklepe, ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve 
zakonskih in podzakonskih določb s področja delovanja upravnih enot. Opravljena je bila tudi 
analiza zbranih podatkov in izdelana evidenca o upravnem postopku za obdobje od leta 1995 
do konca leta 1998. Ministrstvo je tekoče pripravljalo objave zneskov povračil, nadomestil in 
drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih ter dajalo predloge za imenovanja, 
razrešitve, napredovanja in spremembe pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v upravnih enotah ter za določitev dodatkov v skladu z zakonom o delavcih v 
državnih organih. Ministrstvo je v skladu z zakonom o zaposlovanju tujcev izdajalo delovna 
dovoljenja za tuje državljane, s področja dela obče uprave je izdajalo odločbe druge stopnje v 
zvezi z osebnimi stiki in odvzemom otroka v postopkih upravne izvršbe, izdajalo je posebna 
dovoljenja na podlagi zakona o pečatih, zakona o gospodarskih družbah in zakona o 
industrijski lastnini. S področja finančnega poslovanja je bilo sprejetih 26 sklepov vlade, s 
katerimi so bili v devetih upravnih enotah opravljeni najnujnejši prenosi za izplačila plač in 
materialnih stroškov V sodelovanju s servisom skupnih služb Vlade Republike Slovenije je bil 
pripravljen predlog enotnega časovnega pristopa pri sklepanju dodatkov h krovnim pogodbam 
z dobavitelji materiala ter opravljen pregled opreme in investicijskih potreb v upravnih enotah 
za leto 2000. V sodelovanju z Ministrstvom za finance je bil pripravljen vzorec navodila o 
finančnem poslovanju upravnih enot. Ministrstvo je pripravilo obrazložitev k zaključnemu 
računu za leto 1999. V skladu z zakonom o upravnem postopku je ministrstvo zbiralo, 
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pripravljalo, obdelovalo in analiziralo podatke s področja upravne statistike. 

V okviru upravne inšpekcije je ministrstvo izvajalo sistemske nadzore po upravnih enotah na 
področjih okolja in prostora, denacionalizacije, notranjih zadev in prometa ter pisarniškega 
poslovanja. Opravljen je bil tudi sistemski nadzor v mestnih občinah Krško in Ptuj. Upravna 
inšpekcija je poleg tega obravnavala posamezne prijave glede nepravilnosti pri ravnanju 
upravnih organov. Pripravljen in izdan je bil pravilnik o službeni izkaznici upravne inšpekcije. 

Ministrstvo je v okviru Upravne akademije pripravilo številne seminarje z različnih področij in 
tečaje tujih jezikov, pri čemer je bila največja udeležba na seminarjih o upravnih postopkih. 
Prek celega leta je ministrstvo izvajalo strokovne izpite za pripravnike in druge delavce v 
upravi, preizkuse znanja o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejanj v upravnem 
postopku oziroma strokovne izpite iz upravnega postopka, preizkuse znanja iz pravil o 
pisarniškem poslovanju in preizkuse znanja s področja matičnih zadev in osebnih stanj. Izdelan 
in izdan je bil pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka. Izvedlo je še 
vrsto drugih razvojnih in projektnih nalog, da bi »regionaliziralo« izvajanje programa 
usposabljanja in izpolnjevanja v upravi in oblikovalo funkcionalno mrežo uporabnikov. V 
sodelovanju s Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve je pripravilo strategijo 
usposabljanja in izpolnjevanja delavcev za povečanje administrativne usposobljenosti pred 
vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Uspešno so bili izvedeni tudi trije Projekti Phare, izvajajo 
pa se tudi ustrezna priporočila. V okviru Upravne akademije je ministrstvo začelo tudi s 
publicistično dejavnostjo. 

Upravne notranje zadeve 
Na področju upravnih notranjih zadev je bil v obravnavanem obdobju poudarek na izvedbi 
Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do leta 
2002. 

Državni zbor Republike Slovenije je avgusta 2000 sprejel zakon o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije. V parlamentarnem postopku je tudi predlog zakona o prijavi prebivališča, 
ki bo racionaliziral in poenotil postopke prijave ali odjave prebivališča za državljane Republike 
Slovenije in tuje državljane. 
Pripravljen je bil tudi zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o matičnih knjigah, ki se nanaša 
na posebno ureditev vpisa smrti v matično knjigo umrlih, zakon pa je razširil krog upravičenih 
predlagateljev postopka in odpravil petletni rok, ki je bil določen za vlaganje predlogov. 
Februarja 2000 so bili uresničeni sklepi Vlade Republike Slovenije v zvezi z vpisom smrti oseb, 
žrtev množičnih povojnih pobojev, v matično knjigo umrlih 
Na področju združevanja je Državni zbor Republike Slovenije v začetku decembra sprejel 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih, minister pa je izdal pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju registra društev. Julija 2000 so bile sprejete 
spremembe zakona o političnih strankah, ministrstvo pa je že pripravilo predlog sprememb 
pravilnika, ki ureja vodenje registra političnih strank in predvideva tudi spremembe obrazca 
registrske knjige. Ministrstvo je v obravnavanem obdobju pripravilo tudi delovno gradivo 
predloga zakona o javnih zbiranjih, s katerim bo na novo urejeno uresničevanje pravice do 
mirnega zbiranja Da bi ministrstvo opozorilo na nepravilnosti in različno prakso ministrstev pri 
izvajanju določb zakona o društvih, je pripravilo analizo pravne ureditve statusa društev, ki 
delujejo v javnem interesu, in jo predložilo Vladi Republike Slovenije. 

Po skrajšanem postopku je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 
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cestnega prometa. Glavna sprememba se nanaša na podaljšanje predhodnega roka za 
uveljavitev novega registracijskega sistema motornih in priklopnih vozil, in sicer do 1. 12. 
2001, kar bo Ministrstvu za promet in zveze omogočilo vzpostavitev najprimernejšega načina 
vplačevanja nadomestil za uporabo cest. V pripravi je bila tudi obsežnejša sprememba in 
dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa, s katero bo slovenska zakonodaja usklajena s 
predpisi Evropske unije. Pri reševanju pritožb zoper odločbe organov prve stopnje številčno 
izstopajo predvsem zadeve s področja zamenjave tujih vozniških dovoljenj ter izvrševanja kazni 
oziroma varstveni ukrepi prepovedi vožnje motornega vozila. 

Na podlagi sprejetega zakona o centralnem registru prebivalstva je bila v prvi polovici leta 
2000 pripravljena uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter 
postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov. Uredba je podlaga za racionalizacijo 
postopkov zbiranja, obdelave in dajanja podatkov o prebivalstvu. Uvajanje elektronskega 
poslovanja bo vplivalo na poslovanje pri vodenju uradnih evidenc na področju notranjih zadev, 
zdravstvenega varstva, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davčnega 
poslovanja, statistike, lokalne samouprave, sodstva idr. V prvi polovici leta 2000 je bil z 
uvedbo nove podatkovne baze centralnega registra prebivalstva posodobljen prenos 
teritorialnih podatkov iz registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike 
Slovenije. 

Junija 2000 je bil sprejet zakon o orožju, s čimer je bila v celoti izpolnjena direktiva EES 
91/477. Ministrstvo je nadaljevalo tudi s pripravo zakona o eksplozivnih snoveh za civilno 
uporabo. V sodelovanju z drugimi ministrstvi je pripravilo pobudo za pristop Slovenije h 
konvenciji o medsebojnem priznavanju žigov za ročno strelno orožje ter sodelovalo pri 
pripravah na ratifikacijo evropske konvencije o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega 
orožja posameznikov. 

Na področju ugovora vesti vojaški dolžnosti je ministrstvo sodelovalo z Ministrstvom za 
obrambo pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 
dolžnosti. Organizacijam, v katerih poteka nadomestno civilno služenje, je dalo usmeritve za 
izvajanje določb zakona o vojaški dolžnosti, na pobudo parlamentarnega odbora za obrambo 
pa je skupaj z Ministrstvom za obrambo iskalo rešitve za učinkovito inšpekcijsko nadzorstvo 
nad opravljanjem nadomestne civilne službe. Ker se število vlog za priznanje ugovora vesti 
vojaški dolžnosti ne zmanjšuje, presega zmogljivosti sedanje organizacije dela, zato je 
ministrstvo proučilo možnosti določitve območnih komisij za ugovor vesti vojaški dolžnosti. 

Odprava zaostankov pri reševanju vlog za sprejem v državljanstvo je bila v zadnji fazi, 
zaostanki na področju odpusta iz državljanstva Republike Slovenije pa so bili v celoti 
odpravljeni V skladu s sklepi vlade je bila posebna pozornost namenjena tudi problematiki 
denacionalizacije. 

Po sprejetju tujske zakonodaje (nov zakon o tujcih, zakon o azilu, zakon o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic SFRJ v Republiki Sloveniji) je ministrstvo na podlagi 
novega zakona o tujcih pripravilo navodilo o vsebini in formatu vizuma, navodilo o vsebini, 
obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanju dovoljenja za prebivanje, pripravljene 
in izdelane so bile tudi nove nalepke za dovoljenja za stalno in začasno bivanje in nove nalepke 
za izdajo vizumov na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Na podlagi zakona o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ je bilo izdanih 7.657 dovoljenj za 
stalno prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji Za izvajanje zakona o azilu je ministrstvo 
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pripravilo tri podzakonske predpise, vlado pa je v dveh poročilih seznanilo s perečo 
problematiko na tem področju in predlagalo sprejetje konkretnih ukrepov. Ministrstvo je v 
sodelovanju z avstrijskim zveznim notranjim ministrstvom začelo tudi izvajati projekt 
medinstitucionalnega sodelovanja, v okviru katerega bodo opravljene natančne analize 
slovenske tujske zakonodaje. 

Policija 
Na delo policije so vplivali številni varnostno pomembni dogodki in okoliščine. Med 
najpomembnejšimi so bili nedvomno vse večji migracijski pritiski na Slovenijo in dejavnost 
mednarodnih kriminalnih združb. Poleg varnostnih razmer sta na delo policije vplivala tudi 
odhod izkušenih kadrov zaradi predčasne upokojitve po zakonu o policiji in slaba materialno- 
tehnična opremljenost za učinkovitejše delo. 

Na področju kriminalitete je bilo policijsko delo usmerjeno predvsem v pospešeno preiskovanje 
kaznivih dejanj z elementi nasilja ter kaznivih dejanj z nizko stopnjo preiskanosti. Posebna 
pozornost je bila namenjena razkrivanju kriminalnih združb, ki so se, tudi v povezavo s tujino, 
ukvarjale s trgovino z orožjem, prepovedanimi drogami, prostitucijo, tihotapljenjem ljudi čez 
mejo in preprodajo ukradenih vozil. V obravnavanem obdobju so policisti obravnavali več 
kaznivih dejanj kot v enakem preteklem obdobju, predvsem večje število drobnih 
premoženjskih deliktov, več kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo prepovedanih drog in 
trgovino z orožjem, več kaznivih dejanj izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne ali kreditne 
kartice, predvsem pa več kaznivih dejanj prepovedanih prehodov državne meje. 

Na področju javnega reda je policija posebno pozornost namenila krepitvi vloge vodje 
policijskega okoliša in s tem vključevanju policistov v razreševanje varnostne problematike v 
ožjih in širših skupnostih, zagotavljanju kakovostnih policijskih storitev, strokovnemu izvajanju 
policijskih pooblastil in razvijanju različnih oblik preventivnih dejavnosti. Med najpogostejšimi 
kršitvami so bile kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir, zakona o tujcih, zakona o 
nadzoru državne meje, zakona o proizvodnji in prometu mamil ter zakona o orožju. 

Na področju varnosti cestnega prometa je policija namenila pozornost dejavnikom, ki najbolj 
vplivajo na hujše posledice prometnih nesreč (prevelika hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, 
nedosledna uporaba varnostnih pasov in čelad), varnosti pešcev, nadzoru nad večkratnimi 
kršilci prometnih predpisov in večji navzočnosti policistov na cestah. Med vzroki prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami je bila še vedno na prvem mestu neprilagojena hitrost. 

Na področju državne meje in tujcev je bila dejavnost policije zaradi nadaljnjega naraščanja 
ilegalnih migracij, še zlasti na meji s Hrvaško in Madžarsko, usmerjena predvsem k reševanju 
številnih problemov v zvezi z nastanitvijo tujcev in njihovim vračanjem v matične države. Ker 
je prostorska stiska centra za tujce vse večja, je bilo treba določeno število tujcev kljub 
nasprotovanju okoliških prebivalcev ponovno nastaniti v Velikem Otoku pri Postojni. Zaradi 
povečanja tihotapljenja ukradenih vozil in uporabe nelegalnega orožja v notranjosti države je 
policija tudi poostrila nadzor na širšem območju države, predvsem pa na celotni državni meji s 
Hrvaško. Dejavnost policije pa je bila usmerjena tudi v izpolnjevanje standardov Evropske 
unije za nadzor državne meje. 

Razgibana diplomatska dejavnost in notranjepolitični dogodki (zamenjava vlade) so vplivali na 
povečan obseg dela pri varovanju oseb in objektov, ki jih v skladu z vladno uredbo varuje 
policija V obravnavanem obdobju je policija med drugim septembra leta 1999 uspešno izvedla 
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varovanje papeža, aprila leta 2000 pa varovanje srečanja enajstih predsednikov parlamentov 
evropskih držav s predsednico Evropskega parlamenta. 

Pri operativnem obveščanju je policija največ pozornosti namenila učinkovitemu odzivanju na 
intervencijske klice na številko 113, katerih število se je v obravnavanem obdobju precej 
povečalo. S pomočjo anonimnega telefona 080-1200 pa je dobila precej koristnih informacij za 
svoje delo. 

Dokončane so bile številne dejavnosti, povezane s prenovo policijskega izobraževanja: 
ustanovljena je bila Policijska akademija, poleg tega so bile pripravljene izobraževalne vsebine 
Višje policijske šole, potrjen je bil program dela te šole, končani pa so bili tudi dogovori o 
kadrovski zasedbi in materialnih sredstvih, potrebnih za izvedbo programa. V sodelovanju s 
Centrom za poklicno izobraževanje in Ministrstvom za šolstvo in šport so bili izdelani postopki 
za dopolnitev nomenklature poklicev, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje pa je potrdil enakovreden izobraževalni standard izobraževalnega programa za 
višje policiste. Poleg programa štiriletnega izobraževanja za pridobitev poklica policist je 
potekal tudi program izobraževanja odraslih za I. in II. generacijo kandidatov za policiste. 

Mednarodno sodelovanje 
Ministrstvo je skladno z načrtom pristopne strategije in Državnim programom Republike 
Slovenije za sprejem pravnega reda Evropske unije na področju "pravosodja in notranjih 
zadev" do konca leta 2002 izpolnilo večino načrtovanih obveznosti. V letu 1999 je bil sprejet 
celoten sklop tujske zakonodaje (resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije, nov 
zakon o tujcih, zakon o azilu, zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji), v celoti je bila usklajena in uveljavljena vizumska 
politika, ratificirane so bile posamezne mednarodne konvencije, sprejeti so bili podzakonski 
akti in predpisi, ki so omogočili organizacijsko prilagoditev institucij. Na podlagi pravilnika o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve in policije so bile 
izvedene spremembe organizacije na področju preprečevanja in zatiranja organizirane 
kriminalitete in korupcije. Na podlagi novega zakona o tujcih in zakona o azilu sta bila 
ustanovljena center za tujce in azilni dom, postavljena pa je bila tudi organizacijska podlaga za 
vzpostavitev informacijsko-dokumentacijskega centra za migracije. Posebna pozornost je bila 
namenjena strokovnemu izobraževanju in pripravi načrta novih zaposlitev za opravljanje nalog 
pri nadzoru državne meje, na področju migracij in azila ter organiziranega kriminala. Maja 
2000 je ministrstvo prejelo pogajalsko izhodišče Evropske unije na področju "pravosodja in 
notranjih zadev", v katerem je Evropska unija poudarila napredek, ki ga je Slovenija dosegla na 
tem področju. 

Ker je uresničevanje pristopne strategije povezano s tujo tehnično in strokovno pomočjo, so 
bili v okviru programa Phare pripravljeni načrti za sodelovanje na področju vzpostavitve 
institucij in naložb. V tem okviru je septembra 1999 začel potekati projekt institucionalnega 
sodelovanja s področja nadzora državne meje, že septembra 2000 pa je ministrstvo začelo z 
nadaljevanjem drugega programa institucionalnega sodelovanja na istem področju. Januaija 
2000 se je začel projekt institucionalnega sodelovanja na področju migracij, izbrani pa sta bili 
tudi partnerski državi za takšen projekt na področju organiziranega kriminala, ki se bo 
predvidoma začel izvajati v začetku naslednjega leta. 

Pri dvostranskem sodelovanju sta bila podpisana sporazuma z Nemčijo (sporazum o pomoči v 
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obdobju od leta 1999 do 2002) in Slovaško (protokol o izvajanju sporazuma o vračanju oseb 
na državni meji). Na večstranskem področju je bil podpisan sporazum o tranzitu beguncev iz 
ZRJ. Ministrstvo je sodelovalo pri usklajevanju besedil več medvladnih sporazumov na 
področju zatiranja mednarodne kriminalitete (Belgija, Francija, Grčija, Nemčija, Romunija in 
Bolgarija), vračanja tujcev (Bosna in Hercegovina in Romunija) in sodelovalo pri pogajanjih z 
Madžarsko o mejnem železniškem prometu in mejni kontroli železniškega in cestnega prometa. 

Policija je sodelovala z varnostnimi organi sosednjih držav pri mejni kontroli, zagotavljanju 
pretočnosti prometa na mejnih prehodih, varovanju državne meje zunaj mejnih prehodov, 
preprečevanju ilegalnih migracij, vračanju oseb na podlagi meddržavnih sporazumov, 
usposabljanju in izmenjavi strokovnih izkušenj. Pri preprečevanju tihotapljenja mamil in orožja 
za množično uničevanje je sodelovala s carinsko službo ZDA, pri preprečevanju tihotapljenja 
radioaktivnih snovi čez državno mejo pa z ustanovami Evropske unije. V okviru programa 
Phare je potekala meddržavna izmenjava kriminalistov na področju prepovedanih drog z 
Belgijo in Avstrijo. Na ravni izmenjave izvedencev sta si slovenska in nemška policija izmenjali 
strokovnjake za specialno tehniko ter skupaj z Avstrijo sodelovali pri izvedbi mednarodne 
operativne akcije preprečevanja nedovoljene trgovine z orožjem. Potekalo je tudi sodelovanje z 
drugimi evropskimi policijami na področju odkrivanja prepovedanih drog in alkohola v 
cestnem prometu (Nemčija, Švedska) ter sprejemanja evropske zakonodaje o cestnem 
prometu. Policija je sodelovala v mednarodni akciji Morska deklica, kije namenjena izboljšanju 
varnosti na cestah ter skupnemu boju proti organiziranemu kriminalu, povezanemu s cestnim 
prometom. Večstransko sodelovanje je potekalo v okviru Interpola. Nadaljevali so se tudi 
pogovori o vključitvi Slovenije v Evropol. 

Policija je organizirala sestanek mednarodne delovne skupine za boj z organiziranim 
kriminalom "Jugovzhod". Predstavniki policije so sodelovali pri delu tehničnega odbora 
direktoijev policij držav jadranske regije, v delovni skupini za organiziran kriminal držav SEPA 
in pri dejavnostih v okviru jadransko-jonske pobude. Mednarodni stiki so potekali tudi na 
področju športa in varovanja športnih prireditev. 
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 

Obrambni sistem 
Temeljni cilji Ministrstva za obrambo na področju razvoja obrambnega sistema so bili: 
- izpopolnjevanje normativnih, organizacijskih in tehničnih rešitev, ki izboljšujejo načrtnost, 

preglednost, racionalnost in učinkovitost poslovanja ministrstva, 
- še naprej razvijati Slovensko vojsko, pri čemer je treba zagotoviti nadaljevanje 

reorganizacije, povečevanje njene povezljivosti in primerljivosti z vojskami članic Nata, 
- določiti razvojne in doktrinarne dokumente za dolgoročni razvoj Slovenske vojske in 

obrambnega sistema in na tej podlagi oblikovati potrebne zakonske spremembe, 
- načrtno razvijati mednarodno sodelovanje na obrambnem in še posebej vojaškem področju 

ter dejavno sodelovati v različnih mednarodnih povezavah, operacijah oziroma dejavnostih. 

V navedenem obdobju je bila izpopolnjena organizacija ministrstva, še posebej upravnega dela. 
Dopolnjenih ali sprejetih je bilo več kot 30 splošnih internih pravnih aktov, med katerimi so 
najpomembnejši tisti, ki urejajo finančno poslovanje, javna naročila, preizkušanje oborožitve in 
vojaške opreme, uvajanje oborožitve in vojaške opreme v operativno uporabo, skladiščno 
poslovanje in druge. Še naprej se je dograjeval računalniški program za spremljanje vseh 
poslovnih dogodkov skupaj z Ministrstvom za finance. Izpopolnjen je sistem kontrole 
kakovosti pri izvajanju javnih naročil. Uveljavljeno je načrtno izvajanje letnega načrta javnih 
naročil. Izpopolnjeno je materialno poslovanje. Pospešilo seje delo pri razreševanju vprašanja 
nezakonito vseljenih oseb v vojaška stanovanja v skladu z merili vlade. Do zdaj je bilo rešenih 
nad 90 primerov. Pospešeni so tudi denacionalizacijski postopki (v postopku je še 332 zadev). 
Večji poudarek je bil dan vzdrževanju objektov in usklajevanju prostorskih potreb vojske s 
potrebami lokalnih skupnosti. Izpopolnjuje se sistem tehničnega varovanja objektov. 
Nadaljeval se je proces prenosa nekaterih služb oziroma organizacijskih delov iz upravnega 
dela ministrstva v Slovensko vojsko, da bi se povečala njena samostojnost. Do sedaj so bili 
preneseni Center vojaških šol, Tehnični zavod (vzdrževanje) in del dejavnosti Obveščevalno- 
varnostne službe. Pripravlja pa se tudi združitev Zdravstvene službe ministrstva in Sanitetne 
službe v enotno vojaško zdravstveno službo. 

Pri naboru in napotitvi so bila urejena merila za določanje rodu oziroma služb ter 
vojaškoevidenčne dolžnosti. Izvedenih je bilo šest napotitev na služenje vojaškega roka in 1236 
državljanov na opravljanje nadomestne civilne službe. Število prosilcev za priznanje ugovora 
vesti vojaški dolžnosti se še povečuje, kar je tudi posledica izjemno liberalno urejenega načina 
opravljanja nadomestne civilne službe. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča iz marca 2000 je 
bil pripravljen predlog zakona o materialni dolžnosti in poslan v Državni zbor. Dopolnila se je 
publicistična dejavnost ministrstva s poudarkom na pripravi učnih in dokumentarnih podlag ter 
izdaji drugih publikacij ministrstva. Pospešeno se je izvajala tudi inšpekcija nad stanjem tako 
upravnih kot strokovnih zadev obrambe, civilne obrambe, obrambnih ukrepov in pripravljenosti 
ter dela vojske. Skupno je bilo opravljenih 77 celovitih inšpekcijskih pregledov. 

Dopolnjen je bil sistem izobraževanja in usposabljanja podčastnikov in častnikov ter začete 
dejavnosti za njegovo uveljavitev. V obravnavanem obdobju se je posebna pozornost 
namenjala tudi usposabljanju že zaposlenih, še posebej v Slovenski vojski, Obveščevalno- 
varnostni službi in nekaterih drugih organizacijskih enotah. Pridobljenih je bilo dodatno 45 
štipendistov, tako da jih je v tekočem šolskem letu skupno 170, od tega 143 za Slovensko 
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vojsko. V jezikovno usposabljanje je bilo vključenih 155 pripadnikov Slovenske vojske, v 
drugih državah jih je bilo na vojaškostrokovnem usposabljanju 99. 581 pripadnikov Slovenske 
vojske se izobražuje za pridobitev splošne izobrazbe. 

Slovenska vojska je vzdrževala potrebno pripravljenost, pri čemer je upoštevala aktualne 
varnostne razmere. Izvedene so bile načrtovane vaje bojne pripravljenosti s poudarkom na 
pripravljenosti sil za hitro posredovanje in še posebej za sodelovanje pri različnih vrstah 
naravnih in drugih nesreč. Redno so se dopolnjevali načrti uporabe. Opravljene so bile 
spremembe organizacijsko mobilizacijskega razvoja. Dopolnjena je bila normativna ureditev 
izkazovanja potreb vojske med mobilizacijo in uveljavljen nov sistem ocenjevanja 
pripravljenosti vojske, ki je primerljiv z vojaškimi organizacijami na Zahodu. Usposabljanje 
vojaških obveznikov med služenjem vojaškega roka je v obravnavanem obdobju potekalo brez 
večjih težav in v skladu z materialnimi možnostmi. Pri rezervni sestavi je bil poudarek dan 
kondiciranju specialistov ter usposabljanju starešin in poveljstev, ki bodo prevzela 
novooblikovane enote. V jeseni je bila izvedena večja skupna taktična vaja Odločen odgovor 
2000. 

Dopolnjen je bil sistem vodenja in poveljevanja, kadrovsko so bila okrepljena operativna 
poveljstva. Sprejet je bil celovit program dejavnosti za izboljšanje pripravljenosti, katerega 
sestavni del je tudi uvajanje sredstev in sistemov, zagotovljenih s temeljnimi razvojnimi 
programi. Poudarek je na uvajanju novih sistemov zvez, povečevanju zmogljivosti letalske 
obrambe, artilerijskih enot in posodobitvi oklepnih enot. Po zastoju pri uresničevanju temeljnih 
razvojnih programov v letu 1999 je bil po sprejemu obvezne razlage zakona o zagotavljanju 
sredstev za te programe sprejet načrt za dokončanje vseh projektov. Med novimi projekti je le 
zagotovitev sodobnih osebnih bojnih in drugih sredstev za določeno število pripadnikov 
(bojevnik za 21. stoletje). 

Glede na predloge, zajete v ameriške oceni obrambnega sistema Republike Slovenije, je bila 
izdelana njihova celovita ocena. Začel se je proces oblikovanja novega organizacijsko 
formacijskega razvoja. Pripravljene so bile nove mirnodobne formacije ter pripravljene 
spremembe vojnih formacij, kar bo prispevalo k številčnemu kot tudi vsebinskemu 
preoblikovanju vojske. Povečala se bo poklicna sestava in zmanjšala vojna sestava. 
Reorganizirana je obveščevalna funkcija glede na prevzem dela dejavnosti iz Obveščevalno- 
varnostne službe. Izpopolnjujeta se sistem vojaškega izobraževanja in celoten sistem logistike 
glede na prevzete naloge iz drugih delov ministrstva. 

Z vidika izpopolnjevanja primerljivosti z vojaškimi organizacijami Nata so se pospešeno 
sprejemali in uveljavljali standardi, ki jih uporablja Nato. Uvedena je bila nova metodologija za 
štabni proces odločanja in izdelavo bojnih dokumentov. Določene so ciljne skupine za dosego 
ciljev povezljivosti in začetnih partnerskih ciljev. Določeni so kandidati za popolnitev ciljnih 
skupin in začelo se je njihovo usposabljanje. Sprejet je nov sveženj 53 partnerskih ciljev, ki 
bodo uresničeni v obdobju do 2006. 

Jeseni 1999 je bila izdelana študija o izdelavi razvojnih in doktrinarnih dokumentov, ki v 
preteklem obdobju niso bili pripravljeni, so pa potrebni zaradi primerljivosti z drugimi 
državami. Do sedaj je vlada že sprejela predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti kot 
najvišjega razvojnega dokumenta na področju nacionalne varnosti in ga v avgustu predložila 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeta je obrambna strategija kot vladni dokument 
ter pripravljeni predlogi vojaške doktrine in doktrine civilne obrambe (posebej se pripravljajo 

poročevalec, št. 16/VII 1558 5. marec 2001 



dokumenti v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami). V februarju je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja, ki določa 
preoblikovanje in razvoj Slovenske vojske do ciljnega leta 2010. S tem dokumentom je 
usklajen tudi vladni dokument obseg in struktura Slovenske vojske do leta 2010, ki 
podrobneje razčlenjuje zmanjšanje sedanje vojne sestave in povečevanje stalne sestave. V 
skladu s temi dokumenti sta bila sprejeta tudi srednjeročni načrt razvoja Slovenske vojske do 
leta 2006 in načrt preoblikovanja v letu 2001. Na tej podlagi se izdelujejo tudi letni programi 
aktivnosti za vključevanje v Nato. Program za leto 2001 je vlada sprejela v septembru 2000. 

Na podlagi navedenih razvojnih in doktrinarnih dokumentov so se pripravljali dopolnjeni 
predlogi sprememb in dopolnitev zakona o obrambi ter zakona o vojaški dolžnosti. 

Ministrstvo je načrtno in pospešeno nadaljevalo dejavnosti na področju mednarodnega 
sodelovanja s temeljnim ciljem vključevanja v Nato in EU ter bilo dejavno v drugih 
mednarodnih povezavah. Ratificiranih je bilo 16 mednarodnih pogodb, med njimi tudi krovni 
sporazumi o sodelovanju na obrambnem oziroma na vojaškem področju z Bolgarijo, Estonijo, 
Grčijo, Izraelom in Portugalsko. Podpisanih je bilo 10 novih mednarodnih pogodb, v pripravi 
pa jih je še okoli 40, med njimi tudi krovne pogodbe s Francijo, Hrvaško, Rusko federacijo in 
drugimi. 

Letni nacionalni program vključevanja v Nato je bil za leto 2000 temeljni okvir dejavnosti za 
približevanje Natu. Določeni so bili nacionalni predstavniki v delovna telesa. V začetku 2000 je 
bilo v Ljubljani izvedeno posvetovanje na temo PARP-IPP-MAP, ki se gaje udeležilo tudi 16 
predstavnikov Nata. Posvetovanje prav tako v začetku leta na temo partnerskih ciljev so 
pripravila vojaška telesa Nata. Slovenija je od ponujenih 57 ciljev sprejela 52 ciljev, od katerih 
jih 33 neposredno podpira nacionalni akcijski načrt za vključevanje v Nato. 

Sodelovanje v ZEU in na vajah je potekalo v skladu s statusom Slovenije kot pridružene 
članice. Po srečanju v Feiri je bila Slovenija povabljena k sodelovanju v okviru nove evropske 
obrambne identitete (SEVOP). V omenjenem obdobju so bila opravljena tudi pomembna 
dvostranska srečanja predvsem na ministrski ravni z Italijo, ZRN, Poljsko, Grčijo in Romunijo 
s težiščem na krepitvi aktivnosti in položaja Slovenije pri vključevanju v severnoatlantske 
povezave. Nadaljevale so se tudi dejavnosti znotraj mednarodnih povezav, kot so Organizacija 
za varnost in sodelovanje v Evropi, OZN, Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo, in drugih 
regionalnih pobud. 

Slovenska vojska je še naprej opravljala naloge v mednarodnih silah UNFICYP na Cipru, z 
vodom vojaške policije v Bosni in Hercegovini v silah MSU ter z dvema vojaškima 
opazovalcema v misiji UNTSO na Bližnjem vzhodu. Sanitetna enota Slovenske vojske je 
sodelovala v operaciji Joint Forge v Bosni in Hercegovini, skupina častnikov pa v silah Kfoija 
v Makedoniji in na Kosovu. Na delo v poveljstvo Nata je bil napoten en častnik. Verifikacijski 
center Slovenske vojske je v zadnjem letu opravil štiri evalvacije in tri inšpekcije drugih 
oboroženih sil, Slovenska vojska pa je sprejela tri evalvacijske obiske in dve inšpekciji. Z 
italijansko vojsko je bila izvedena taktična vaja Litija 2000, z nizozemsko pa taktična vaja 
Odločen odgovor 1999 na Nizozemskem. Pripadniki Slovenske vojske so sodelovali tudi v 
mednarodni vaji kriznega upravljanja CMX/Crisex 2000 ter na vajah Partnerstva za mir 
Combined Endeavor 2000 in Cooperative Lantern 2000. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
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Temeljni cilji Ministrstva za obrambo na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so bili v obdobju zadnjega leta zlasti: 
- vzdrževanje potrebne pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč ter vseh 

infrastrukturnih podsistemov za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
- dograjevanje in izpopolnjevanje normativnih, organizacijskih in tehničnih rešitev za 

delovanje sistema, 
- priprava nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2006, 
- nadaljevanje pospešenega in dejavnega mednarodnega sodelovanja pri varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami še posebej s sosednjimi državami, na regionalni ravni in v 
okviru povezav, ki so strateški cilj naše države. 

Zagotovljena je bila potrebna pripravljenost organov sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč. 
Zgodila sta se dva velika požara v industrijskih objektih (Gorenje, Koper). V novembru pa so 
bile poplave na zahodnem in severnem delu države. V novembru je bil tudi katastrofalni 
zemeljski plaz z murastim tokom Stože pod Mangrtom, sprožilo pa se je tudi več drugih 
zemeljskih plazov (Lokovec, Macesnikov plaz). Zaradi sušnih obdobij je bilo nadpovprečno 
število požarov v naravnem okolju, gasilska služba pa je bila vključena tudi v preskrbo 
prebivalstva s pitno vodo. Sil na državni regijski ravni v tem obdobju ni bilo treba angažirati. 
Dana pa je bila pomoč Madžarski in Romuniji ob katastrofalnih poplavah. 

Sprejet je bil zakon o varstvu pred utopitvami kot še edini manjkajoči zakon na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dopolnjen je bil zakon o gasilstvu, v 
zakonodajnem postopku pa je še sprememba zakona o varstvu pred požarom. Sprejetih 
oziroma dopolnjenih je bilo več izvršilnih predpisov, ki urejajo organiziranje in opremljanje sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ter delovanje 
sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje. Pri tem so se upoštevale izkušnje, 
pridobljene v prejšnjih letih. Začeta je bila reorganizacija Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, ki pa ni bila končana. 

Izpopolnjeni so bili državni načrti ob letalski nesreči, železniški nesreči in nesreči na moiju. 
Rešitve iz teh načrtov se preveijajo tudi na letnih vajah državnega pomena. 

Nadaljevalo se je razvojno in raziskovalno delo. V okviru CRP je bila končana raziskava o 
vplivu potresa 1998 na stavbe, ljudi in okolje. Izdelane so strokovne podlage za izdelavo 
standarda za vgrajene sisteme odkrivanja in javljanja prisotnosti vnetljivih plinov in par v zraku. 
Izdelan je dopolnjen program zagotavljanja državnih zalog ob velikih naravnih in drugih 
nesrečah. 

Za izboljšanje operativnega dela ter opravljanja strokovnih in upravnih nalog na regionalni in 
državni ravni je bila vzpostavljena intranet povezava med vsemi regijskimi centri za obveščanje 
ter Centrom za obveščanje Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje. S povezavo snemalnih naprav v računalniško omrežje po centrih za obveščanje se bo 
izboljšala učinkovitost dela centrov Dokončan je sistem osebnega klica, ki zagotavlja višjo 
pripravljenost, racionalnost aktiviranja in pozivanja ter večjo učinkovitost najnujnejšega dela 
potrebnih organov, sil in služb za zaščito, reševanje in pomoč. Začelo se je izvajanje radijskega 
proženja siren za javno alarmiranje v vseh regijah. Začet je projekt dopolnjevanja sistema 
javnega alarmiranja s ciljem, da se prenese v državno pristojnost (zdaj je deljen med državo in 
lokalnimi skupnostmi). Sile za zaščito in reševanje iz državne pristojnosti so organizirane, še 
vedno pa ni zagotovljena njihova celotna opremljenost To velja tudi za vzpostavljanje regijskih 
logističnih centrov Program zagotavljanja sodobnih sredstev za reševanje v cestnih predorih na 
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avtocestnem križu še ni bil izpeljan. V ta namen je bil organiziran tudi poseben mednarodni 
posvet. Povečane so zmogljivosti državnih rezerv za premoščanje vodotokov. 

Pri usposabljanju se je nadaljevalo izvajanje programov temeljnega in dopolnilnega 
usposabljanja Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Izobraževanje 
poklicnih gasilcev je potekalo v skladu s predvideno dinamiko (šolanje je končala ena 
generacija). Pospešeno je potekalo tudi usposabljanje v okviru gasilske organizacije. Osrednja 
vaja državnega pomena je bila v jeseni 1999 izvedena z domnevo letalske nesreče, v jeseni 
2000 pa je bila to vaja z domnevo nesreče v cestnem predoru in vaja z domnevo nesreče na 
morju. 

V navedenem obdobju je bilo težišče pri inšpekcijskem nadzoru in preveijanju stanja v 
objektih, v katerih se zbira več ljudi (športne dvorane, diskoteke, kinodvorane), turističnih 
objektih pred začetkom turistične sezone ter na pregledih v stanovanjskih objektih z velikim 
številom stanovanj (nad 20). Med veliko požarno ogroženostjo pa je inšpekcija predvsem 
nadzorovala izvajanje uveljavljenih ukrepov. Izdanih je bilo 19043 različnih požarnih soglasij. 
Inšpektoiji so sodelovali pri komisijskih ogledih, ki vključujejo tudi sodelovanje ob 
intervencijah, skupno v 7263 primerih. Opravljenih je bilo 3450 inšpekcijskih pregledov, 
izdanih pa je bilo 1469 ureditvenih odločb. 

Na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je bil pripravljen predlog 
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2006. Z njim se 
določajo cilji, politika in strategija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naslednjem 
obdobju. Temelji na ugotovitvah iz ocen ogroženosti in stanja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Program je medresorsko usklajen. V njem so upoštevane tudi usmeritve, ki 
izhajajo iz predloga strategije nacionalne varnosti. Predlog programa je vlada predložila 
Državnemu zboru Republike Slovenije. V skladu s pripravo razvojnih in doktrinarnih 
dokumentov na področju nacionalne varnosti je izdelan tudi predlog doktrine zaščite, reševanja 
in pomoči kot temeljni dokument, na katerem bodo temeljile področne doktrine glede na 
kompleksnost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dokument je usklajen z 
drugimi razvojnimi doktrinarnimi dokumenti. 

Tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je nadaljevalo pospešeno 
mednarodno sodelovanje. Ratificiranje bil krovni sporazum o sodelovanju na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami z Republiko Hrvaško ter podpisan in ratificiran sporazum 
s Slovaško. S švedsko agencijo za reševalne službe potekajo priprave za organizacijo in 
izvajanje mednarodnega usposabljanja za organizacijo in izvedbo človekoljubnih akcij. 
Pospešeno je bilo delovanje tudi v drugih mednarodnih povezavah, vključno z EU, in še 
posebej dvostranskih, le pri usklajevanju krovnega sporazuma z Italijo ni bil dosežen napredek. 
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

PROSTORSKO PLANIRANJE 
Na področju prostorskega planiranja sta bili izdelani nalogi predlogi Prostorske razvojne 
politike Republike Slovenije in Ocena dejavnosti urejanja prostora, planskega stanja in stanja v 
prostoru Republike Slovenije. V skladu s sprejetim Programom priprave prostorskega plana 
Slovenije, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, se je nadaljevala priprava strokovnih 
podlag za prostorski plan Slovenije. Zaključujejo se posamezne tematske študije pod skupnim 
naslovom serije publikacij Prostor SI 2020. 

V avgustu je stekla tudi priprava treh sinteznih študij, ki povezujejo tako zaključke študij 
Prostor SI 2000 kot predloge sektorskih strokovnih podlag v naslednje naloge: Koncept 
prostorskega razvoja države, Poselitev in prostorski razvoj - zasnova in Krajina in prostorski 
razvoj - zasnova. Vzporedno je bilo delo na prostorskem planu Slovenije (PPS) spremljano 
tudi z strokovnimi konferencami, na katerih je bil predstavljena vloga in namen PPS, analiza 
stanja, analiza razvojnih možnosti v prostoru ter vprašanja prostoriziranja sektorskih strategij. 
Programski svet za pripravo prostorskega plana Slovenije je izvedel dve seji, na katerih je bila 
med drugim potijena podrobnejša vsebinska dispozicija PPS in terminski plan izdelave 
prostorskega plana Slovenije ter izpostavil problem kasnitve v pripravi sektorskih gradiv. 

Pri prostorskem načrtovanju in izdelavi lokacijskih načrtov za objekte državne infrastrukture je 
bila še vedno v ospredju izdelava lokacijskih načrtov za gradnjo avtocestnih odsekov v skladu 
z nacionalnim programom gradnje avtocest v Sloveniji. Povečalo se je tudi število lokacijskih 
načrtov za objekte in naprave energetske infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve. 

V letošnjem letu je v različnih fazah priprave 23 LN za posamezne odseke avtocest, 
avtocestnih priključkov in spremljajočih objektov ter 3 LN za odseke glavnih cest. V pripravi 
sta bila tudi 2 LN za odseke železniških prog in 1 LN za postavitev meteorološkega radarja. 
Na področju energetske infrastrukture sta v pripravi 2 LN za gradnjo plinovoda, 8 LN za 
daljnovode, 1 LN za sanacijo in doinstalacijo obstoječe HE Moste, 6 LN za posamezne 
vodnogospodarske ureditve na Dravi, Dravinji in Muri ter ureditvena načrta za območje 
naravnega rezervata Škocjanski zatok in Kobilarno Lipica. 

V zvezi s pripravo lokacijskih načrtov za državne ceste je vlada v letu 2000 sprejela 3 uredbe 
in sicer: za AC bazo Vransko, AC priključek Rogoza, AC priključek Celje zahod. 

Vlada je sprejela tudi sklepe o javni razgrnitvi 10 osnutkov lokacijskih načrtov, in sicer za: 
plinovod Ml/l Kidričevo Rogatec, vzdrževalno AC bazo Vransko, AC Krška vas - Obrežje, 
AC Maribor Lenart, AC Vrba Peračica, AC Bič Korenitka, AC Šentvid Koseze, AC priključek 
Celje vzhod, GC Želodnik Mengeš z obvoznico Mengeš in AC spremljajoči objekt Šmaije Sap 
V tem obdobju je bilo v obravnavi na vladi tudi več poročil o proučitvi variant za naslednje 
odseke AC in hitrih cest ter spremljajočih objektov: priključek Celje - vzhod, traso hitra cesta 
od Škofij do Lucije z navezavo Luke Koper, za AC Bič - Hrastje, odsek AC Šentvid - 
Koseze, odsek AC Peračica - Podtabor, za spremljajoči objekt na AC Šmaije Sap - Višnja 
Gora in poročilo o proučitvi variant poteka glavne ceste na odseku Želodnik - Mengeš z 
obvoznico Mengeš. 
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Na področju, ki se nanaša na ugotovitev skladnosti prostorskih planskih aktov lokalnih 
skupnosti z obveznimi izhodišči državnih planskih aktov, je bilo pripravljenih 39 strokovnih 
mnenj o usklajenosti in predlogov sklepov vlade. 

GEODETSKA DEJAVNOST 
Na področju geodetska dejavnost sta bila sprejeta zakon o geodetski dejavnosti in zakon o 
evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. 

Na podlagi zakona o geodetski dejavnosti so bili izdani naslednji podzakonski predpisi: 
Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, 
njihovih območij in sedežev (Uradni list RS, št. 49/00) 
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za geodetskega 
inšpektorja (Uradni list RS, št. 55/00) 
Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opreme geodetskega 
podjetja (Uradni list RS, št. 67/00) 
Program dela Geodetskega inštituta Republike Slovenije za leto 2000 (Sklep Vlade) 
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogramertijo Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo v javni zavod Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 
84/00) 
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, 
št. 99/00) 
Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in 
o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/00) 
Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe (Uradni list 
RS, št. 113/00). 

Za sodoben dostop uporabnikov do podatkov temeljnih geodetskih točk je Geodetska uprava 
Republike Slovenije vzpostavila centralno bazo s sistemom vzdrževanja ter uporabe podatkov 
po Internetu. Posodobljeni so računalniški programi za obdelavo podatkov geodetskih mrež. 
Začet je projekt vzpostavitve GPS-službe (Global positioning system) in postavitve prve 
permanentne GPS-postaje. V okviru mednarodnega projekta so bile izvedene gravimetrične 
meritve na 28 geodetskih točkah zaradi določitve enotnega referenčnega nivoja, evropskega 
geoida in povezave v enotni višinski evropski sistem. 

Na področju kartografije in topografije se je nadaljevala izdelava državne topografske karte v 
merilu 1 : 50 000 in digitalnih ortofoto načrtov. Začeta je izdelava topografskega 
informacijskega sistema. 

Geodetska uprava Republike Slovenije je nadaljevala z vzpostavitvijo digitalnih katastrskih 
načrtov ter zajemom podatkov o stavbah. Z rednimi sredstvi in v okviru projekta posodobitve 
evidentiranja nepremičnin so bili izdelani digitalni katastrski načrti za 679.000 parcel in zajeti 
podatkov za 240.000 stavb. Začeta je bila prevedba arhiva zemljiškega katastra v digitalno 
obliko, zajeti so podatki za 51 katastrskih občin. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin je bil sofinanciran s sredstvi posojila 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj Od osmih podprojektov jih je štiri vodila Geodetska 
uprava Republike Slovenije, in sicer zemljiški kataster in kataster stavb, razvoj sistema 
registracije stanovanj in pomoč pri usklajevanju projekta in strateške študije. 
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Skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno so se tako odvijale na 
naslednjih področjih: 
- v frizerskih in kozmetičnih salonih, 
- v dejavnosti šolskih prevozov, 
- v grafični dejavnosti, 
- turistične in nastanitvene dejavnosti, 
- gradbeništva, 
- gostinske in prireditvene dejavnosti, 
- kopališke dejavnosti in 
- dejavnosti kitajskih restavraciji. 

Inšpekcijske službe so opravile tri do pet skupnih akcij mesečno na posameznem področju v 
okviru vsake enote inšpekcijskih služb. Koordinacijo skupnih akcij so vodile posamezne 
inšpekcije v skladu z dogovori na koordinacijskih sestankih. Najpogostejše kršitve iz področja 
dela in zaposlovanja na črno so: 
- opravljanje dejavnosti brez registracije oziroma priglasitve in opravljanje dejavnosti brez 

odločbe upravnega organa o izpolnjevanju pogojev. Ti dve kršitvi sta se pojavili v približno 
18% pregledanih subjektov. 

- kršitve zakonodaje o davku na dodano vrednost in pravilih o vodenju in evidenc in prodaji 
ter nakupu blaga in storitev. 

- kršitve s področja zaposlovanja brez pogodb o zaposlitvi oziroma pogodb o delu in 
zaposlovanja tujcev, ki se pojavljajo pri približno 15% pregledanih subjektov. 

V primerih ugotovljenih kršitev so inšpekcijske službe ukrepa v skladu s pooblastili.Bistvena 
težava, ki bi jo bo treba v prihodnje ustrezno rešiti, pa je velik odstotek zastaranja prijav 
inšpekcijskih služb pri sodnikih za prekrške. Ob tem naj navedemo kot ilustrativen podatek, ko 
je Inšpekcija dela v enoti v Velenju prijela v začetku leta 1999 77 odločb pristojnega sodnika 
za prekrške o ustavitvi postopka o prekršku zaradi zastaranja, v preteklem letu pa so 
inšpektorji iz navedene enote predali 103 predloge, kar kaže na zaskrbljujočo sliko. Podobno 
govori tudi podatek Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki je v letu 1997 vložil 7042 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku pri čemer je bilo do vključno 26.07.2000 rešenih 
62,4 % primerov, za preostalih 2647 ali 37,6% ni podatkov o reševanju in predpostavljamo 
glede na dvoletni zastarani rok, da so zastarali. Glede na navedene primere nereševanja 
inšpekcijskih zadev pri sodnikih za prekrške, bi veljajo razmisliti o spremembi obstoječega 
reševanja predlogov o prekrških, na primer obravnava in reševanje predlogov o prekrških v 
okviru posameznih resoijev. 

Od leta 1997, ko se je pričelo opravljati skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, se število ugotovljenih kršitev postopoma znižuje, kar je razvidno tudi iz 
Poročila o skupnih akcijah odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v obdobju 
18 07.1997 do 30.04.2000, kije bilo izdelano v maju 2000. 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 14.04.2000 sprejel zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 26.04.2000. 

Z dnem uveljavitve zakona je pričela veljati zgolj določba 6.člena zakona glede nedovoljene 
reklame v časopisih revijah , na radio, televiziji in drugih elektronskih medijih. Z zakonom je 
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predvideno tudi sankcioniranje nedovoljene reklame. Ostale določbe zakona bodo pričele 
veljati šele eno leto po uveljavitvi zakona. 

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

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

V. MEDNARODNO SODELOVANJE IN EVROPSKE ZADEVE 
1. PODROČJE BILATERALNEGA SODELOVANJA 
1. V obdobju od 1.9.1999 do 31.12.2000 so bile ratificirane naslednje konvencije, ki pa 
trenutno še ne veljajo: 
1.1. Republika Makedonija: 
13. junija je bil podpisan Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo, prav tako je bil podpisan Administrativni sporazum. S podpisom je 
postopek v ministrstvu končan. Marca 2000 je bil sporazum ratificiran v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

1.2. Kanada 
Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Kanado ter Dogovor o izvajanju 
sporazuma sta bila podpisana 17. maja 1998 v Ljubljani. S podpisom je postopek v ministrstvu 
končan, vendar pa bo sporazum šel v postopek ratifikacije istočasno s Sporazumom o socialni 
varnosti med Slovenijo in Quebecom. Sporazum je bil ratificiran avgusta 2000. 

1.3. Quebec 
Besedilo Sporazuma o socialni varnosti med Slovenijo in Quebecom ter dogovora o izvajanju 
sporazuma je parafirano. Po zapletih med Kanado in Quebecom, pri razrešitvi katerih je 
aktivno sodelovalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sporazum je bil 
podpisan 11. maja 2000. Skupaj s sporazumom o socialni varnosti med Slovenijo in Kanado je 
bil ratificiran v avgustu 2000 

2. Podpisane nove konvencije 
2.1. Kraljevina Nizozemska 
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti je bila 
podpisana 22. marca 2000, prav tako Dogovor za izvajanje konvencije. Do začetka veljavnosti 
nove konvencije na področju socialne varnosti med državama velja stara konvencija iz leta 
1977, ki jo je Republika Slovenija nasledila. 

2.2 Republika Francija 
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V sklop pospešitve denacionalizacijskih postopkov šteje izdaja Navodila o spremembah in 
dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, 
podjetij oziroma premoženja. 

VARSTVO NARAVE 
Na področju varstva narave se pospešeno pripravlja strategija biotske raznovrstnosti in 
krajinske pestrosti, ki jo nalaga Konvencija o biološki raznovrstnosti. Do sedaj je bil opravljen 
strokovni pregled stanja, izvedeni delavnici z eksperti in predstavniki drugih resoijev ter 
pripravljena delovna osnutka dveh dokumentov: strategije biotske raznovrstnosti in krajinske 
pestrosti ter analize stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. 

Pospešeno je potekalo delo pri projektih ustanavljanja novih parkov in drugih zavarovanih 
območij. Gre za pripravo strokovnih podlag za bodoče razglasitve parkov (Goričko, Kras, 
Dragonja, Pohorje) in uredb o ustanovitvi regijskega parka Kočevje-Kolpa ter regijskega parka 
Snežnik. Pripravljen je tudi predlog strategije ravnanja z ijavim medvedom v Sloveniji. 

Vlada je sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o zavarovanju ogroženih 
živalskih vrst, izdane pa so bile odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park 
Škocjanske jame, o začasnem zavarovanju območja Mlak in o začasnem zavarovanju fosilnih 
vretenčarjev pri Kozini. Za eno leto je bila podaljšana odredba o prepovedi vznemiijanja 
zavarovanih vrst ptic v stenah na območju Kraškega roba. 

V tem obdobju je Državni zbor Republike Slovenije opravil prvo branje zakona o vodah. Na 
področju voda se pripravlja 12 podzakonskih predpisov o vodnem gospodarstvu. 

Na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bilo največ pozornosti 
namenjene pripravi celovitih investicijskih projektov za zmanjšanje onesnaževanja voda iz 
komunalnih virov. Priprava teh dokumentov upošteva smernice EU za pridobivanje sredstev 
ISPA, namenjenih gradnji komunalne in cestne infrastrukture. Sprejet je bil odlok o 
operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom 
projektov vodooskrbe. 

S pomočjo domačih sredstev in sredstev DISAE CBC, Nacionalni PHARE in LISF so se 
izvajali investicijski projekti komunalne infrastrukture, ki so vključeni v državni program za 
prevzem pravnega reda. Tuja finančna pomoč je bila usmerjena v pripravo tehnične 
dokumentacije in izvedbo investicij na področju voda (kanalizacije in čistilne naprave), na 
področju zraka (uporaba biomase), na področju odpadkov (sanacija starih bremen oziroma 
odlagališč) ter na področju naravne in kulturne dediščine (nacionalni in krajinski parki, kulturni 
spomeniki, planinske koče). 

VARSTVO OKOLJA 
Na področju varstva okolja so bili izdani podzakonski akti, ki urejajo emisije v vode, tla, zrak, 
hrup in elektromagnetna sevanja, sprejeti pa so bili tudi predpisi o ravnanju z odpadki 
(odlagališča, izcedne vode, sežigalnice). V pripravi je bil obsežnejši sveženj novih predpisov 
(komunalni odpadki, nevarni komunalni odpadki, galvanski členi, embalaža, taksa za odlaganje 
odpadkov), usklajenih z direktivami EU. Na področju varstva zraka je vlada sprejela 
ugotovitveni sklep, da Slovenija presega status, določen v Montrealskem protokolu, in 
predlaga njegovo prekvalifikacijo. O tem je že bil obveščen depozitar protokola. 
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Pri ravnanju z odpadki so bile dejavnosti usmerjene v regijske zasnove ravnanja z odpadki, kjer 
je več kot polovica občin že vključena v posamezne projekte. Izvedenih je več 
predinvesticijskih dejavnosti v dveh regijskih centrih pridobivajo potrebna dovoljenja, v dveh 
pa pripravljajo presojo vplivov na okolje. V okviru uporabe skladov ISPA sta predlagana dva 
regijska centra, štirje pa se preverjajo. Projekt toplotne obdelave odpadkov za severovzhodno 
Slovenijo je v fazi izdelave presoje vplivov na okolje. 

V zadnjem četrtletju leta 1999 je bilo iz sredstev za subvencioniranje gradnje objektov in 
naprav obveznih lokalnih javnih služb sofinanciranih 83 pogodb v višini 1.110 mio sit. 

V letu 1999 je bil objavljen javni razpis, na podlagi katerega so bila odobrena sredstva v višini 
862 mio sit. Glede na odobrena sredstva je v letu 2000 treba skleniti še 18 pogodb, ki se bodo 
financirale v letu 2001. 

Na področju ravnanja z izrabljenimi motornimi prevoznimi sredstvi je bil na podlagi predloga 
direktive EU in projekta PHARE - SLO 102 pripravljen osnutek predpisa, obratovati je začel 
prvi po standardih EU opremljen razgradni center kot zametek prihodnje mreže regijskih 
razgradnih centrov za odslužena motorna vozila. Izdelan je bil popis lokacij, na katerih so 
opuščena motorna vozila, in izveden javni razpis za njihovo odstranitev in razgradnjo. 

Ekološko razvojni sklad je dodelil za okoljsko infrastrukturo lokalnim skupnostim in 
izvajalcem lokalnih javnih služb varstva okolja 2.145.230.000,00 SIT posojil. Za okoljske 
naložbe v industriji je bilo odobrenih 4.597.000.000,00 sit, od tega je bilo v okviru projekta 
PHARE Environmental Credit Scheme (ECS) dodeljenih 120.000.000,00 sit. S tem se je 
uspešno končal projekt ECS, pri katerem je Evropska unija (EU) zagotavljala polovico 
sredstev, kar je omogočilo skladu, da je ponudil ugodne posojilne pogoje za okoljevarstvene 
projekte v industriji. 

Poleg že omenjenega projekta ECS, ki se je začel že leta 1998 in je zanj EU zagotovila 4 
MEUR nepovratnih sredstev, se je konec leta 1999 uspešno končal tudi projekt tehnične 
pomoči iz programa PHARE, v okviru katerega je bilo Eko skladu na razpolago 600.000 EUR 
za podporo projektu ECS, in sicer za vrednotenje vlog za kreditiranje, spremljanje izvajanja 
naložb, vrednotenje prvih okoljskih učinkov izvedenih projektov ter trženjske, predstavitvene 
in oglaševalske dejavnosti ter odnose z javnostmi. 

Ekološko razvojni sklad je v tem obdobju nadaljeval pogovore z Evropsko skupnostjo za 
sofinanciranje projekta PHARE Environmental Credit Scheme II. V okviru tega projekta bo 
zagotovljenih 3,370 MEUR nepovratnih sredstev. Finančni sporazum, ki je podlaga za 
izvajanje projekta, je pripravljen, da ga EU dokončno potrdi. 

V navedenem obdobju je sklad nadaljeval program Zmanjšanja onesnaževanja zraka, v okviru 
katerega daje posojila za zamenjavo ogrevalnih sistemov z uporabo trdnih in težkih tekočih 
goriv na okolju prijazne energente. Tako je bilo v okviru tega projekta dodeljenih 
284.622.947,00 sit. 

Ekološko razvojni sklad si je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor prizadeval zagotoviti 
tudi nepovratna sredstva GEF v znesku 4,3 mio USD za projekte pridobivanja električne in 
toplotne energije z uporabo lesne biomase 
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SANACIJA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 
Na področju odpravljanja posledic naravnih nesreč se je nadaljevala popotresna obnova v 
Posočju. 

Z drugim rebalansom programa popotresne obnove je Vlada Republike Slovenije za leto 2000 
na novo določila prerazporeditev razpoložljivih proračunskih sredstev ter določila prednostne 
naloge ter roke za izvedbo posameznih nalog popotresne obnove. 

V programu popotresne obnove so bila v letu 2000 za popotresno obnovo objektov visoke 
gradnje predvidena naslednja sredstva državne pomoči: 

I OBNOVA OBJEKTOV VISOKE GRADNJE Mio sit 
(150. seja, 
9. 3. 2000) 

Mio sit 
(dopolnitev, 

10. seja, 
3. 8. 2000) 

sredstva državne pomoči za objekte v lasti oseb zasebnega prava 1.260,0 1.026,322 
dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS 900,0 33,678 
sredstva državne pomoči za objekte lokalne infrastrukture 195,0 440,0 
sredstva državne pomoči za profane kulturne spomenike 105,0 500,0 
sredstva državne pomoči za sakralne kulturne spomenike 40,0 150,0 
SKUPAJ 2.500,0 2.150,0 

V programu za leto 2000 je bilo za popotresno obnovo objektov nizke gradnje lokalne cestne 
in komunalne infrastrukture predvidenih 400 mio sit, z dopolnitvijo programa pa so se 
sredstva povečala na 510 mio sit. 

V programu za leto 2000 so bila za izvajanje nalog državne tehnične pomoči in drugih nalog, ki 
se nanašajo na popotresno obnovo, predvidena naslednja sredstva državne pomoči: 

ORGANIZACIJA NALOG, KI SE NANAŠAJO NA 
OBNOVO 

Mio sit 
(dopolnitev 
programa, 
3.8.2000) 

1 delovanje Državne tehnične pisarne (DTP) 472,0 
II izdelava projektne in lokacijske dokumentacije 202,0 
izdelava ureditvenih načrtov obnove - 

najemnine in obratovalni stroški Državne tehnične pisarne (DTP) 16,0 

1 podporne dejavnosti: uvedba geokod, inf. podpora, geotehnične 
| raziskave 

10,0 

| SKUPAJ 700,0 

V programu popotresne obnove so bila za leto 2000 za financiranje ukrepov razvojne pomoči v 
občinah Bovec, Kobarid in Tolmin predvidena naslednja sredstva: 
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FINANCIRANJE UKREPOV RAZVOJNE POMOČI Mio sit 
(2000) 

dokapitalizacija Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja 

200- 
gosp.infrastrukt 

ura 
dokapitalizacija Stanovanjskega sklda RS za izgradnjo varovanih 
stanovanj 
dokapitalizacija Slovenske razvojne družbe za razvoj gospodarske 
infrastrukture in ohranjanje delovnih mest 

200 
(ATC na 
Kaninu) 

200 
(Žičnice Vogel) 

Republiški zavod za zaposlovanje za program javnih del 
Uresničitev programa logističnega centra 100- 

razv. center 
SKUPAJ 700 

Do 1. septembra 2000 so se končala dela popotresne obnove na 886 objektih visoke gradnje, 
na 411 objektih pa poteka popotresna obnova in bo večinoma končana do konca leta 2000. 
Vseh v potresu poškodovanih objektov, katerih lastniki so upravičeni do sredstev državne 
pomoči, pa se še niso začeli obnavljati, je 248. Od tega se bo obnova začela še v letu 2000 na 
47 objektih, na preostalih pa v letu 2001. 

Načrtovane dejavnosti pri popotresni obnovi objektov cestne in komunalne lokalne 
infrastrukture so se do 1. septembra 2000 skoraj v celoti uresničile. Od skupaj predvidenih 
985,5 mio sit v programu popotresne obnove predvidenih sredstev je bilo z odločbami 
odobrenih za 28 objektov nizke gradnje lokalne infrastrukture 764,3 mio sit sredstev. 

V letu 1999 je bil sprejet intervencijski zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko 
Slovenijo. V tem obdobju so bili potrjeni vsi sanacijski programi za leto 1999 (100 sanacijskih 
programov v skupni vrednosti 700 mio sit). 

Pregledana so bila poslana dokazila občin o namenski rabi dodeljenih sredstev za izvedbo 
sanacijskih programov v letu 1999 ter izdelane podlage sanacijskih programov za leto 2000. 
Do priprave tega poročila vse občine še niso predložile ustreznih sanacijskih programov za leto 
2000, zato je potrjenih 71 sanacijskih programov za leto 2000 v skupni vrednosti 600 mio SIT. 

V skladu z določbami intervencijskega zakona je bila pregledana dokumentacija o porabi 
sredstev za sanacijo 85 zemeljskih plazov v skupni višini 621,6 mio sit. Za intervencijsko 
odpravo posledic neurij v obdobju maj- julij 1999 je vlada januarja 2000 odobrila državno 
pomoč v višini 200 mio sit za sanacijske programe 53 občinam v skupni vrednosti 200 mio sit. 

Državni zbor Republike Slovenije je septembra 2000 sprejel zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000, ki ga je 
predlagala skupina poslancev s katerim se zagotavlja pomoč države v višini 10.150.000.000 
tolarjev za odpravo posledic suše, neurij s točo, posledic plazenja tal in služenja morja. 
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Za odpravo posledic suše v letu 2000 so bile izdelane usmeritve za oceno škode v tekoči 
kmetijski proizvodnji. Pregledana je bila dokumentacija iz 186 občin v skupni višini 17 mrd sit 
ocenjene škode, nastale do konca junija 2000. Ker seje sušno obdobje nadaljevalo tudi v juliju 
in avgustu ter v začetku septembra, je bilo pripravljeno novo navodilo za oceno škode ter 
posredovano prizadetim občinam. Postopek usklajevanja oziroma odprave pomanjkljivosti v 
dostavljenih končnih poročili o oceni škode še poteka. 

Vlada Republike Slovenije je v letu 2000 odločila o usmeritvi akontativnih sredstev za odpravo 
posledic suše v skladu z določbami sprejetega zakona v skupni višini 3 mrd sit 141 
občinam. Trenutno potekajo aktivnosti za pripravo ustreznih podlag za odločanje Vlade 
Republike Slovenije o usmeritvi preostalih z zakonom zagotovljenih sredstev. 

Za odpravo posledic plazenja tal je Vlada Republike Slovenije usmerila sredstva v skupni višini 
645.259.637 tolaijev za sanacijo 77 plazov. V proceduri odločanja je odločitev o ukrepih za 
sanacijo v treh primerih plazov večjega obsega in predlog uporabe sredstev državne pomoči za 
prijavljene sanacijske programe v skupni vrednosti 700 milijonov tolaijev. 

Izplačila za odpravo posledic neurij s točo in odpravo posledic služenja morja so v postopku 
odločanja. 

JEDRSKA IN SEVALNA VARNOST 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je pripravila Poročilo o jedrski in sevalni 
varnosti v Sloveniji v letu 1999, kije bilo poslano v obravnavo in sprejem Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Na področju jedrske varnosti je največ pozornosti namenjeno projektu posodobitve JE Krško, 
kamor sodijo predvsem zamenjava upaijalnikov, s tem povezano povečanje moči reaktoija in 
postavitev popolnega simulatorja JE Krško. 

Na podlagi uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, ki je podlaga za 
nadzor izvoza opreme in snovi, posebej izdelanih in konstruiranih za rabo v jedrski industriji, je 
bila Republika Slovenija v aprilu 2000 sprejeta v članstvo v t. i. Zanggeijevem odobru. 

S sprejetjem zakona o izvozu blaga z dvojno rabo se uvaja mednarodni promet z blagom, ki bi 
ga bilo mogoče uporabiti za izdelavo orožja za množično uničevanje. S tem zakonom je v 
Slovenji vzpostavljen enak pravni red kot v Evropski uniji, državi pa je omogočil pridobiti 
polnopravno članstvo v t. i. Nuclear Suppliers Group. Z omenjenima članstvoma je Slovenija 
tudi posredno odgovorila na pripombe Evropske unije, izražene v okviru Agende 2000. 

Na področju odgovornosti za jedrsko škodo je Državni zbor Republike Slovenije v juliju 2000 
sprejel zakon o ratifikaciji Konvencije o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije 
(Pariška konvencija). Slovenija bo tako postala prva pogodbenica Pariške konvencije, ki 
obenem ni članica OECD Nuclear Energy Agency. 

Na področju varovanja jedrskega materiala je Slovenija ratificirala Dodatni protokol k 
Sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o 
varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. 
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Na področju raziskav seizmičnosti Krškega polja je v poletnih mesecih 2000 konzorcij OGS iz 
Trsta v sklopu projekta PHARE opravil dodatne geofizikalne raziskave lokacije JE Krško. 
Poročilo bo predloženo konec novembra 2000. 

V sklopu dejavnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki je na zahtevo Uprave 
Republike Slovenije za jedrsko varnost Agencija RAO izvedla sortiranje radioaktivnih 
odpadkov na lokaciji Zavratec ter jih prepeljala v začasno republiško skladišče Podgorica. 
Objekt, v katerem so bili uskladiščeni radioaktivni odpadki na Zavratcu, je dekontaminiran in 
se lahko uporablja za druge namene. 

V mrežo avtomatskega radiološkega monitoringa je bila vključena še tretja avtomatska postaja 
za sprotne meritve radioaktivnosti zraka na lokaciji Drnovo pri Krškem. Opremo je zagotovila 
avstrijska vlada v okviru mednarodnega dvostranskega sporazuma o medsebojni izmenjavi 
informacij ob izrednem dogodku. Nadalje je bil vključen v mrežo tudi avtomatski merilnik 
radioaktivne depozicije za sprotni nadzor radioaktivnosti tal, ki je rezultat lastnega znanja. V 
letu 2000 je stekla avtomatska izmenjava podatkov o nivojih sevanja z Republiko Avstrijo, 
prav tako pa Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost pošilja podatke v sosednjo 
Hrvaško, z Madžarsko pa je bil sklenjen načelen dogovor o medsebojni izmenjavi podatkov. 

Opravljenih je bilo 94 inšpekcijskih pregledov JE Krško, ki vključujejo tudi preglede med 
remontom in zamenjavo upaijalnikov v letu 2000 ter inšpekcijske preglede s pooblaščenimi 
organizacijami po remontu 1999. Opravljen je bil še en inšpekcijski pregled Reaktorskega 
centra v Podgorici, trije inšpekcijski pregledi rudnika Žirovski Vrh in dva inšpekcijska pregleda 
pri Agenciji za radioaktivne odpadke. V zvezi s sanacijo začasnega odlagališča radioaktivnih 
odpadkov v Zavratcu je bilo opravljenih šest inšpekcijskih pregledov, in sicer dva pregleda med 
sanacijo pred odvozom, trije inšpekcijski pregledi ob prevozu odpadkov in en inšpekcijski 
pregled, ko so potekala zaključna dekontaminacijska dela. Opravljena sta bila tudi pregled 
zanesljivosti zagona in obratovanja termoelektrarne Brestanica in nadzor prispetja svežega 
jedrskega goriva za JE Krško. Nekaj inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v sodelovanju 
z drugimi inšpektorji (Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike 
Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Energetski inšpektorat). 

HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE 
V Hidrometeorološkem zavodu Republike Slovenije so potekale priprave za organizacijsko 
preoblikovanje v javno agencijo, podobno kot so meteorološke in hidrološke službe 
organizirane v državah EU, kar teija sočasno pripravo zakona o meteorološki in hidrološki 
službi. 
Potekale so priprave na podpis Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in 
prizemnega ozona (Geteborg, 1.12.1999) in ratifikacijo protokolov o težkih kovinah in 
obstojnih organskih onesnaževalcih v okviru konvencije LRTAP. Nadaljevalo seje delo v zvezi 
z ratifikacijo Kjotskega protokola in druge dejavnosti v okviru Konvencije o podnebni 
spremembi. 

V tem obdobju je bila dana prednost izboljšanju kakovosti podatkov (npr objektivna 
prostorska kontrola meteoroloških podatkov z GIS orodji). Pogostejši ekstremni vremenski 
dogodki v zadnjih letih so zahtevali redno obnovo analize ekstremov, predvsem največjih 
nalivov, visokih temperatur in daljših sušnih obdobij. Treba je bilo podrobno spremljati in 
celovito analizirati letošnjo kmetijsko sušo, tudi zaradi izvajanja intervencijskega zakona Tako 
spomladanska in poletna suša, kot ekstremne jesenske padavine s poplavami in sproženimi 
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velikimi zemeljskimi plazovi pa so pokazali, da je mreža meteoroloških in hidroloških 
opazovalnic (približno 600 jih je) marsikje že zastarela. Uspešno so bile končane meritve v 
dopolnilni mreži in prve analize v okviru mednarodnega alpskega projekta MAP, kar tudi 
pomeni napredek za zaščito ogroženega alpskega območja. 

Napredek pri razvijanju modela za napoved vremena ALADIN SI z uporabo domačega znanja 
je bil dosežen s prestavitvijo super računalniške kode modela na gručo delovnih postaj. Tu seje 
Slovenije dejavno vključila v izvajanje projekta ALATNET (ALADIN Training Netvvork) na 
podlagi financiranja 5. okvirnga programa EU. Njegov glavni cilj je izboljšanje modela za 
napoved vremena z vzpostavitvijo mednarodne mreže za uijenje in znanstvenim delom tujih 
raziskovalcev pri nas. Tudi rezultati tega dela bodo prispevali k boljšim napovedim vse 
pogostejših izrednih vremenskih dogodkov. 

Po priporočilih misije za letalsko meteorologijo ICAO je bilo uvedeno 24-urno delo 
prognostikov na letališču Brnik. 

V okviru globalne mreže hidroloških postaj WHYCOS je bila postavljena druga globalna 
referenčna hidrološka postaja v Sloveniji (reka Reka) s prenosom podatkov v realnem času po 
satelitu. Nadaljevalo se je prepisovanje obsežnih zgodovinskih podatkovnih nizov o pretokih 
slovenskih rek v nacionalno hidrološko podatkovno bazo Oracle. Poudarek je bil tudi na 
razvoju modelov površinskih in podzemnih voda ter pripravi strokovnih podlag za 
standardizirano ocenjevanje hidrološke suše, kije bila v letu 2000 prevladujoč ekstremni pojav. 

Projekt PHARE (2.2 mio EUR) za dobavo opreme, ki bo omogočila spremljanje in nadzor 
kakovosti zraka in voda po smernicah EU, je končno stekel, nadaljeval pa se bo postopek za 
pridobitev akreditacije umeijevalnega laboratorija za zračni tlak in relativno vlago. 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR 
1 Osnovni pregled dela inšpekcije za okolje prikazuje naslednje statistične ugotovitve: 

Obdobje od 0 1.0 9.1999 do 3 1.0 8.2000 

Ukrepi in dejanja Število 

inšpekcijski pregledi 6.368 
Odločbe in sklepi 2.192 

predlogi za sanacijski program 18 
prijave, ovadbe 216 
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ 8.794 

Nesreče, intervencije 167 

Problemske ugotovitve oziroma značilnosti: 
kakovost voda in urejanje vodotokov sta še vedno problematična. V navedenem 
obdobju večina pregledanih onesnaževalcev s tehnološkimi odpadnimi vodami še nima 
prilagojenih emisij v skladu s predpisano zakonodajo Inšpekcija ugotavlja, da se 
vodotoki in vodnogospodarski objekti tako v splošni in posebni rabi v nekaterih 
primerih ne vzdržujejo; 
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skladiščenje nevarnih snovi - nadzor je bil usmerjen predvsem na večje skladiščne 
naprave, manjše so bile pregledane le ob prijavah in nesrečah. Večina pregledanih 
skladiščnih naprav za nevarne snovi ustreza predpisanim normativom; 
emisije snovi v zrak - nadzorovani so bili predvsem onesnaževalci iz tehnoloških 
procesov in velikih zgorevalnih naprav. Približno polovica vseh pregledanih 
onesnaževalcev ima emisije v zrak urejene v skladu z zakonodajo; 
hrup - inšpekcija ugotavlja, da večina virov hrupa ne obremenjuje čezmerna okolja. 
Več težav je pri hrupu iz infrastrukturnih objektov predvsem zaradi cestnega in 
železniškega prometa. Zavezanci za te objekte so država in lokalne skupnosti, ki so v 
nekaterih primerih že začele s sanacijami. Program spremljanja in nadziranja hrupa iz 
infrastrukurnih objektov je v sklepni fazi. 
odpadki in odlagališča - večina predpisov, pripravljenih po evropski zakonodaji, ima 
vgrajene prehodne roke, zato inšpekcija še ne more ustrezno ukrepati, 
dejavnosti pri približevanju Evropski skupnosti v okviru EU-IMPEL AC-IMPEL 
in projekta medinstitucionalnega sodelovanja s ciljem čim boljšega uveljavljanja 
okoljske zakonodaje v praksi. V sodelovanju z Evropsko komisijo je bil organiziran peti 
plenarni sestanek AC-IMPEL in seminar za okoljske inšpektorje pridruženih članic EU. 

2. Urbanistična in inšpekcija za graditev 

Obdobje od 0 1.0 9.1999 do 3 1.0 8.2000 

Ukrepi in dejanja Število 

inšpekcijski pregledi 17564 
Odločbe in sklepi 6537 
Izvršbe inšpekcijskih odločb 568 
Predlogi sodniku za prekrške 1362 
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ 26031 

Problemske ugotovitve oziroma značilnosti: 
iz statističnih podatkov je razvidno, da se je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 
leta zmanjšalo število obravnavanih nedovoljenih posegov v prostor. Večinoma je šlo 
za gradnjo objektov v nasprotju z izdanimi dovoljenji. Med drugimi posegi v prostor po 
številu prevladujejo manjši posegi, kot so ograje, tlakovanja, nadstreški, vzdrževalna in 
obnovitvena dela. 

Razlog za navidezno zmanjšanje inšpekcijskih ukrepov je predvsem preusmeritev 
inšpekcijskega nadzorstva na težja oziroma v vseh smislih zahtevnejša področja, na primer 
nelegalno pridobivanje mineralnih surovin. 

Inšpekcija za graditev je ugotovila naslednje najpogostejše kršitve: ni sporočil o začetku 
gradnje; gradnja se začne, ko gradbeno dovoljenje še ni izvršljivo; gradbišče ni označeno ipd. 
Poseben problem pomeni izrekanje ukrepov, ko inšpektorji lastnikom naložijo izvedbo 
vzdrževalnih del, kadar objekt ogroža varnost ljudi in okolice. 
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3. Stanovanjska inšpekcija 

Obdobje od 1.9.1999 do 1.9.2000 
Ukrepi in dejanja Število 

odločbe in sklepi 311 
prijave sodniku za prekrške 74 
inšpekcijski ogledi 246 
drugo 263 
UKREPI IN DEJANJA SKUPAJ 894 

Primerjava med posameznimi kršitvami kaže, da je največ kršitev zaradi opuščanja potrebnih 
vzdrževalnih del pri skupnih delih, objektih in napravah (v povprečju 25 % vseh kršitev), tem 
sledijo kršitve etažnih lastnikov, ki ne odpravijo napake v svojem stanovanju, zaradi katerih 
nastaja škoda na drugem stanovanju oz. skupnih delih (v povprečju 16 %). 

VKLJUČEVANJE V EVROPO 
Pri vključevanja v Evropo je Ministrstvo za okolje in prostor uspešno opravilo tri dele 
večstranskega in tri dele dvostranskega pregleda usklajenosti zakonodaje s pravnim redom 
Evropske unije na področju okolja. Izdelane so bile vse tabele usklajenosti zakonodaje in 
izpolnjeni tabelam ustrezni vprašalniki. 

Dokončana so bila pogajalska izhodišča za področje okolja, ki jih je ožja pogajalska skupina v 
končni obliki poslala Evropski komisiji julija 1999, pripravljeno pa je tudi poročilo o napredku 
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo na področju okolja za leto 1999. 

V skladu z novo strukturo pridružitvenih odborov je bila funkcijo vodenja pododbora 
dodeljena Ministrstvu za okolje in prostor. Prvo zasedanje pododbora za okolje, promet, 
energijo in transnacionalna omrežja je potekalo 13. in 14. decembra 1999 v Ljubljani. 
Pripravljena so bila ustrezna poročila o dejavnostih in trenutnem stanju na področjih, ki so v 
pristojnosti omenjenega pododbora. 

Marca 2000 so bila pripravljena dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem za področje 22 - 
okolje, v mesecu maju pa pisni pregled o usklajenosti zakonodaje. V ta namen je delovna 
skupina 22 - okolje pripravila zapisnik dvostranskega pregleda usklajenosti pravnega reda, 
vključno z izjavo o njegovi sprejemljivosti. Izpolnjena je bila Taiexova lista ter dopolnjen in 
prečiščen harmonogram RPS. Pripravljena so bila tudi pogajalska izhodišča Republike 
Slovenije za pravni red, sprejet v obdobju od 1.1. 1999 - 31. 12. 1999. 

Junija 2000 je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s Službo vlade za evropske zadeve 
pripravilo osnutek poročila o napredku na področju okolja za leto 2000. Na zakonodajnem 
področju so bile glede na obstoječe stanje revidirane vse tabele usklajenosti skupaj z ustreznimi 
vprašalniki, ki bodo za Evropsko komisijo podlaga za poročilo o napredku v letu 2000. 

Pripravljena je bila potrebna tehnična dokumentacija, vključno z dovoljenji in prijavno 
dokumentacijo, ki jo zahteva Evropska komisija za sofinanciranje s sredstvi programa ISPA, za 
investicijske projekte Glavni kolektor in centralna čistilna naprava Celje, Kanalizacija Lendava, 
Glavni kolektor in centralna čistilna naprava Slovenj Gradec, Celoviti sistem vodooskrbe in 
čiščenja v povodju Pake (centralna čistilna naprava Velenje), Celovita vodooskrba Trnovsko,- 
Banjške planote - vodovod Gora, Center za ravnanje z odpadki Novo mesto. Predlogi za 
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sofinanciranje s sredstvi programa ISPA so bili poslani na Evropsko komisijo, da jih potrdi in 
odobri sofinanciranje. 

V proračunu je bil zagotovljen ustrezni delež za sofinanciranje investicijskih projektov, ki 
kandidirajo za sredstva ISPA. V ta namen je bil izveden predrazpis za sofinanciranje okoljske 
komunalne infrastrukture (vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z 
odpadki) za leto 2001. 

S sredstvi PHARE CBC, Nacionalni, LSIF in s sofinanciranjem proračuna Republike Slovenije 
se izvajajo v letu 2000 investicijski projekti, ki so vključeni v Državni program za prevzem 
pravnega reda v okviru izvajanja evropskih uredb za zmanjšanje emisij iz komunalnih virov 
onesnaženja v vode, tla in zrak. Sofinanciranje Evropske komisije je usmerjeno v pripravo 
tehnične dokumentacije investicijskih projektov (PHARE-LSIF) in izvedbo investicij (PHARE 
CBC, Nacionalni). 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
Na področju mednarodnega sodelovanja je Ministrstvo za okolje in prostor jeseni 1999 v 
sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve oz. z Misijo Republike Slovenije pri OZN v 
New Yorku začelo priprave za formalno članstvo v Komisiji Združenih narodov za trajnostni 
razvoj (UNCSD). Kandidatura Republike Slovenije, ki do zdaj še ni bila članica UNCSD, je 
bila uspešno usklajena v okviru regionalne skupine držav in Slovenija je bila izvoljena za 
članico UNCSD za obdobje 2001 do 2003. 

Na 12. zasedanju Konference evropskih ministrov za prostor (CEMAT) je Ministrstvo za 
okolje in prostor prevzelo predsedovanje do leta 2003, ko bo naslednja konferenca v Republiki 
Sloveniji. Pripravljen je program predsedovanja, ki bo potekal predvsem v duhu uresničevanja 
programskega dokumenta z naslovom Vodilna načela za trajnostni prostorski razvoj evropske 
celine. 

Delegacija Republike Slovenije se je oktobra leta 1999 udeležila konference pogodbenic 
Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemskega morja, kot članica biroja Okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja pa je Republika Slovenija ena od 35 držav, ki sodelujejo na 
posvetovanjih na ministrski ravni o uresničevanju Kjotskega protokola o zmanjševanju emrsij 
toplogrednih plinov. 

Mednarodno sodelovanje zaznamuje udeležba predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor 
na Millenium Wetland Eventu (Kanada, avgust 2000), 11. konferenci pogodbenic 
VVashingtonske konvencije - CITES, Nairobi, april 2000), stalno strokovno in dejavno 
sodelovanje predstavnikov Slovenije v odborih Ramsarske konvencije, pri Stalnem odboru 
Bernske konvencije (Strasbourg, december 1999) in WWF. 

Na podlagi sodelovanja z evropsko krovno organizacijo za geografske informacije EUROGI, 
je Geoinformacijski center ministrstva od 1.1.2000 vključen v EUROGI s statusom 
kandidature za polnopravno članstvo v tej organizaciji. 

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so aktivno sodelovali na letni konferenci 
UNEP/Infoterra (september 2000, Dublin) z namenom priprave na izvajanje Arhuške 
konvencije o javnem dostopu do podatkov o okolju in udeležbe javnosti v postopkih 
sprejemanja odločitev o ravnanju z okoljem. 
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Vrsta dejavnosti poteka za pripravo projektov, ki so upravičeni za financiranje iz Sklada za 
globalno okolje (Global Environment Facility-GEF). Med številnimi manjšimi projekti je treba 
posebej omeniti projekt razširjene rabe lesne biomase, za katerega bo Slovenija prejela 4,4 mio 
USD nepovratnih sredstev. 

Začela so se pogajanja z Madžarsko o sklenitvi dvostranskega sporazuma o sodelovanju na 
področju varstva okolja, sprejeta pa je bila tudi pobuda za pristop h Konvenciji o boju proti 
širjenju puščav. V okviru Alpske konvencije se je nadaljevalo delo pri pripravi protokola 
promet in protokola o reševanju sporov. 

Decembra 1999 je bil Goteborgu na Švedskem podpisan Protokol o zmanjševanju 
zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike 
razdalje iz leta 1979. Nanaša se na hkratno zmanjševanje škodljivih učinkov emisij določenih 
snovi, kot so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, amoniak in hlapni ogljikovodiki. V Nairobiju je 
potekala 5. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, na kateri je bil 
podpisan protokol o biološki varnosti, ki ureja vprašanje nazora nad gensko spremenjenimi 
organizmi. 

Pri dvostranskih stikih je treba posebej omeniti neformalni obisk francoske ministrice za okolje 
in prostor Dominique Voynet julija 2000 pri ministru za okolje in prostor in okrepitev 
sodelovanja z Republiko Makedonijo. Novembra 1999 je na Ohridu potekala mednarodna 
konferenca o okoljevarstvenih vprašanjih. 

Na področju mednarodnega sodelovanja so se v tem obdobju sestale Stalna slovensko- 
italijanska komisija za vodno gospodarstvo, Stalna slovensko-madžarska komisija in Stalna 
slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo, ki je pospešeno reševala vprašanje 
sanacije visokovodnih nasipov Mure na odseku Kot-Hotiza in ureditev medsebojne dobave 
pitne vode iz vodnih virov z območja ene ali druge države. Stalna slovensko-avstrijska 
komisija za Dravo pa je obravnavala vprašanja, ki se nanašajo na vodnogospodarsko 
problematiko na reki Dravi, kot so kakovost vode, vprašanja visokih voda, hidroenergetska 
gradnja in izmenjava podatkov. Rešen je bil odškodninski zahtevek dolžnika Kelag v višini 8 
mio ATS. 

Republika Slovenija se je s sporazumom o pridružitvi zavezala sodelovati v okviru Evropske 
agencije za okolje ter z dnem vstopa v Evropsko unijo prevzeti ves njen pravni red, v katerega 
sodi tudi Uredba Sveta št. (EGS) 1210/90. 

Slovenija je skupaj z drugimi državami PHARE že 9. novembra 1998 izrazila interes tudi za 
institucionalizirano sodelovanje z agencijo. 
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

Ministrstvo za pravosodje je skupaj z organom v sestavi Upravo Republike Slovenije za 
izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2000 nadaljevalo dejavnosti, katerih cilj je bil uresničitev 
nalog, določenih na podlagi programov in smernic, ki sta jih sprejela Vlada Republike 
Slovenije, kot tudi usmeritev, ki temeljijo na strategiji vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko unijo. Posamezne programe in naloge je ministrstvo izvajalo na naslednjih področjih: 

PRIPRAVA ZAKONODAJE 
Ministrstvo za pravosodje je na zakonodajnem področju nadaljevalo delo pri sprejemu že 
pripravljenih zakonov in podzakonskih aktov ter pripravljalo nove zakone oz. podzakonske 
akte. Na področju kazenske zakonodaje je bila v tem obdobju sprejeta novela Zakona o 
prekrških, nadaljevalo pa se je tudi delo na pripravi novega sistemskega Zakona o prekrških in 
Navodila o hrambi zaseženih predmetov in premoženja, ki ga mora v skladu s 506.a členom 
Zakona o kazenskem postopku sprejeti Vlada Republike Slovenije. Prav tako je Ministrstvo za 
pravosodje pristopilo k oblikovanju delovne skupine za pripravo Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Na področju civilne procesne 
zakonodaje je bil na podlagi Zakona o pravdnem postopku izdan Pravilnik o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje. Na podlagi 
navedenega pravilnika, ki je pričel veljati 28.4.2000, so potekali pri Ministrstvu za pravosodje 
upravni postopki za izdajo dovoljenj za opravljanje vročanja. Izdano je bilo dovoljenje 83 
osebam, za katere je bilo v postopku ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
dejavnosti vročanja, določene v pravilniku. Na podlagi sprejetega Zakona o izvršbi in 
zavarovanju je minister, pristojen za pravosodje imenoval 50 izvršiteljev, ki so že začeli z 
delom. Na področju organizacijske zakonodaje sodišč je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodiščih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sporu 
ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah, v pripravi pa so še dopolnitve 
Zakona o sodniški službi ter spremembe in dopolnitve podzakonskega akta, ki ureja sodni red. 
Poleg tega pa je bil pripravljen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu, ki je bil poslan v hitri zakonodajni postopek. Pripravljen je bil Predlog zakona o 
brezplačni pravni pomoči, ki je bil posredovan Državnemu zboru v prvo obravnavo, v drugo 
obravnavo pa je bil Državnemu zboru posredovan Predlog obligacijskega zakonika. Na 
področju lastninskopravne zakonodaje je ministrstvo nadaljevalo delo pri pripravi sistemskega 
zakona (Stvarnopravni zakonik), poleg tega pa je bil zaradi velikih težav pri vpisovanju etažne 
lastnine v zemljiško knjigo sprejet Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo. V povezavi z vsebino, ki jo ureja ta zakon, je 
Ministrstvo za pravosodje nosilec enega od podprojektov v projektu posodobitve evidentiranja 
nepremičnin, ki ga sofinancira Svetovna banka. 

V zvezi z izvrševanjem Priloge XIII k Pridružitvenemu sporazumu Republike Slovenije in na 
njeni podlagi sprejetega Zakona o ugotavljanju vzajemnosti so potekali pri Ministrstvu za 
pravosodje upravni postopki za ugotovitev vzajemnosti. Izdanih je bilo 7 odločb o ugotovitvi 
vzajemnosti, od tega 2 državljanom Republike Italije, 2 državljanom Zvezne republike Nemčije 
in 3 državljanom Republike Avstrije. 
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Pri spremljanju izvajanja zakona o denacionalizaciji so potekale priprave za pripravo 15. 
poročila o uresničevanju zakona o denacionalizaciji z statistično-analitičnim in vsebinskim 
pregledom uresničevanja zakona od prejšnjega poročila na tem področju, do vključno 30. 6. 
2000. Ministrstvo za pravosodje je v tem obdobju v sodelovanju z drugimi ministrstvi 
pripravilo besedilo obvezne razlage prvega stavka prvega odstavka 27. člena zakona o 
denacionalizaciji, ter besedilo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji 
- ki sta že sprejeta. Ministrstvo je strankam v denacionalizacijskem postopku posredovalo tudi 
arhivska gradiva o nacionalizaciji, ki so v arhivu Ministrstva za pravosodje. 

Ministrstvo za pravosodje je s pripravo mnenj in stališč sodelovalo tudi pri pripravi številnih 
predlogov zakonov in drugih predpisov iz pristojnosti drugih resornih ministrstev (npr. mnenje 
k predlogu zakona o Banki Slovenije, mnenje k predlogu zakona o industrijski lastnini, mnenje 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu). 

V zvezi s pripravo zakonodaje in usklajevanjem naše zakonodaje s pravnim redom Evropske 
Unije je pomembna predvsem sprememba zakonov in sprejemanjem ukrepov v smeri 
zmanjševanja zaostankov na sodiščih ter povečanja učinkovitosti. V zvezi s tem je Ministrstvo 
za pravosodje, v okviru evropskega finančnega programa Phare, z Zveznim ministrstvom za 
pravosodje Nemčije, sklenilo pogodbo o med institucionalnem sodelovanju. Na podlagi 
omenjene pogodbe je ministrstvo sprejelo pred-pristopnega svetovalca, sodnika Višjega 
sodišča v Miinchenu, za obdobje enega leta. Pri njegovem delu so mu v pomoč tudi drugi 
nemški strokovnjaki, ki bodo prihajali v Slovenijo za krajše obdobje. Vsebina projekta je 
razdeljena v tri sklope, in sicer: organizacija in delovanje pravosodja, kar med drugim zajema 
analizo stanja ter pripravo predlogov za zmanjšanje zaostankov na sodiščih in povečanje 
učinkovitosti ter pomoč pri pripravi zakonodaje glede na skladnost s pravnim redom EU 
(acquis communautaire). Zahteve za sprejem zakonov, ki izhajajo iz Nacionalnega državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU, so iz področja pravosodja skoraj v celoti uresničene. 
Sprejeta so bila tudi dodatna pojasnila k pogajalskemu izhodišču za področje 24 - pravosodje 
in notranje zadeve. 

MEDNARODNA PRAVNA POMOČ 
Na področju mednarodnopravne pomoči je bilo rešenih 10.272 zadev po konvencijah s tega 
področja in sicer v civilnih in kazenskih zadevah. Od navedenega skupnega števila zadev je bila 
dana pravna pomoč naslednjim državam: Avstriji 1485 zadev, Madžarski 232 zadev, Italiji 
1197 zadev, Nemčiji, Švici, Belgiji, Veliki Britaniji, Franciji, Švedski, Španiji, Luksemburgu, 
Romuniji, Nizozemski, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Hrvaški, Makedoniji, Črni Gori, Češki, 
Slovaški, Grčiji, Ruski federaciji in Turčiji 2850 zadev, ZDA Kanadi, Avstraliji, Argentini in 
Venezueli 187 zadev. 

Od skupnega števila zadev seje 155 zadev nanašalo na pojasnila v zvezi z izvajanjem konvencij 
in uporabo notranjega prava in 664 nadoveritev listin za njihovo uporabo v tujini. 
267 zadev je bilo prevzemov oziroma odstopov kazenskih pregonov, 35 ekstradicijskih zadev, 
17 prenosov izvršitve kazni in 5 zadev izdajanja odločb o tranzitu. 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvenem in preživninskem 
skladu (Ur l RS, št 53/99) ter Navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila 
preživnine (Ur l. RS 80/99), je ministrstvo pristojno tudi za izdajo potrdil o posredovanju 
dokumentacije za uveljavljanje pravice do preživnine v tujini. Izdanih je bilo 31 tovrstnih 
potrdil 
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Poprava krivic 
V zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, z dne 25.10.1996) je določeno, da rešuje 
zahteve upravičencev, to je nekdanjih političnih zapornikov in svojcev po vojni pobitih oseb, 
posebna Komisija Vlade Republike Slovenije, ki jo je na podlagi 9. člena Zakona o popravi 
krivic imenovala Vlada Republike Slovenije dne 11.09.1997. Zahteve upravičencev se rešujejo 
na sejah Komisije po predhodno pripravljenih in strokovno obdelanih zahtevkov s strani 
posebne strokovne službe, ustanovljene na podlagi 13. člena Zakona o popravi krivic, pri 
Ministrstvu za pravosodje. 

Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic je imela 37 sej, ki so 
bile vse sklepčne. Na teh sejah je odločala o skupno 770 zadevah upravičencev za priznanje 
statusa bivšega političnega zapornika, za priznanje statusa po vojni pobite osebe oz. za 
priznanje statusa svojcev po vojni pobitih oseb in s tem povezanih pravic do odškodnine za 
neupravičen odvzem prostosti bivšim političnim zapornikom, do vštetja časa odvzema prostosti 
in nezmožnosti zaposlitve zaradi obsodbe po prestani kazni, v pokojninsko dobo, svojcem po 
vojni pobitih oseb pa do pravice do odškodnine za povojni pobite sorodnike. Od teh 
obravnavanih 770 zahtev je Komisija delno ali v pretežnem delu ugodila v 715 zahtevah. 
Zavrženo, zavrnjeno ali ustavljen postopek je bil v 29 zahtevah, odloženih pa 26 zahtev. 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Delo na področju varstva osebnih podatkov je bilo usmerjeno v usklajevanje naših predpisov 
z vsebino smernice o zaščiti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov (95/46/EC) Evropske Unije. Veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov 
zagotavlja uresničevanje vsebine načel varstva osebnih podatkov prej omenjene smernice EU, 
kakor tudi ratificirane in objavljene konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov št. 108. 

Nerešeno vprašanje, ki ga je ministrstvo reševalo nekaj časa, se nanaša na vzpostavitev in 
delovanje neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov, kot to zahteva EU. Končna 
predlagana rešitev je ustanovitev Urada za varstvo osebnih podatkov. 

Ministrstvo je pozorno spremljalo delo upravljavcev zbirk osebnih podatkov, jim svetovalo in 
posredovalo na njihovo zahtevo mnenja z vidika varstva osebnih podatkov glede obdelav 
določenih osebnih podatkov. 

V okviru inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov 
je bilo obravnavanih skupaj 33 prijav, pritožb, sporočil in drugih vlog s področja varstva 
osebnih podatkov. Največji del inšpekcijskih aktivnosti je tudi v tem obdobju odpadlo na 
izvajanje preventivnega nadzora pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in sicer z namenom, 
da se preveri zakonitost obdelave osebnih podatkov na posameznih področjih, ustreznost 
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov ter izvajanje določb zakona v zvezi s 
katalogi podatkov. Preventivni nadzor se je opravljal na področju vzgoje in izobraževanja, 
bančništva, pravosodja, knjižničarske dejavnosti, telekomunikacij, lokalne samouprave, 
gospodarskih javnih služb, zdravstva ter delovnih evidenc. 
Zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je bilo izdanih 81 
odločb z odredbami za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, zaradi ugotovljenih večjih kršitev 
varstva osebnih podatkov pa je bilo podanih tudi 10 predlogov za uvedbo postopka o prekršku 
ter 2 ovadbi zaradi suma zlorabe osebnih podatkov. 
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IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
Na zakonodajnem področju je bil pripravljen Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je 
Državni zbor sprejel na seji dne 23.2.2000. 

Na podlagi navedenega zakona je ministrica izdala pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa 
oddaje v prevzgojni dom in navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje 
kazni v zavode za prestajanje kazni zapora, v pripravi pa so tudi ostali podzakonski akti, ki jih 
zahteva zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. 
Ministrstvo je pripravilo 107 poročil o navedbah prosilcev za pomilostitev, od tega pet po 
uradni dolžnosti. Predsednik Republike je pomilostil 8 obsojencev, od tega pet na predlog 
ministra od Dnevu samostojnosti; ostale prošnje so bile zavrnjene. 

Komisija ministrstva za odločanje o tem, v katero zdravstveno organizacijo naj se odda oseba, 
ki ji je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v 
zdravstvenem zavodu, je v tem obdobju obravnavala in odločila v 8 primerih. 

Komisija za pogojne odpuste, ki deluje v okviru ministrstva, je imela v tem obdobju štiri redne 
in devet izrednih sej. Na rednih sejah je obravnavala 729 prošenj obsojencev za pogojni odpust 
in jih pozitivno rešila 331; na izrednih sejah pa je bilo obravnavanih 73 prošenj, od katerih jih je 
komisija 53 rešila pozitivno. Tako je komisija skupno obravnavala 802 prošen in jih pozitivno 
rešila 384. 

Pri odločanju na drugi stopnji v upravnem postopku je ministrstvo obravnavalo in odločalo o 96 
pritožbah obsojencev; od tega je ugodilo 8 pritožbam, pet pritožb je zavrglo, ker so bile prepozno 
vložene, ostale pritožbe pa zavrnilo, po uradni dolžnosti pa je odpravilo eno prvostopensko 
odločbo. 

V pristojnosti ministrstva je tudi vodenje kazenske evidence in evidence izrečenih vzgojnih 
ukrepov. Rešenih je bilo 24.550 zahtevkov sodišč in drugih sodnih organov, na zahtevo 
upravnih enot je bilo posredovano 6.118 podatkov, rešeno je bilo 8.627 zahtevkov državnih 
organov, pravnih oseb in zasebnih delodajalce, izdanih je bilo 22.725 potrdil o dejstvih, 
vpisanih v kazenski evidenci, opravljenih je bilo 14.854 vpisov novih dejstev na evidenčne 
kartone, pri čemer so vključeni tudi izbrisi obsodb iz kazenske evidence. 

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

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

V preteklem obdobju se je nadaljeval porast števila zaprtih oseb. V primerjavi z enoletnim 
preteklim obdobjem seje število zaprtih oseb povečalo za 19,7 %. Opazna je tudi sprememba v 
strukturi zaprtih oseb Na prestajanje kazni prihaja vse več problematičnih obsojencev, zlasti 
narašča število odvisnikov od prepovedanih drog 
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Na dan 1.9.1999 je bilo v Sloveniji 935 oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, od tega 627 
obsojencev (5 mladoletnikov), 242 pripornikov, 22 mladoletnih gojencev v Prevzgojnem 
domu Radeče in 39 oseb, kaznovanih z zaporom v postopku o prekršku. Od tega je bilo 907 
moških in 28 žensk. 

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

V upravnem postopku je bilo izdanih o zahtevah obsojencev 3778 upravnih odločb. V okviru 
tega števila je Uprava med drugim obravnavala 37 vlog za prekinitev prestajanja kazni zapora, 
od katerih jih je 17 rešila ugodno, ter 137 vlog za premestitev obsojencev, od katerih jih je bilo 
67 ugodno rešenih. 

V navedenem obdobju je bilo zagotovljeno delo približno 10 odstotkov več obsojencem kot v 
preteklem letu, medtem ko je delež pripornikov in oseb, kaznovanih z zaporom v postopku o 
prekršku, ki so delali, ostal nespremenjen. 

KADROVSKE ZADEVE 
Ministrstvo za pravosodje je veliko pozornosti namenilo kadrovskim zadevam v pravosodnih 
organih ter izvajalo postopke za izvolitev oz. imenovanje pravosodnih funkcionarjev. 

Na dan 30.06.2000 je bilo na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji od skupno sistemiziranih 
185 mest državnih tožilcev in 33 mest pomočnikov državnih tožilcev zasedenih 151 mest 
državnih tožilcev, kar pomeni 81,6 - odstotno zasedenost mest državnih tožilcev in 18 mest 
pomočnikov državnih tožilcev, kar pomeni 54,5 - odstotno zasedenost mest pomočnikov 
državnih tožilcev. 

Na sodiščih v Republiki Sloveniji (Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, višjih sodiščih, 
okrožnih sodiščih, delovnih in socialnih sodiščih, okrajnih sodiščih in Upravnem sodišču 
Republike Slovenije) je bilo od skupno sistemiziranih 809 mest sodnikov zasedenih 714 
sodniških mest, kar pomeni 88,3 - odstotno zasedenost. 

Pri sodnikih za prekrške v Republiki Sloveniji je bilo od skupno sistemiziranih 164 mest 
sodnikov za prekrške zasedenih 151 mest sodnikov za prekrške, kar pomeni 92,1 - odstotno 
zasedenost mest sodnikov za prekrške. 

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

ŠTIPENDIRANJE IN PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPITI 
Za potrebe pravosodnih organov ministrstvo podeljuje štipendije študentom Pravne fakultete. 
Trenutno štipendira ministrstvo 50 študentov, od tega 35 študentov Pravne fakultete v 
Ljubljani in 15 Pravne fakultete v Mariboru. 

Ministrstvo je pristojno tudi za izvajanje opravljanja pravniškega državnega izpita. Izpit je 
opravilo 198 kandidatov. Za strokovno-tehnične delavce pravosodnih organov se v okviru 
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ministrstva izvajajo izpiti iz poznavanja določil sodnega reda. Ta izpit je opravilo 102 
kandidatov. Izvajali pa so se tudi strokovni izpiti in jih je bilo v tem obdobju opravljenih 13. 

Sodni izvedenci, cenilci in tolmači 
Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za vodenje postopkov imenovanja za sodne 
izvedence, cenilce in tolmače. 

Nadaljevalo se je delo po vzpostavljenem sistemu strokovnega preverjanja kandidatov za sodne 
cenilce, izvedence in tolmače pri izboljševanju sistema strokovnega preverjanja. Pozornost je 
bila namenjena dograjevanju meril za racionalno evalvacijo izpitnih programov. V sodelovanju 
z ustanovljenimi strokovnimi združenji izvedencev in cenilcev se je nadaljevalo delo pri 
usklajevanju sprejetega šifranta strok in njihovih specialnosti v smislu enostavnejše in boljše 
preglednosti imenika stalnih sodnih izvedencev in cenilcev. V ta namen je bil pripravljen 
predlog za novo programsko rešitev evidence sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev. 
Ustanovljena je bila tudi komisija za nadzor nad njihovimi delom. 

REŠEVANJE NADZORSTVENIH PRITOŽB 
V pristojnosti Ministrstva za pravosodje je tudi, da z uporabo instituta nadzorstvene pritožbe 
nadzoruje sodišča zaradi domnevno neutemeljeno dolgega reševanja konkretnega sodnega 
postopka. 

Vloženih je bilo 1308 novih nadzorstvenih pritožb. V navedenem obdobju so se nadzorstvene 
pritožbe reševale sproti, brez zaostankov in z njimi so se seznanila pristojna sodišča, da so 
lahko pospešila reševanje sodnih postopkov. 

REŠEVANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV 
Ministrstvo za pravosodje je sklenilo 6 sporazumov s strankami o obstoju škode in o višini 
odškodnine s področja prekrškov (neupravičeno prestajanje kazni zapora in neupravičeno 
plačana denarna kazen), enega sporazuma pa stranka ni sprejela. Za odškodnine je bilo v tem 
obdobju izplačanih 3.690.185,60 SIT. Dne 31. 05. 2000 pa je bilo Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije odstopljenih 6 nerešenih odškodninskih zahtevkov, ker je s spremembo 2. 
odst. 246. čl. Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 31/2000) pristojnost za odločanje o 
odškodninskih zahtevkih s področja prava prekrškov prešla na Državno pravobranilstvo 
Republike Slovenije. 

STEČAJNI UPRAVITELJI 
Ministrstvo za pravosodje je pristojno tudi za izvajanje opravljanja strokovnega izpita za 
upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, saj je eden od pogojev za 
vložitev kandidature za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih 
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije je po 78b. Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji tudi opravljen strokovni izpit za opravljanje te funkcije. 

Na podlagi zakona je bil v letu 1999 izdan Pravilnik o programu in načinu opravljanja 
strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja (Uradni list RS, št. 74/99). V času od 1. 
9 1999 do 1 9. 2000 so se k izpitu prijavili 103 kandidati, k izpitu je pristopilo 86 kandidatov, 
od teh je 54 kandidatov izpit uspešno opravilo. Za podelitev dovoljenja za opravljanje funkcije 
upravitelja je zaprosilo 28 vložnikov, komisija za podelitev in odvzem dovoljenja za omenjeno 
funkcijo, jih je podelila 26 vložnikom. 
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NADZOR NAD IZVAJANJEM SODNEGA IN TOŽILSKEGA REDA IN POBIRANJE 
SODNIH TAKS 
Na podlagi 37. člena Zakona o sodnih taksah uporabo predpisov s tega področja nadzira 
Ministrstvo za pravosodje. Prav tako ministrstvo skrbi za pravilno izvajanje sodnega reda, kar 
določata 6. člen Sodnega reda in 10. člen Zakona o sodiščih. 

Opravljenih je bilo 7 pregledov o uporabi sodnih taks in administrativnega poslovanja pri 
sodiščih. 

TEHNOLOŠKA POSODOBITEV POSLOVANJA PRAVOSODNIH ORGANOV 
Stalna naloga Ministrstva za pravosodje je skrb za tehnološko posodobitev poslovanja 
pravosodnih organov, ki poteka na dveh področjih: 
• informatizacija (nakup računalniške strojne in programske opreme, vzpostavitev lokalnih 

računalniških mrež, njihovo vzdrževanje ter svetovanje in izobraževanje na področju 
informatizacije) 

• oprema (nakup pisarniškega pohištva in opreme, opreme za varovanje, birotehnične, 
telekomunikacijske in avdiovizuelne opreme ter službenih vozil). 

Omenjene naloge so dolgoročne in se vsako leto na osnovi njihovih potreb usklajujejo z 
uporabniki. 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB PRAVOSODNIH ORGANOV IN 
NAKUPI POSLOVNIH PROSTOROV 
Ministrstvo za pravosodje na podlagi večletnega programa izvaja večje prenovitvene posege na 
starejših stavbah, ki so potrebne obnove. Hkrati Ministrstvo za pravosodje v okviru možnosti 
in dodeljenih proračunskih sredstev v največji možni meri skrbi tudi za nakup novih poslovnih 
prostorov, saj veliko pravosodnih organov deluje v prostorski stiski v najetih poslovnih 
prostorih oziroma v zgradbah. 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PRAVOSODNIH ORGANIH 
V okviru Ministrstva za pravosodje deluje Center za izobraževanje v pravosodju, ustanovljen v 
letu 1998, ki je pristojen za sprejemanje odločitev in organizacijo ter izvajanje izobraževanja in 
strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih v pravosodnih organih. Programski svet kot 
kolegijski organ centra, določa letne in večletne programe izobraževanja, določa podrobnejše 
programe za posamezno obliko izobraževanja in skrbi, da se programi izvajajo v okviru 
finančnih možnosti. 

Po letnih programih izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja izobraževanje poteka v 
šolah po posameznih pravnih področjih ter na seminarjih, posvetovanjih, tečajih in delavnicah 
in sicer o novi zakonodaji, o aktualnih temah iz prakse in o znanjih povezanih z delom. Kot v 
prejšnjih, je tudi v obravnavanem obdobju bila posebna skrb posvečena izobraževanju iz 
evropskega prava. Nadaljevana je bila politika, po kateri so bile v vse šole uvrščene določene 
teme s področja prava EU. Poleg tega je bila organizirana ena » Šola Evropskega prava« v 
izvedbi TAIEX-a ter pet seminarjev in posvetovanj o uporabi prava ES po tipičnih sodniških 
specializacijah. 

V obravnavanem obdobju je bilo podeljenih 13 štipendij za podiplomski študij prava in sicer 11 
sodnikom in dvema državnima tožilcema. 
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PRAVNA POMOČ ZA BEGUNCE 
Na podlagi zakona o azilu je Ministrstvo za pravosodje z Odredbo o imenovanju svetovalcev 
za begunce (Uradni list RS, št. 3/00 in 28/00) imenovalo 28 svetovalcev za begunce; s 
Pravilnikom o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcev za begunce (Uradni list RS, št. 
100/99) pa določilo kriterije za določanje nagrad in povračil stroškov, do katerih so upravičeni 
svetovalci za begunce in so kriti iz sredstev državnega proračuna. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
V okviru Ministrstva za pravosodje so bili izpeljani nekateri obiski visokih predstavnikov 
pravosodnih organov v Republiki Sloveniji, kakor tudi nekateri obiski ministra za pravosodje v 
tujini. 

Na povabilo ministra za pravosodje Republike Slovenije je bila tako v dneh od 10.10.1999 do 
12.10.1999 na uradnem obisku v Republiki Sloveniji madžarska ministrica za pravosodje, dr. 
Ibolya David. Ministra za pravosodje z delegacijami sta se pogovarjala predvsem o sodelovanju 
pristojnih organov obeh držav v okviru nudenja mednarodne pravne pomoči - kar sta ocenila 
kot pozitivno, zaostankih na sodiščih in načinih za odpravljanje le-teh; izmenjala pa sta tudi 
izkušnje na področju prilagajanja pravnemu redu Evropske unije. 

V dneh od 22.02.2000 do 24.02.2000 je bil na povabilo ministra za pravosodje Republike 
Slovenije na uradnem obisku v Republiki Sloveniji minister za pravosodje Zvezne dežele 
Bavarske, dr. Manfred Weil3, z delegacijo. V razgovorih na Ministrstvu za pravosodje sta 
sogovornika izmenjala informacije o pristojnostih in organizaciji obeh ministrstev za 
pravosodje; dr. WeiB je tudi zelo pozitivno ocenil napredek Republike Slovenije na področju 
prilagajanja pravnemu redu Evropske unije. Mnistra sta se dogovorila za nadaljnje sodelovanje 
v okviru izobraževanja pravosodnih organov, kar je bilo natančneje dorečeno v razgovorih na 
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. 

Dne 23.02.2000 je Ministrstvo za zunanje zadeve posredovalo Ministrstvu za pravosodje 
Republike Slovenije noto Veleposlaništva Hrvaške v zvezi z njihovo kandidaturo za mesto 
podpredsednika 10. Kongresa ZN za preprečevanje kriminala in ravnanje s prestopniki, kije 
potekala od 10.04.2000 do 17.04.2000 na Dunaju. Ministrstvo za zunanje zadeve je zaprosilo 
za mnenje o podpori Slovenije Hrvaški pri omenjeni kandidaturi. Ministrstvo za pravosodje 
Republike Slovenije je sporočilo, da v okviru svojih pristojnosti nima zadržkov, da bi 
Republika Slovenija kandidaturo podprla. Glede na navedeno je bil podpredsednik navedene 
konference dr. Horvatič. Konference se je kot predstavnik Ministrstva za pravosodje udeležil 
g. Miha Wohinz, državni podsekretar. 

Dne 06.04.2000 je na Ministrstvu za pravosodje potekal razgovor z go. Carlo Del Ponte, 
glavno tožilko Mednarodnega kazenskega sodišča za bivšo Jugoslavijo. Razgovor je bil 
namenjen predvsem vzpostavitvi neposrednih stikov s pristojnimi organi v Republiki Sloveniji. 
Glede na to, da je minister za pravosodje kot kontaktno osebo pooblastil generalno državno 
tožilko, je v razgovorih poleg predstavnikov Ministrstva za pravosodje (ki jih je vodil minister 
za pravosodje) sodelovala tudi delegacija Državnega tožilstva RS (ki jo je vodila generalna 
državna tožilka). Sogovorniki so ocenili, da je sodelovanje Republike Slovenije z uradom 
glavne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za bivšo Jugoslavijo že do tedaj dobro 
potekalo in menili, da bo osebni stik še pripomogel k izboljšanju tega sodelovanja. 
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Dne 25.05.2000 se je minister za pravosodje z delegacijo, v kateri so sodelovali tudi 
predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, na povabilo madžarske ministrice za pravosodje 
udeležil Konference o problematiki manjšin, ki je v okviru Pakta stabilnosti JV Evrope 
potekala v Budimpešti. Slovenska delegacija je na konferenci dosegla, daje Slovenija v sprejeti 
deklaraciji navedena kot država donatorka, saj je nosilka delovne skupine za človekove pravice 
in manjšine. 

24.05.2000 do 26.05.2000 je v Ljubljani v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve potekalo 
20. zasedanje Mešane slovensko bavarske komisije. Komisija deluje že 25 let ter koordinira 
sodelovanje obeh strani na različnih področjih - med drugim tudi na področju pravosodja. 
Letos je bilo za področje pravosodja dogovoijenih več projektov sodelovanja. Gre predvsem 
za projekte sodelovanja na področju izobraževanja, ki so jih predlagali državni tožilci in 
sodniki. Bavarska stran je slovenski tudi predlagala organizacijo Srednje evropskega 
pravosodnega foruma v jeseni leta 2001. Predlog je slovenska stran načeloma sprejela - seveda 
ob upoštevanju pristojnosti tedanje slovenske vlade in finančnih možnosti, ki bodo razvidne iz 
proračuna za leto 2001, kjer bo za organizacijo takega foruma potrebno pridobiti kar 
precejšnja sredstva. 

07.06.2000 do 09.06.2000 je v Londonu v organizaciji britanske vlade in Sveta Evrope 
potekala 23. konferenca evropskih ministrov za pravosodje na temo »Zagotavljanje pravice v 
21. stoletju«. Podteme so bile: problematika zaostankov na sodiščih, modemi načini za 
zagotavljanje pravnega svetovanja in modernizacija sodišč. Ministrstvo za pravosodje je 
organizatorju posredovalo pisni prispevek ministra za pravosodje na temo sodnih zaostankov 
in načinov za njihovo odpravljanje, konference pa se delegacija po prihodu v London ni 
udeležila zaradi sočasne izvolitve nove slovenske vlade. 
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MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE 

CESTE 
I. Avtoceste 
Najpomembnejši sklop delovnih nalog Urada za ceste na področju avtocest v letu 2000 se 
nanaša na izgradnjo in vzdrževanje avtocestnega omrežja v državi. Na tem področju je Urad 
opravil vse najpomembnejše naloge, na osnovi katerih je bilo mogoče v letu 2000 zagotoviti 
izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA), skladno z 
odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije. 
• Ministrstvo za promet in zveze je predlagatelj odloka o letnem planu razvoja in vzdrževanja 

avtocest za tekoče leto, letnega programa dela DARS, finančnega načrta in poročil o delu 
DARS in o izdvajanju namenskih sredstev bencinskega tolarja. Vsi planski dokumenti za 
leto 2000 so bili po predlogu Ministrstva za promet in zveze potijeni, ravno tako tudi 
poročilo o izvajanju programa dela DARS v letu 1999 in poročilo o izdvajanju namenskih 
sredstev bencinskega tolaija v letu 1999. Potekale so aktivnosti za pripravo planskih 
dokumentov za leto 2001. 

• Na podlagi določb zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, 
določenih v NPIA (zakon o bencinskem tolaiju) je potekalo spremljanje zbiranja sredstev 
po tem zakonu in bila odobrena izplačila za namen zakona. 

• Urad za ceste je pripravil predlog sprememb zakona o bencinskem tolarju, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije potrdila in dne 7.4.2000 poslala Državnemu zboru v obravnavo in 
sprejem. 

• Pripravljen je bil predlog zakona o soglasju Republike Slovenije DARS-u za najetje 
brezobrestnega kredita AVV za izgradnjo odseka hitre ceste Razdrto-Vipava. Predlog 
zakona je Vlada Republike Slovenije potrdila in ga posredovala Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejem. 

• Za nemoteno in učinkovito pobiranje cestnine je bila pripravljena in izdana dopolnitev 
uredbe o cestnini za uporabo določenih cest in več sklepov Vlade RS o določitvi 
cestninskih cest in višine cestnine. Urad za ceste spremlja preveritev ustreznosti 
obstoječega cestninskega sistema. 

• Za boljši nadzor nad namenski rabo javnih sredstev poteka razvoj informacijskega sistema 
za spremljanje naložb in analitično napovedovanje obnašanja projektov (SPOPS). 

• Tekoče poteka sodelovanje pri pripravi in sprejemanju lokacijskih načrtov za cestne odseke 
iz NPIA. Postopke vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za ceste pa svoje številne 
naloge v teh postopkih tekoče opravlja. 

• Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije poteka v okviru Ministrstva za promet 
koordinacija aktivnosti na mejnih prehodih, ki ležijo na cestnih odsekih, vključenih v NPIA. 
Ustanovljena je delovna skupina, ki jo vodi predstavnik Urada za ceste. Aktivnosti so 
potekale v okviru delovne skupine za mejna prehoda Obrežje in Pince. 

• Ob ugotovitvi, da stroški za arheološka dela na trasah avtocestnih odsekov presegajo z 
investicijskimi programi predvidena sredstva za arheološke raziskave, je Urad za ceste ob 
upoštevanju sklepov Vlade Republike Slovenije in v skladu z evropskimi standardi 
varovanja arheološke dediščine dosegel zmanjšanje prvotno predvidenih stroškov. 

• Na predlog Urada za ceste je bila imenovana komisija za pregled investicijskih programov 
za investicijska dela, ki so vključena v NPIA. Urad za ceste tekoče opravlja vse aktivnosti, 
ki omogočajo delo komisije. 
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• Pripravljeni in odposlani so bili odgovori na poslanska vprašanja in vprašanja državnih 
svetnikov, ki se nanašajo na področje avtocest. 

• Urad za ceste je sodeloval pri rešitvah za zagotovitev plačila podizvajalcev izvajalcev del v 
okviru NPIA in pri pogajanjih z avtoprevoznikih in pri oblikovanju rešitev. 

• Urad za ceste je vodil aktivnosti v zvezi z izvedbo prenosa zgrajenih vodnogospodarskih 
ureditev na Ministrstvo za okolje in prostor. 

Ostale aktivnosti, ki jih je Urad opravil v letu 2000 in niso neposredno vezane na NPIA. 
• Pripravljen in izdan je bil Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah. 
• Opravljenih je bilo več aktivnosti v zvezi z lastninjenjem cestnih podjetij. 
» Na področju priprave tehnične regulative za javne ceste je bilo na podlagi izdanih soglasij k 

letnim planom tehničnih odborov omogočeno delo tehničnih odborov. Na podlagi soglasij 
ministra za promet k predlogom dveh tehničnih specifikacij za javne ceste sta bili izdani 
prvi tehnični sprecifikaciji za javne ceste. 

• Urad za ceste je v svoje delo uvedel način dela, ki ga zahteva standard ISO 9002 in 
uspešno prestal zunanjo presojo za pridobitev certifikata ISO 9002. 

• Urad za ceste sodeluje v večih komisijah, npr. komisiji za popotresno obnovo Posočja, 
državni komisiji za sanacije in drugih. 

• Na področju mednarodnih aktivnosti pripravlja Urad za ceste gradiva za Urad za prometno 
politiko in mednarodne odnose. 

Veliko delovnega časa zaposlenih v Uradu za ceste je bilo porabljenega za sodelovanje na 
različnih sestankih in koordinacijah (npr. medministrske koordinacije, redne koordinacije na 
Ministrstvu za okolje in prostor - Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, ostali 
sestanki), koordinacijami z lokalnimi skupnostmi. Zaposleni v Uradu za ceste na podlagi 
imenovanja Vlade RS sodelujejo pri javnih razgrnitvah lokacijskega načrta. Pripravljeni so bili 
odgovori in pojasnila na vprašanja lokalnih skupnosti, raznih organizacij in posameznikov. 
Veliko časa je potrebno nameniti tudi urejanju gradiv in ostalim spremljajočim aktivnostim. 

II. Državne ceste 
a. Sistemske naloge 
1. Spremembe in dopolnitve zakona o javnih cestah 

- naloga priprave delovnega besedila predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZJC je bila prenesena na Sektor za državne ceste. Naloga je v izvajanju Predviden rok 
zaključitve - april 2001 

2. Podzakonski predpisi k ZJC 
Sprejete spremembe in dopolnitve: 

spremembe aktov o izrednih prevozih in o kategorizaciji javnih cest 
spremembe in dopolnitve aktov o povračilu za izredne prevoze in o letnem povračilu 
za uporabo cest 

3. Vzpostavite^novcga sistema pobiranja letnega povračila za uporabo cest 

sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve pri pripravi sprememb in dopolnitev ZVC'P 
(podaljšanje prehodnega roka za uvedbo nalepke o tehničnem pregledu, na katerega je b:ila 
vezana tudi vzpostavitev novega sistema pobiranja letnega povračila za uporabo cest - novi 
rok se izteče 31. 12. 2001) 

izhodišča za oblikovanja novega sistema bodo dana v okviru sprememb in dopolnitev ZJC. 
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4. Uredba o koncesijah za vzdrževanje državnih cest 

- sektorje sodeloval pri pripravi zakona o koncesijah, ki ga pripravlja Ministrstvo za 
finance in delovna skupina 

- Urad je sodeloval z DRSC pri pripravi študije o vrstah in možnostih za vzpostavitev 
koncesij, ki jo financira EBRD - izdelano je končno poročilo 

5. Resorna metodologija za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 
(Uradni list RS, št. 82/98), vezano na Zakon o javnih financah 

- ker delovna skupina, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, ne deluje (je mrtva), 
se čaka na nadaljnja navodila Vlade Republike Slovenije 

- izdelana je bila delovno verzijo resorne metodologija za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja (nalogo smo zaključili aprila 2000) 

6. Načrt razvojnih programov oz. nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest 
NPRVDC 

gradivo je bilo pregledano in potijeno s strani ministrstva (Urad za ceste oz. SDC) 
Predvidoma bo letu 2001 Vladi Republike Slovenije posredovan ačrt razvojnih 
programov 

7. Prostorski plan Republike Slovenije (področje državnih cest in koordinacija ministrstva) 
- Izdelana je bila naloga Analiza razvojnih možnosti resoija (izdelovalec Urbanistični 

inštitut) 
8. P'redlogi k spremembam in dopolnitvam Zakona o varnosti v cestnem prometu in njihovo 

usklajevanje 
za spremembe in dopolnitve ZVCP, ki so se opravljali po rednem postopku, je Sektor 
za državne ceste pripravil spreminjevalne predloge k veljavnim rešitvam, predvsem s 
stališča medsebojne usklajenosti ZVCP in ZJC; rok sprejetja zakona je v pristojnosti 
Ministrsteva za notranje zadeve 

9. Normativno urejanje kategorizacije državnih cest 
- je bila redna naloga: 

10. TSC za javne ceste 
- Sektor za državne ceste je spremljalo pripravo TSC, ki jih sicer naloga DRSC - vodja 

Sektorja za tehnično regulativo in razvoj - oziroma tehničnih odborov, ki delujejo v 
njenem okviru. Zadolžitve za posamezne TO so porazdeljene med delavce UC. 

- Sektor za državne ceste je sodeloval pri oblikovanju rešitev v zakonu o gradbenih 
proizvodih, kije natančneje določil pravne podlage za izdajanje TSC, ki zadevajo 
gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v javne ceste. 

b. operativne naloge 
Operativne priprave za začetek izvajanja programov usposabljanja izvajalcev izrednih prevozov 
- priprava sklepov ministra o imenovanju strokovne komisije in o soglasju k cenam 

usposabljanja (sklepa izdana) 
- priprava poslovnika o delu strokovne komisije in predloga sklica prve seje strokovne 

komisije (poslovnik sprejet na seji SK) 
- oblikovanje pripomb in predlogov sprememb ter dopolnitev k strokovnemu gradivu za 

izvajanje usposabljanja (nosilec B&B Kranj, gradivo izdano) 
- oblikovanje kataloga vprašanj (katalog izdelan in izdan) 
- v letu 2000 je bilo opravljenih 7 preizkusov 
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Koordinacija Ministrstva za notranje zadeve - Ministrstva za promet in zveze (ceste in varnost 
cestnega prometa) Opravljene so bile 1 redna in 3 izredne koordinacije (ki so obravnavale 
problematiko zapore ceste G1 v Murski Soboti) 

Koordinacija in pobude za delovanje II. ekspertne skupine RS in Republike Hrvaške za 
reševanje obstoječih problemov na cestnem omrežju 
- opravljene so bile 2 koordinaciji ekspertnih skupin (prva v Zagrebu in druga v Ljubljani) 
- opravljenih je bilo nekaj operativnih sestankov za izgradnjo mejnih mostov (v pristojnosti 

DRSC, SDC samo sodeluje) 

Koordinacija in vodenje sestankov v zvezi z minimalnimi merili za ugotavljanje učinkovitosti 
investicije 
- ni bilo aktivnosti; problematika se navezuje na točko A.4. 

Pregled sklepov za potrditev investicijskega programa in koordiniranje Komisije za potrjevanje 
programov za vse ukrepe na državni cestni mreži, razen novogradenj 
- redna naloga 

Koordinacija in sodelovanje na inženirskem kolegiju realizacije investicij na področju državnih 
cest 
- kolegiji so bili tedenski 

Priprava in koordinacija predloga državnega proračuna za državne ceste 
- redna naloga 

\ 

Pregled sporazumov o sofinanciranju 
- skupno je bilo pregledanih in usklajevanih 32 sporazumov o sofinanciranju 

Sodelovanje in koordinacija pri obvoznicah znotraj RNPIA 
- opravljenih je bilo 7 koordinacij 

Sodelovanje pri pregledu gradiv za obravnavo na odborih Vlade Republike Slovenije in na 
Vladi Republike Slovenije 
- stalna naloga 

Druge tekoče naloge (priprava mnenj, ocen, poročil, tekoča korespondenca ipd.) 

Direkcija Republike Slovenije za ceste je v letu 2000 v svojih sektorjih in službah opravljala 
naslednje pomembnejše naloge: 

priprava osnutka nacionalnega programa razvoja in vzdrževanja državnih cest; 
koordinacija izdelave 79 letnih programov razvoja in vzdrževanja državnih cest, 
izpeljava postopkov javnih naročil za izbor izvajalcev za izdelavo raznih študij in 
tehnične dokumentacije v letu 2000; 
izdajanja mnenj h kategorizaciji občinskih cest; 
izvedba javnih razpisov in oddaja del za izvajanje konzultantskih in inženirskih opravil 
pri vzdrževanju in varstvu cest za obdobje 2000 - 2003; 
priprava in sklenitev aneksov za izvajanje del rednega vzdrževanja državnih cest v letu 
2000; 
vodenje postopkov s področja upravljanja cest, izdaja upravnih dovoljenj in soglasij za 
posege v varstveni pas, za zapore državnih cest, za izvedbo izrednih prevozov in za 

^arec2001 1589 poročevalec, št. 16/VII 



postavitev prometne in neprometne signalizacije; v obravnavanem obdobju je bilo 
izdanih 2870 upravnih soglasij za posege v varstveni pas cest, 7984 dovoljenj za 
izredne prevoze in 1100 dovoljenj za zapore državnih cest; 
izvedba javnih razpisov in oddaja del za izvajanje konzultantskih in inženirskih opravil 
pri izvajanju investicij na državnih cestah za obdobje 2000-2003; 
koordinacija in izvajanje strokovnega nadzora nad investicijskimi deli na državnih 
cestah ter primopredaje izvedenih del v upravljanje in vzdrževanje; 
izvajanje tehničnih in administrativnih opravil pri izdelavi tehničnih specifikacij za javne 
ceste; pripravljenih je bilo 28 delovnih osnutkov, vezanih na tematska področja 
voziščnih konstrukcij, gradbenih materialov, cestnega prometa in opreme cest. K 
predlogoma tehničnih specifikacij, ki se nanašata na naprave in ukrepe za umiijanje 
prometa ter prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest je bilo 
pridobljeno soglasje ministra, pristojnega za promet k njuni izdaji. Slednji je usklajen z 
zahtevami EU, ki jih predpisuje direktiva 89/106/EEC oziroma zakon o gradbenih 
proizvodih, prav tako pa je bilo pridobljeno soglasje Ministrstva za okolje in prostor k 
predlogu; 
priprava in sklenitev 2861 pogodb za odkupe zemljišč in nepremičnin :za gradnjo in 
vzdrževanje državnih cest; odmera 176 km državnih cest; izvedba 5 postopkov 
razlastitev zemljišč; 
izplačilo odškodnin za pridobitev nepremičnin v višini 1.438.240.000,00 SIT; 
izvajanje opravil knjižnega računovodstva za izplačila vseh del, ki jih naroča oziroma 
financira Direkcija RS za ceste; 
izvedenih je bilo 38 postopkov naročanja Investicijskih programov (2. del postopka), 
objavljena je bila pred najava za 38 javnih razpisov, izvedenih je bilo 1228 postopkov 
oddaj del javnih naročil in sklenjenih 36 sporazumov o sofinanciranju; 
rešenih je bilo 4619 zahtevkov za vračilo letnega povračila za uporabo cest. 

ŽELEZNICE 

Pri prevzemanju evropskega pravnega reda v pravni red države sta bila se-bih v Državni zbor 
Republike Slovenije poslana in tam sprejeta dva zakona, ki urejata železniško dejavnost. 
To sta: 

zakon o prevoznih pogodbah prinaša pravila, ki jih morata izvajalec železniških 
prevoznih storitev in uporabnik teh upoštevati pri sklepanju prevoznih pogodb in 
izvajanju prevoznih storitev (Uradni list RS, št. 61/00) 

zakon o varnosti v železniškem prometu, ki je bil sprejet na 55. izredni seji Državnega 
zbora Republike Slovenije, ureja železniški promet v državi na način, da se ta odvija 
varno in urejeno.Tako posega na področje železniške infrastrukture, področje 
železniških vozil, pravil odvijanja železniškega prometa kot tudi na področje 
neposrednih izvajalcev posameznih tehnoloških funkcij v železniškem prometu. 
Podzakonski akti, ki so v pripravi, bodo še podrobno uredili to področje. (Uradni list 
RS, št. 85/00) 

Za uskladitev pravnega reda s pravnim redom Evropske unije je ostal za sprejem še predlog 
sprememb in dopolnitev nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, ki 
ga je Vlada Republike Slovenije že obravnavala in poslala v II obravnavo v Državni zbor 
Republike Slovenije 
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Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor poslala v obravnavo po hitrem postopku predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v 
smeri Puconci-Hodoš-državna meja. Ta zakon je bil sprejet na 55. izredni seji Državnega 
zbora ter bo omogočil pravočasno dograditev neposredne železniške povezave z Republiko 
Madžarsko. 

Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor poslala tudi predlog sprememb in dopolnitev 
zakona o železniškem prometu zaradi posledic, ki jih prinaša v prejšnjem odstavku omenjeni 
zakon. (Predlog sprememb in dopolnitev zakona o železniškem prometu je obravnavala Vlada 
Republike Slovenije na 13. seji 24. 8. 2000 in ga je poslala v Državni zbor Republike 
Slovenije). 

V Državnem zboru Republike Slovenije so poslanci vložili dva zakona, in sicer: predlog 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture, določene v nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
infrastrukture, in predlog zakona o zagotavljanju sredstev za gradnjo drugega tira železniške 
proge Koper-Divača. Do prvega omenjenega predloga zakona Vlada Republike Slovenije še 
ni zavzela stališča, za drugega pa je zavzela stališče, da ga ne podpira in naložila Ministrstvu za 
promet in zveze, da pripravi predlog za realizacijo projekta izgradnje II. tira proge Koper- 
Divača tako, da bodo upoštevane možnosti udeležbe zasebnega kapitala. 

Vlada Republike Slovenije je potrdila in poslala Odboru Državnega zbora Republike Slovenije 
za mednarodne odnose v potrditev: 

pobudo za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Italije o izvajanju mejne kontrole v železniškem potniškem prometu z osnutkom 
sporazuma, 
pobudo za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Bolgarije o mednarodnem kombiniranem prevozu z osnutkom sporazuma. 

Oba sporazuma kakor tudi tisti, za katere so bile pobude dane pred obravnavanim obdobjem, 
so v fazi pogajanj z drugo stranjo. 

Podpisana in ratificirana sta bila: 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejnem 
železniškem prometu (podpisan 16.11.2000, Zakon o ratifikaciji sporazuma 29.12.2000, 
Uradni list RS, št. 29/00) in 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mejni kontroli 
cestnega in železniškega prometa (podpisan 12.10.2000, Zakon o ratifikaciji sporazuma 
29.12.2000, Uradni list RS, št. 29/00). 

Ratificiran je bil Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 
opravljanju železniškega prometa čez državno mejo (podpisan 02.04 1997, Zakon o ratifikaciji 
sporazuma 06.10.2000 Uradni list RS, št. 25/00). 
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o podelitvi poroštva za najetje kredita za odplačilo 
glavnic za kredite, ki jih je najela prometna dejavnost Slovenskih železnic, d. d., za vozna 
sredstva v ocenjeni višini 1.000 milijonov SIT. 

Kot skupščina družbe Javnega podjetja Slovenske železnice, d d , je Vlada Republike 
Slovenije potrdila poslovni načrt javnega podjetja Slovenskih železnic, d d., in dopolnila statut 
družbe ter s tem uvedla kolektivno upravo v družbi 
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Slovenskim železnicam, d. d., je naročila, da zagotovijo sredstva za plačilo dodatkov k 
pokojninam delavcem Slovenskih železnic, d. d., ki so državljani Republike Slovenije in imajo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bili v delovnem razmerju s pravnimi 
predhodnicami Slovenskih železnic, d. d., delo pa so opravljali v organizacijskih enotah na 
območju Republike Hrvaške. 

Vlada Republike Slovenije je kot podpisnica kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega 
prometa sprejela besedilo sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe in sprememb tarifnega 
dela kolektivne pogodbe. 

Vlada Republike Slovenije je na zakonski podlagi sklenila, da se iz državnega premoženja 
izločijo počitniške zmogljivosti Slovenskih železnic, d.d. 

Opravljanje vseh nalog v zvezi z izvrševanjem proračuna za železnice je do 31.5. 2000 
potekalo skladno z Obveznim navodilom o začasnem poteku dela v Direkciji za železniški 
promet in v Uradu za železnice ter v Sektorju za finančne dejavnosti Ministrstva za promet in 
zveze, ki ga je izdal minister po sklepu Vlade republike Slovenije, dalje pa te naloge opravlja 
Direkcija za železniški promet. 

V pripravi sta bila lokacijska dokumentacija za gradnjo drugega tira proge Divača-Koper in 
lokacijska dokumentacija za izgradnjo železniške povezave Beltinci-Murska Sobota-Puconci, 
ki upošteva obvozno progo Murska Sobota. 

Predstavniki Vlade Republike Slovenije na področju železniškega prometa so redno sodelovali 
v medvladnih organizacijah za železniški promet, kot so OTIF, UN-ECE-TER CEMT, in z 
institucijami, ki omogočajo pridobitev finančnih sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije 
namenjenih državam kandidatkam za vstop vanjo. 
Direkcija Republike Slovenije za železniški promet je bila kot organ v sestavi Ministrstva za 
promet in zveze, ustanovljena na podlagi 21. člena zakona o železniškem prometu, ki je začel 
veljati v novembru 1999. Navedeni člen tega zakona opredeljuje ustanovitev Direkcije za 
železniški promet in opredeljuje njene naloge. Direkcija za železniški promet opravlja 
strokovnotehnične, organizacijske, razvojne ter določene upravne in nadzorne naloge s 
področja železniškega prometa ter izvajanja gospodarskih javnih služb. Direkcija je začela 
samostojno delovati 1. 6. 2000 in opravlja vse naloge, določene z zakonom. 

Z javnim podjetjem Slovenske železnice, d. d., so za čas do izvedbe reorganizacije na podlagi 
zakona o železniške prometu sklenjene pogodbe o opravljanju obveznih gospodarskih javnih 
služb prevoza potnikov v notranjem prometu ter vzdrževanja in modernizacije javne železniške 
infrastrukture. S Slovenskimi železnicami je usklajena in pripravljena za podpis pogodba o 
opravljanju javne železniške infrastrukture. 
Direkcija je pripravila razdelitev premoženja, ki je na podlagi Zakona o železniškem prometu v 
lasti države kot javna železniška infrastruktura in na premoženje, ki bo ostalo v lasti javnega 
podjetja Slovenske železnice, d d. 

Direkcija je vodila dejavnosti za pripravo podzakonskih aktov na podlagi zakona o varnosti v 
železniškem prometu, izdaja dovoljenja in soglasja za vožnjo vlakov ter dovoljenja za 
preizkušanje in vgradnjo signalnovarnostnih, telekomunikacijskih, računalniških in 
elektroenergetskih naprav na javni železniški infrastrukturi. Sodeluje pri pripravi lokacijskega 
načrta za II. tir železniške proge Divača-Koper ter vodi projekt za izdelavo lokacijskega 
načrta za obvozno progo Beltinci-Puconci 

Pri financiranju prometnega podsistema železniškega prometa je bil dan poudarek financiranju 
modernizacije signalnovarnostnih naprav na progi Ljubljana-Sežana s centralnim vodenjem 
prometa ter modernizacijo proge Ljubljana-Maribor. S tem sta zagotovljena večja varnost in 
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doseganje večjih hitrosti, kar je bil pogoj za uporabo novih, sodobnejših vlakov za potniški 
promet. Med novimi naložbami je treba omeniti financiranje nove železniške proge do 
madžarske meje, vendar financiranje še ni v celoti končano. 

Pri izvajanju financiranja gradnje in vzdrževanja tirnega sklada je direkcija spodbujala izvajalce 
del in storitev k racionalni porabi materialnih virov in s tem dosegala financiranje v pogodbenih 
zneskih. To ji je omogočilo izvedbo vseh načrtovanih del, za katera so bila zagotovljena 
finančna sredstva, razen dokončanje financiranja madžarske proge, ki se izvaja po posebnem 
zakonu. 

Uspešno je bilo izvajanje načrtovanih posodobitev in rekonstrukcij železniške infrastrukture v 
skladu z Nacionalnim programom razvoja železniške infrastrukture omogoča tudi racionalno 
porabo finančnih sredstev za subvencioniranje storitev v notranjem železniškem potniškem in 
kombiniranem prometu. 

Direkcija za železniški promet financira javno železniško infrastrukturo je v skladu z 
zakonskimi pooblastili in celovito nadzirala namensko porabo finančnih sredstev pri izvajalcih 
del in storitev še pred izvedbo financiranja, s čimer sta v celoti zagotovljeni njihova racionalna 
poraba in namenskost. 

Programi PHARE 
Projekti Phare v pripravi: 

Samostojni telekomunikacijski organ, 300.000 evrov - v jeseni 2000 bo podpisan 
sporazum o medinstitucionalnem povezovanju za dobo enega leta. 
Študija upravičenosti, predhodni in inženirski načrti na koridorju V. Priprava tehnične 
dokumentacije za naložbo Modernizacija železniške proge Pragersko-Ormož-Murska 
Sobota, 1 milijon evrov - do konca meseca februarja 2001 je predviden podpis 
pogodbe z izbranim izvajalcem 
Modernizacija signalnovarnostnih naprav na progi Divača-Koper, 395.575 evrov - 
podpisana je bila pogodba z ItalFerr , ki bo zaključena 28.02.2001. Dela potekajo 
skladno s terminskim planom. 
Murska Sobota železniški projekt (obnovitev postaj: Ivanjkovci, Ljutomer, 
Beltinci, deviacija proge Žerovinski klanec), 10 milijonov evrov - projekt je bil 
vsebinsko spremenjen in razdeljen na 3 podprojekte; pripravljena je bila razpisna 
dokumentacija. 
l.podprojekt :pogodba z izvajalcem je bila podpisana decembra 2000. Dela potekajo 
skladno s terminskim planom. 

Direkcija Republike Slovenije za železniški promet je bila kot organ v sestavi Ministrstva za 
promet in zveze, ustanovljena na podlagi 21. člena zakona o železniškem prometu, ki je začel 
veljati v novembru 1999. Navedeni člen tega zakona opredeljuje ustanovitev Direkcije za 
železniški promet in opredeljuje njene naloge. Direkcija za železniški promet opravlja 
strokovnotehnične, organizacijske, razvojne ter določene upravne in nadzorne naloge s 
področja železniškega prometa ter izvajanje gospodarskih javnih služb. Direkcija je začela 
samostojno delovati 1. 6. 2000 in opravlja vse naloge, določene z zakonom. 

V Direkciji je delo organizirano v dveh sektorjih in dveh službah, in sicer: 
I Sektor za javno železniško infrastrukturo 
V preteklem letu so bile opravljene naslednje naloge: 
1. izvajanje financiranja javne železniške infrastrukture in nadzor nad porabo sredstev 
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2. izdaja dovoljenj in soglasij, 
3. priprava uredb, pravilnikov in navodil, 
4. izdelava osnutkov letnih in srednjeročnih načrtov 
5. pregled razpisne dokumentacije in oddaje javnih naročil, 
6. pregled priprave pogodb, 
7. sodelovanje pri pripravi lokacijskega načrta za II. tir žel. proge Divača - Koper, 
8. vodenje projekta za izdelavo lokacijskega načrta za obvozno progo Beltinci - Puconci, 
9. druge obveznosti. 

Addl. Izvajanje financiranja javne železniške infrastrukture in nadzor nad porabo sredstev 
V navedenem času je bilo obravnavanih 54 javnih naročil. Postopek oddaje za nekatera javna 
naročila je začel teči že prej, preden je naloge prevzela Direkcija za železniški promet. 
Dokončanih je bilo 31 javnih naročil. Opravljenih je bilo 6 kontrol v zvezi z izvajanjem nadzora 
nad porabo sredstev. 

Add2. Izdaja dovoljenj in soglasij 
V navedenem času je bilo obravnavanih devet vlog, sedem jih je bilo prevzetih v nadaljnjo 
obravnavo od Urada za železnice. Izdani sta bili dve dovoljenji za preizkušanje, dve dovoljenji 
za vgradnjo, v pripravi pa je izdaja petih dovoljenj za vgradnjo in eno dovoljenje za 
preizkušanje. 

Add3. Priprava uredb, pravilnikov in navodil 
V izdelavi so bili štirje pravilniki. V pripravi sta bila uredbi: 
- Uredba o načinu upravljanja javne gospodarske službe vzdrževanja in modernizacije 

obstoječe železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa 
- Uredbe za določanje vlakovne poti in uporabnine. 

Add4: Izdelava osnutkov letnih in srednjeročnih načrtov 
Priprava letnega načrta vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture za leto 
2001. Podlaga za izdelavo zgoraj navedenih zadev je bil nacionalni program razvoja javne 
železniške infrastrukture, kije bil potijen s strani vlade. 
Ti načrti so bili izdelali v sodelovanju s strokovnjaki SŽ in Urada za železnice. 

Add5: Pregled razpisne dokumentacije in oddaja javnih naročil 
V navedenem času je bilo obravnavanih 26 javnih naročil. Postopek oddaje za nekatera javna 
naročila je začel teči že prej, preden je naloge prevzela Direkcija za železniški promet. 

Add6: Pregled priprave pogodb 
Od vseh obravnavanih javnih naročil je bilo za približno polovico obravnavanih javnih naročil 
pripravljenih tripartitnih pogodb za podpis DŽP, za katere smo preverjali pravilnost postopka 
priprave javnega razpisa in upoštevanje Zakona o javnih naročilih. 

Add7: sodelovanje pri pripravi lokacijskega načrta za II. tir žel. proge Divača - Koper 
Na področju gradnje nove javne železniške infrastrukture se je DŽP vključila v dejavnosti v 
zvezi s pripravo lokacijskih načrtov za izgradnjo II. tira železniške proge Divača - Koper. 
Dejavnosti v zvezi z gradnjo omenjenega II. tira vodi Republika Slovenija, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, tako da sklicuje 
koordinacijske sestanke, katerih se udeležujejo vsi, ki jih tangira problematika v zvezi z II. 
tirom železniške proge. 
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Od maja pa do oktobra je bila DŽP opazovalec na teh koordinacijah, saj so celoten postopek 
vodile Slovenske železnice d. o. o. V juniju je bila predstavljena varianta 1/2, ki pa je bila v juliju 
s strani Krajevne skupnosti Črni Kal zavrnjena kot nesprejemljiva. 

V septembru je bila predstavljena varianta 1/3, ki je bila pripravljena na podlagi prejetih 
pripomb krajevne skupnosti Dekani in Črni Kal v Mestni občini Koper. Ker se je Komisija v 
Kopru strinjala z predlagano varianto 1/3 in je podjetje Investbiro Koper zaključeval 
Primeijalno študijo variant z gradbeno-tehničnim in prometno-ekonomskim vrednotenjem 
variant, so SŽ v oktobru pripravile razpis za izdelavo Idejnega projekta za varianto 1/3. 

V novembru je DŽP prevzela v upravljanje postopek priprave tehnične dokumentacije za II. tir 
Divača - Koper. 

Razpis, ki so ga objavile SŽ, za izdelavo IP, se je moral ponoviti, ker je bila predložena ena 
sama ponudba. Postopek razpisa se je ponovil v januarju, ko je ponovno prispela ena sama 
ponudba. V skladu z Zakonom o javnih naročilih, je DŽP po sistemu pogajanj izbrala 
ponudnika za izdelavo Idejnega projekta. Nadaljujejo se dela na področju Primerjalne študije, 
ki je pridobila vsa pozitivna soglasja in bo posredovana na obravnavo na Državni zbor. 

Add 8: Vzporedno z aktivnostmi za izgradnjo II. tira žel. proge Divača - Koper so potekale 
tudi aktivnosti za izdelavo Lokacijskega načrta za obvozno železniško progo Beltinci - Murska 
Sobota - Puconci. Izveden je javni razpis za izbiro izvajalca za Izdelavo strokovnih podlag. 

Add 9: DŽP je sodeloval sodeluje tudi pri rekonstrukciji proge Ormož - Murska Sobota, kjer 
je bil izveden izbor Svetovanja in strokovnega nadzorstva pri rekonstrukciji postaj Ljutomet in 
Ivanjkovci ter rekonstrukcija Žerovinskega klanca. DŽP skupaj z SŽ vodi projekt izgradnje in 
rekonstrukcije. 
Za izgradnjo drugega tira Maribor - Šentilj je bila predstavljena študija ekonomske 
upravičenosti, na osnovi katere bo DŽP, v skladu z Nacionalnim programom, pristopila k 
nadaljevanju pridobivanja potrebne prostorske dokumentacije za gradnjo drugega tira Maribor 
- Šentilj. 

Izvajal se je raziskovalni projekt kot strokovno razvojna naloga »Podzemni tramvaj v 
Ljubljani«, za kar je bila izdelana Idejna zasnova prostorske in prometne integracije na 
centralnem železniškem potniškem terminalu v Ljubljani. 

V teku je bila posodobitev informacijskega sistema SŽ s programskim paketom SAP/R3, v 
skladu s potrjenim IP. Realizacija je bila predvidena v 1. 2002. Izvedena je bila kontrola poteka 
del in nadzor nad porabo sredstev, o čemer je bilo izdelano tudi poročilo. 

II Sektor za varnost in urejenost železniškega prometa 
Vodenje pritožbenih postopkov v zvezi z dodelitvijo vlakovne poti in določitvijo uporabnine. 
Sodelovanje pri pripravi uredb vlade, in sicer Uredbe o vrednotenju kriterijev za določanje 
višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja 
in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem ter sankcioniranje 
neplačevanja uporabnine in Uredbe o postopku za dodeljevanje vlakovne poti ter o načinu 
uporabe kriterijev ter pomenu posameznega kriterija za dodelitev Zaradi prepletenosti in 
sorodnosti vsebin navedenih uredb bodo združene v novi skupni uredbi z naslovom Uredba o 
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dodeljevanju vlakovne poti in o uporabnini, ki je v fazi končnega usklajevanja. 

Nadzor nad usklajevanjem, izdelavo in izvajanjem voznih redov in njihovo potrjevanje. V 
pregledu je bil predlagan železniški vozni red za obdobje 2000/2001, kjer se preverja ali 
izpolnjuje vse zakonodajne obveznosti, zagotavlja racionalno delovanje železniškega prometa, 
z upoštevanjem javnih interesov uporabnikov železniških storitev kakor tudi zagotavljanja 
kakovostnih prevoznih storitev. 

Izdajanje in odvzem licenc in varnostnih spričeval. Sodelovanje pri pripravi Uredbe o kriterijih 
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za 
izdajo varnostnega spričevala. Uredba je bila že sprejeta in objavljena v Uradni list RS, št. 4, 
dne 19. 01. 2001. 

Izdajanje dovoljenj in soglasij v skladu z zakonom, ki ureja varnost železniškega prometa. 
Direkcija je izdajala dovoljenja in soglasja za preskušanje in vožnje vlakov (novi 
elektromotorni vlaki z nagibno tehniko ICS serije 310-Pendolino in serija 312-Siemens), 
dovoljenja za preskušanje in vgradnjo signalno - varnostnih, telekomunikacijskih, računalniških 
in elektroenergetskih naprav na javni železniški infrastrukturi. 

Priprava predlogov predpisov na podlagi zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu. 
Direkcija je vodila vse aktivnosti za izdelavo podzakonskih aktov na podlagi Zakona o varnosti 
v železniškem prometu in je v ta namen predlagala ministru imenovanje nove strokovne 
komisije, ki usklajuje postopke za izdajo le-teh. Direkcija je izdelala tudi poslovnik, ki 
podrobneje opredeljuje naloge te komisije in zadolžila posameznike, delavce direkcije za 
skrbništvo nad določenimi predpisi. 

Priprava izhodišč za pogovore o mednarodnem sodelovanju in sodelovanje pri pripravi 
mednarodnih pogodb s področja železniškega prometa. Mednarodno sodelovanje z 
železniškimi strokovnjaki - predstavniki Evropske unije (Twinning experts za ISPA -transport 
v okviru Twinning-sporazuma za Slovenijo v letu 2000/2001), ki potrjujejo pravilnost našega 
dela (Direktive EU št. 91/440, 95/18 in 95/19), reorganiziranja železnic v smislu ločevanja 
infrastrukture od železniškega prometa in pospešujejo vključevanje v organizacijske strukture 
Evropske unije s ciljem pristopa Slovenije k EU. Ožje stike smo navezali tudi z Zveznim 
uradom za nemške železnice (Eisenbahn-Bundesamt), ki opravlja sorodne naloge kot naša 
Direkcija za železniški promet. 

Druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi, ali naloge, ki jih je direkciji naložil 
organ, v katerega sestavi je. 
Direkcija je sodelovala pri vzpostavitvi varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na 
zunanji meji Evropske ynije za železniške mejne prehode na južni meji. Delavec direkcije je 
član komisije za Schengensko mejo, ki je opravila že posnetek stanja in ukrepov, ki so potrebni 
na teh mejnih prehodil^. 

Zagotavljanje kakovostne in količinske kontrole del, ki jih upravljavec opravlja na področju 
vodenja železniškega prometa. Redna kontrola opravljenega dela v potniškem in kombiniranem 
železniškem prometu, saj zanj izvajalec železniške dejavnosti prejema državne subvencije. 
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III Služba za finančne zadeve 
Na podlagi sklenjenih pogodb med DŽP in SŽ so opravljale SŽ vse postopke tekočega in 
investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture, s čemer se je zagotavljala 
predpisana varnost v železniškem prometu in sprejeti standardi glede opremljenosti in 
usposobljenosti objektov in naprav javne železniške infrastrukture. Na podlagi opravljenega 
vzdrževanja, ki je bil predmet pogodbe se iz finančnih sredstev proračuna so se izvajala 
financiranje opravljenega dela vzdrževanja in nabavljenih materialnih sredstev. Enako se je 
opravljalo tudi vodenje prometa in vsa dela z varnostjo pri vodenju prometa, kar seje prav 
tako financiralo s sredstvi proračuna. 

Sofinanciranje projektov po programu PHARE - ISPA se nanaša na obnovo proge Zidani 
most - Maribor, rekonstrukcijo postaje Ivanjkovci, postaje Ljutomer in sanacijo Žerinovskega 
klanca, modernizacijo SV in TK naprav na odseku proge Ormož - Murska Sobota in 
izogibališča Bratonci. Financiranje je potekalo na podlagi sklenjenih pogodb direktno javnemu 
podjetju SŽ (črpanje na podlagi izstavljene in potrjene dokumentacije o izvedbi pogodbenih 
del), proračunska finančna sredstva pa so biloa zagotovljena v obsegu finančnega načrta lastne 
udeležbe na podlagi sklenjenih večletnih pogodb in načrta izvedbe v koledarskem letu. 
Financiranje se bo po enakem sistemu nadaljevalo vse do dokončne porabe finančnih sredstev 
tuje pomoči, tudi v letu 2001, ko bodo predvidoma sredstva tuje pomoči porabljena, v 
proračuna za leto 2001 pa so zagotovljena potrebna finančna sredstva lastne udeležbe. 

Na podlagi regionalni razvojih aktivnosti in regionalnega razvojnega načrta je bil načrtovan 
Logistični center Maribor z železniškim terminalom kot najbolj pomembna prioriteta za 
izdelavo projektne dokumentacije. V tej zvezi se je z mednarodnimi sredstvi v okviru PHARE 
financirala izdelava študije o možnosti izgradnje Logističnega centra Maribor, ki je z vidika 
širšega okolja definiran kot zelo zanimiv glede geografske lokacije in križanja poti od severa 
Evrope k Balkanu in vzhoda proti zahodu. Izvedba projekta se bo nadaljevala v letu 2001. 

Direkcija za železniški promet je izvajala financiranje javne železniške infrastrukture v skladu z 
zakonskimi pooblastili in sklenjenimi pogodbami z upravljavcem javne železniške infrastrukture 
- javno podjetje SŽ in opravljala celovit nadzor nad namensko porabo finančnih sredstev pri 
zunanjih izvajalcih del in storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture. Pri angažiranju tretjih pravnih in fizičnih oseb na področju tekočega in 
investicijskega vzdrževanja javne železniške infrastrukture seje zagotavljalo dosledno izvajanje 
Zakona o javnih naročilih. Na podlagi načrtov tekočega in investicijskega vzdrževanja javne 
železniške infrastrukture in ob upoštevanju vseh zakonskih določil, ki se nanašajo na sklepanje 
pogodb z izvajalci del in storitev je bila zagotovljena racionalna poraba in namenskost 
financiranja s finančnimi sredstvi proračuna. 

Pri financiranju prometnega podsistema železniškega prometa je bil dan poudarek na 
financiranju modernizacije signalno - varnostnih naprav na progi Ljubljana - Sežana s 
centralnim vodenjem prometa ter modernizaciji proge Ljubljana - Maribor. 
S tem je bila zagotovljena večja varnost in doseganje večjih hitrosti, kar je bil pogoj za uporabo 
novih, sodobnejših vlakov za potniški promet. Med novimi investicijskimi naložbami je bilo 
opravljeno financiranje nove železniške proge do madžarske meje, vendar financiranje še ni v 
celoti končano. 

Del financiranja, ki se nanaša na angažiranje kreditnih sredstev, je izvajalo na podlagi 
Poroštvenega zakona javno podjetje SŽ. Del sredstev, ki so bila zagotovljena v proračunu pa je 
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bil uporabljeno v skladu z načeli in principi financiranja in Zakona o izvrševanju proračuna v 
obdobju. 

IV. Služba za splošne in pravne zadeve 
Zakon o železniškem prometu (ZZELP-Uradni list RS, št. 92/99) v 33. členu določa, da se 
sredstva in obveznosti do virov sredstev obstoječe javne železniške infrastrukture in z njo 
povezanih finančnih obveznosti izločijo iz premoženja javnega podjetja SŽ d. d. po stanju na 
dan 31.12.1999. Mešana komisija, sestavljena iz predstavnikov DŽP in SŽ d. d., je pripravila 
predlog razdelitve premoženja na del, ki je kot javna železniška infrastruktura opredeljen kot 
javno dobro v lasti države ter del, ki bo ostal v lasti SŽ d. d. in na podlagi tega sprejela začasne 
sklepe o izločitvi javne železniške infrastrukture iz premoženja SŽ ter predlog delitvene bilance 
stanja na dan 01.01.2000 po stanju na dan 31.12.1999. 

Na podlagi 4. odstavka 9. člena Zakona o železniškem prometu je bilo pripravljeno in 
usklajeno s SŽ d. d. kot upravljavcem besedilo Pogodbe o upravljanju javne železniške 
infrastrukture. Upravljanje javne železniške infrastrukture zajema gospodarjenje z njo in 
sklepanje s tem povezanih pravnih poslov. 

Na podlagi 4. člena Zakona o železniškem prometu je Vlada Republike Slovenije izdala 
Uredbo o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki 
opravljajo določene prevozne storitve v železniškem prometu, ki je bila objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 24.11.2000. 

Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 
85/00) je bilo izdanih v upravnih zadevah na prvi stopnji 18 izjemnih soglasij o gradnji objektov 
in naprav v varovalnem progovnem pasu. 

Na podlagi 3. odstavka 13. člena Zakona o železniškem prometu je bil na podlagi 
Nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture pripravljen osnutek letnega 
načrta gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2001. 

Direkcija je aktivno pričela s pridobivanjem certifikata za kakovost poslovanja po mednarodnih 
standardih ISO 9001/2000 in 14001/97. 

LETALSTVO 

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

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 20. 7. 2000 v skladu s sprejetim sklepom in 
dodatnim sklepom Državnega zbora Republike Slovenije, določila besedilo predloga zakona o 
letalstvu in ga predložila v tretjo obravnavo skupaj z amandmaji in zahtevano analizo. Poleg 
navedenega zakona je v pripravi še preko 40 podzakonskih aktov. 

Sprejetje bil zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu. 

V navedenem obdobju so bili pripravljeni in izdelani: 
• Odredba o spremembi odredbe o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti 
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zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 39/00), 
• Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, št. 

109/00), 
• Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču (Uradni list RS, št. 42/00), 
• Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Uradni list RS, št. 3/00), 
• Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in 

sistemov za vodenje zračnega prometa (Uradni list RS, št. 3/2000), 
• Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00). 

Komisija za preiskovanje ogrožanja varnosti letenja je imela dve seji, na katerih je obravnavala 
varnostno problematiko. Izdana je bila druga številka Biltena o varnosti letenja v Republiki 
Sloveniji. 

Urad za letalstvo je v navedenem obdobju izdal 26 dovoljenj tujim letalskim prevoznikom za 
letenje v oziroma iz Slovenije in potrdil 43 tarif letalskemu prevozniku Adrii Airways. 

Za Urad za letalstvo so bili zbrani statistični podatki o letališčih, prevoznikih, Upravi Republike 
Slovenije za zračno plovbo, letalskih nesrečah itd. Omenjeni podatki so bili tudi poslani 
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva - ICAO. 

Na področju strokovno razvojnih nalog je bila podpisana pogodba o izdelavi simulacije prenosa 
dela poslovanja Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo na Dunaj. V pripravi je 
dolgoročni program razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije. 

05.05.2000 je na podlagi 53. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za 
promet izdal analizo upravljanja in vodenja varnostnih nalog v civilnem letalstvu Republike 
Slovenije s predlogi obveznih ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja. 

Republika Slovenija je v navedenem obdobju ratificirala Konvencijo o označevanju plastičnih 
razstreliv zaradi njihovega odkrivanja (Uradni list RS, MP št. 9/00) ter protokole o spremembi 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list RS, MP št. 3/00). 

Potekalo je usklajevaje pobude za ratifikacijo spremenjene Mednarodne konvencije 
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, pobuda za ratifikacijo Sporazuma 
o storitvah v zračnem prostoru ter delovanje objektov in naprav, ki jih zagotavlja in upravlja 
EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v 
zgornjem zračnem prostoru - CEATS in pobuda za podpis Večstranskega sporazuma o 
vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora - ECAA in nekatere druge. 

Podpisani so bili dvostranski sporazumi o rednem zračnem prometu s Ciprom, Dansko, Irsko, 
Norveško in Švedsko. 

Minister za promet je v navedenem obdobju imenoval strokovni svet za pripravo predloga 
možne reorganizacije opravljanja dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo, ki 
bi nadaljeval delo pri projektu reorganizacije v smislu predlaganega modela, hkrati pa pripravil 
vse dokumente za ustanovitev gospodarske družbe, ki bo nadzirala zračni promet v Republiki 
Sloveniji. Zaradi tega se Republika Slovenija in Republika Avstrija še vedno pogajata o 
harmonizaciji in integraciji služb zračnega prometa. 

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

V zvezi z uveljavitvijo pravnega reda EU, na podlagi določb zakona o letalstvu ter 
zagotavljanja mednarodnih standardov in v zvezi s podpisom Večstranskega sporazuma o 
vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora - ECAA se je pri preiskovanju nesreč in 
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incidentov pripravljalo vse potrebno za ustanovitev preiskovalnega organa v civilnem letalstvu. 
V ta namen sta bila kupljena dva kompleta opreme, nujno potrebne za preiskovanje nesreč v 
letalstvu. V kompletu so video kamera, fotoaparat, združljiv s sistemom GPS in napravo GPS. 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo je v letu 2000 aktivno izvajala naloge iz 
področja vodenja, upravljanja in nadzorovanja zračnega prometa, vodenja registra in 
preverjanja plovnosti letal, vodenje registra in izdajanja licenc letalskega osebja ter upravne 
naloge s področja letalskih operacij in letališč. 

Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 
zveze - Uradom za letalstvo je v tem obdobju nadaljevala s projektom reorganizacije Uprave, 
ki vključuje komercializacijo sektorja za vodenje zračnega prometa. Na pobudo Ministrstva za 
promet in zveze je bila spomladi 2000 Ministrstvu za notranje zadeve posredovana pobuda za 
spremembo 13. Člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki bi bil pogoj 
za izvedbo reorganizacije, kar pa ni bilo realizirano. Tako je predpogoj za ustanovitev podjetja 
sprejetje Zakona o letalstvu. V tem obdobju seje nadaljevalo s pripravo ustreznih dokumentov 
in študij, ki so potrebni za ustanovitev podjetja. 

Poleg tega je bila v tem obdobju dejavnost urada močno usmerjena v podrobno uvajanje zahtev 
mednarodne organizacije za civilno letalstvo ICAO in zahtev združenja letalskih organov JAA. 
Navedene zahteve so bile vključene v sistem podzakonskih aktov v izdajo Zbornika tehniških 
predpisov URSZP (l.in 2. del). Za operativne potrebe delovanja služb v sestavi Sektoija za 
varnost in letalske standarde je bil oblikovan Organizacijsko-inšpekcijski priročnik. 

Uvedba navedenih zahtev v delo urada je potreben pogoj za priznanje izdanih spričeval, potrdil 
in licenc, ki jih izdaja MPZ-URSZP s strani omenjenih mednarodnih organizacij ICAO in JAA. 
To hkrati pomeni mednarodno kredibilnost letalskih prevoznikov, organizacij za vzdrževanje, 
proizvodnjih organizacij, spričeval plovnosti zrakoplovov in licenc, le taka mednarodna 
kredibilnost pa omogoča opravljanje dejavnosti prevoza, vzdrževanja in proizvodnje na izrazito 
mednarodnem tržišču letalske dejavnosti. 

Delovanje urada za navedeno področje je bilo v času od 31.01.2000 do 07.02.2000 preverjeno 
s strani komisije ICAO, ki je ugotovila zadovoljivo stanje. V času od 01.04.2000 do 
04.04.2000 je bilo delovanje preverjeno tudi s strani komisije Združenih letalskih organov 
(JAA). Na podlagi ugotovitev omenjene komisije RS še ne izpolnjuje zahtev za polnopravno 
članstvo, ker na uradu niso uspeli zagotoviti njihovih zahtev glede števila zaposlenih delavcev v 
zvezi s plovnostjo zrakoplovov, registrom zrakoplovov in letalskimi operacijami. 

V primerjavi z letom 1999 se je promet na slovenskem nebu (sektor Dolsko) v letu 2000 
občutno povečal. V letu 1999 je bilo v sektorju Dolsko 74.937 IFR letov, medtem ko jih je bilo 
v letu 2000 135.229 IFR letov, tako je bil promet v letu 2000 večji od prometa 1999 za 
80,46%. Višek sezone, to je od maja do avgusta je bil prav tako zelo uspešen - v primerjavi z 
letom 1999, ko je bilo v omenjenih mesecih opravljenih 25.263 letov, je lanski promet v 
poletnih mesecih s 60.912 leti kar za dobrih 58% večji. 

1999 2000 
Januar 7647 5373 
Februar 6812 6306 
Marec 6446 7448 
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April 3122 9676 
Maj 4485 13571 
Junij 5382 14944 
Julij 7808 16448 
Avgust 7588 15949 
Spetember 8177 14896 
Oktober 6422 13078 
November 5741 8822 
December 5307 8718 

Skupaj 74937 135229 
Upoštevani so IFR leti. 

V okviru sistema za vodenje zračnega prometa se je nadaljevalo z nadgradnjami posameznih 
segmentov avtomatiziranega sistema za vodenje zračnega prometa in z modernizacijo 
telekomunikacijskih in radionavigacijskih sistemov. Tako se je pričelo z nadgradnjo in 
posodobitvijo sistema govornih komunikacij VCS ter z zamenjavo radionavigacijskih sredstev 
v Portorožu (NDB PZ) in v Ilirski Bistrici (VOR/DME ILB). Pričela se je 1 faza izgradnje 
rezervnega avtomatiziranega sistema za vodenje zračnega prometa. Vzporedno s tem pa se je 
pričelo s projektom nabave simulatorja za kontrolorje letenja. 

V juliju 2000 se je zaključil projekt obnova vzletnopristajalne steze in maneverskih površin ter 
svetlobnonavigacijskega sistema na letališču Maribor. 

19.06.2000 je bila s podjetjem Aerodrom Maribor podpisana pogodba o uporabi letališke 
infrastrukture na letališču Maribor in o nekaterih drugih vprašanjih v zvezi z infrastrukturo in o 
opravljanju letaliških služb oz. obratovanju letališča Maribor. Zaradi zaprtja letališča Maribor je 
minister za promet in zveze dne 27.12.2000 imenoval komisijo za ugotavljanje pogojev za 
uveljavitev in izvajanje pogodbenih sankcij. 

V uradu je bilo v letu 2000 zaposlenih 157 delavcev, od tega 2 za določen čas in 2 pripravnika 
za določen čas. 

Na podlagi odobritev oziroma soglasij vlade za nove zaposlitve v sektorju za vodenje zračnega 
prometa «e je pričelo z ustreznimi postopki. Ker so za izbor potrebni predhodni preizkusi znanj 
oziroma testi, tudi pri zunanjih pooblaščenih institucijah, so imenovane komisije za izbor 
kandidatov svoje delo končale: 
1. za tehniko (dva kandidata) - 15.12.2000, kar je direktor potrdil 20.12.2000 
2 za letalske informacijske službe (dva kandidata) - 21.12.2000, kar je direktor potrdil 

27.12.2000 
3. za kontrolo letenja (deset kandidatov) - 06.02.2001, kar je direktor potrdil (ožji izbor) 

07.02.2001. 

Glede na moratorij na zaposlovanje v decembru 2000, so bili kandidati za tehniko in COM na 
razgovorih seznanjeni, da urad trenutno ne more zaposlovati, da pa bo izbrane kandidate 
zaposlila takoj, ko bo mogoče Za kontrolorje letenja pa se je postopek zaključil v februarju 
2001. 
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EVROPSKE ZADEVE 

Predpristopna pomoč 
Evropska komisija je v letu 2000 izvedla nadzor nad stanjem pri nacionalnih programih 
PHARE. 
V pripravi je bilo letno poročilo ocenitve stanja projektov PHARE programa SL-9704 
Adoption OF Sectoral EU Norms in SL-9907 Economic and Social Cohesion,letno poročilo 
ocenitve stanja vseh projektov PHARE, katerih usklajevalec/uporabnik je Ministrstvo za 
promet. Od začetka programa v letu 1992 je sodelovalo v 15 od 22 projektih večdržavnega 
programa PHARE kot nacionalni koordinator za Slovenijo. Štirje od teh projektov še 
potekajo, so v zadnji fazi, in sicer: Izboljšanje operativne varnosti v zračnem prometu, 
Posodobitev sektoija za zračni promet v desetih državah kandidatkah za članstvo v EU, Center 
za poklicno usposabljanje v cestnem prometu in Veje koridorja V. 

POMORSTVO 

Posebna pozornost se je v tem obdobju namenjala pregledu usklajenosti slovenskih predpisov s 
pravnim redom EU in nadaljevanju dejavnosti pri prevzemanju pravnega reda in standardov, ki 
so v skladu z mednarodnimi organizacijami v pomorstvu in obveznosti, ki izhajajo iz članstva 
Republike Slovenije v teh mednarodnih organizacijah. Pozornost je bila usmerjena tudi na 
zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter na varnost plovbe na 
morju, rekah in jezerih. 

Priprava predloga pomorskega zakonika za drugo obravnavo v Državnem zboru Republike 
Slovenije je bila ena izmed pomembnejših nalog Urada za pomorstvo in Uprave Republike 
Slovenije za pomorstvo v tem obdobju. Predlog Pomorskega zakonika, ki je pripravljen za 
drugo branje, je bil vsebinsko predelan in dopolnjen ter usklajevan z ministrstvi. Vlada 
Republike Slovenije pa ga je s sklepom št. 340-04/94-5 z dne 29. 5. 2000 poslala v Državni 
zbor s predlogom za hitri postopek. 
Priprava zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah je ena izmed prednostnih dejavnosti 
Urada za pomorstvo, zato je bila imenovana strokovna projektna delovna skupina za pripravo 
predloga zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah, ki pripravlja delovni osnutek besedila 
predloga zakona ob upoštevanju usklajevanja predpisov Republike Slovenije z evropsko 
zakonodajo. Predlog tega zakona naj bi uredil varnost plovbe po celinskih vodah, to je jezerih 
in rekah, predvsem pa zadeve v zvezi s sposobnostjo plovil za varno plovbo, vpisniki plovil in 
razvrstitvijo plovil, inšpekcijski nadzor, strokovna usposobljenost voditeljev plovil, plovno 
signalizacijo, objekti za varnost plovbe in podobno. 

Pripravljeni in sprejeti so bili naslednji predpisi s področja pomorstva: 
Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom 
(Uradni list RS, št. 01/00), 
Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list 
RS, št. 42/00), 
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za 
upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 87/00), 
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za 
nazive pomorščakov (Uradni list RS, št. 87/00), 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih 
(Uradni list RS, št. 100/00). 

Pripravljena je bila Odredba o določitvi plačila za delo in povračila stroškov v zvezi z delom v 
izpitnih komisijah. 
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V medresorskem usklajevanju je bila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
najmanjšem številu članov posadke, ki jih morajo imeti za varno plovbo morske ladje trgovske 
mornarice Republike Slovenije. 

Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru varnosti plovbe je bil pripravljen za obravnavo in bo sprejet 
takoj po sprejemu pomorskega zakonika. 

Hidrografija: V tem obdobju so se nadaljevale dejavnosti, potrebne za sprejem v članstvo 
Mednarodne hidrografske oganizacije (IHO) ter sodelovanje z IHO ter hidrografskimi inštituti 
drugih držav. Mednarodna hidrografska organizacija je bila ponovna zaprošena za dodelitev 
mednarodnih številk za pomorske karte slovenskega območja. Postali smo pridruženi člani 
Sredozemsko črnomorske hidrografske komisije (MBSHC). Začete so bile dejavnosti za 
sklenitev sporazuma o sodelovanju na področju hidrografije z ameriškim hidrografskim 
inštitutom NAVOCEANO ter Hidrografskim inštitutom Združenega kraljestva. Preveden in 
pregledan je bil njihov osnutek sporazuma ter pripravljen naš osnutek, ki jim bo poslan 
decembra. 

Sektor za hidrografijo, ki deluje v okviru Urada za pomorstvo, je še naprej dejavno sodeloval e 
z Inštitutom za geodezijo in fotogrametrijo na področju hidrografije in kartografije. 
Predstavniki Sektorja za hidrografijo so skupaj s predstavniki Inštituta za geodezijo in 
fotogrametrijo, ki se je v mesecu oktobru preimenoval v Geodetski inštitut Republike 
Slovenije, sodelovali na drugi izredni konferenci Mednarodne hidrografske organizacije (IHO) 
v Monacu (marec 2000) in mednarodni konferenci ENC za RENC v juniju 2000 (Projekt 
centra za izdelavo elektronskih pomorskih kart) v Stockholmu in na predstavitvi podjetja 
Primar iz Danske v zvezi s sodelovanjem na področju ENC - RENC. V letu 2000 so bili 
izdelani hidrografski in kartografski originali območja meritev od Izole do rta Seča. 
Hidrografsko meritev obalnega pasu od Izole do rta Seča je bila v letu 1999 izvedena z ekipo 
podjetja Harpha sea d o.o., kateri je bilo v ta namen omogočeno šolanje hidrografa na 
Mednarodni pomorski akademiji (IMA) v Trstu. Dogovorjeno je bilo pridobivanje 
hidrografskih izvirnikov hrvaškega in italijanskega dela morja Severnega Jadrana. Prek 
Ministrstva za zunanje zadeve je bil vzpostavljen stik s hrvaškimi oblastmi glede uporabe 
hidrografskih izvirnikov njihovega območja za izdelavo pomorskih kart. Z IMA iz Trsta pa so 
bile vzpostavljene dejavnosti zaradi pridobitve hidrografskih izvirnikov italijanskega dela 
Tržaškega zaliva. Z IMA iz Trsta seje pripravljala tudi izvedba hidrografskih meritev dela 
Tržaškega zaliva, in sicer še nepremeijenega dela slovenskega morja, kot tudi hrvaškega morja 
ob zahodni obali Istre in moija do italijanske obale. Hidrografske meritve severnega dela 
Jadrana so potrebne za izdelavo pomorske karte "Piranski zaliv" in pomorske karte območja 
ločene plovbe v Tržaškem zalivu. Pripravljena in sklenjena je bila pogodba s podjetjem Harpha 
Sea d.o.o. iz Kopra za izvedbo hidrografskih meritev obalnega pasu od meje z Italijo v zalivu 
Sv. Jerneja do Izole. Podpisanih je bilo pet pogodb z Geodetskim inštitutom Republike 
Slovenije o sodelovanju na področju hidrografije in kartografije, kakor tudi pogodba za 
izvedbo študije o ENC in RENC. V tem obdobju sta bili podpisani še dve pogodbi za izdelavo 
študij s področja pomorstva. V mesecu oktobru je bil tiskan in izdan priročnik o sistemu 
pomorskih oznak - IALA. 

Inšpekcijski nadzor: Pomorska inšpekcija je opravljala nadzor nad vsemi elementi, ki lahko 
vplivajo na varnost človeškega življenja na moiju, varnost plovnih objektov, ladijskih tovorov 
in drugih dobrin, objektov za varnost plovbe, plovnih poti, varstvo okolja in morskih voda 
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Inšpekcijski nadzor se je opravljal tako na domačih ladjah in tudi na ladjah, ki plujejo pod tujo 
zastavo. Inšpekcijski nadzor je obsegal nadzor ladijskih listin in knjig, minimalnega števila 
strokovno usposobljenih članov posadke, ki so potrebni za varno plovbo ladje, delovanje 
opreme za vodenje navigacije, ažurnosti navigacijskih publikacij, delovanje navigacijskih luči, 
stanje reševalne opreme, sredstev za optično in akustično signalizacijo, protipožarne opreme, 
izvajanje vaj zapuščanja ladje in vaj za obrambo pred požarom, delovanje in vzdrževanje 
glavnega pogonskega stroja, vseh pomožnih strojev in alarmnih naprav, opreme za 
preprečevanje onesnaženja morja, nakladanja, razkladanja in prevoza nevarnih tovorov, 
usposobljenosti članov posadke glede varstva pri delu, nadzor hidrogradbenih objektov in 
objektov za varnost plovbe. Pariški memorandum priporoča, da inšpekcija za varnost plovbe 
opravi preglede 25 % posamičnih ladij, ki so vplule v pristanišče. V tem obdobju je v koprsko 
pristanišče vplulo 572 posamičnih ladij, pomorska inšpekcija pa jih je pregledala 192, kar je 
33,56 %. 

Objekti za varnost plovbe: Na podlagi Odredbe o vzdrževanju plovnih poti v moiju Republike 
Slovenije št. 345-22/91 z dne 24. 10. 1991, ki jo je izdalo Ministrstvo za promet in zveze, je 
Pristaniška kapitanija Koper skrbela za vzdrževanje plovnih poti v obalnem moiju Republike 
Slovenije ter vzdrževanje in zagotavljanje pravilnega delovanja objektov za varnost plovbe 
(svetilnikov in drugih označb po plovnih poteh in pristaniščih). Z ustanovitvijo Uprave 
Republike Slovenije za pomorstvo je pristojnost vzdrževanja plovnih poti prešla na Upravo 
Republike Slovenije za pomorstvo. 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ima za opravljanje dejavnosti s podjetjem "SIRIO", 
to je podjetje za navtiko, ribištvo in trgovino, d. o. o. iz Kopra, sklenjeno neposredno 
pogodbo, s katero je podjetje "SIRIO" v okviru dejavnosti, ki jo opravlja, prevzelo obveznost 
vzdrževanja objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v obalnem moiju Republike 
Slovenije. 

Pristaniška infrastruktura: Na področju pristaniške infrastrukture so bila izvedena naslednja 
dela: 

poglabljanje bazena II. v koprskem pristanišču (izdelana je bila investicijska 
dokumentacija in sklenjena pogodba na podlagi javnega razpisa), 
nakup patruljnega reševalnega čolna (izdelana je bila investicijska dokumentacija ter 
sklenjena pogodba na podlagi javnega razpisa) in 
projekti (objavljen je bil javni razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projekta za izvedbo 
terminal za železo na pomolu II v koprskem pristanišču, pogodba je v podpisu). 

Urad za pomorstvo si je skupaj z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo dejavno 
prizadeval za vključevanje koprskega pristanišča v mednarodne prevozne poti, izboljševanje 
stanja pomorske infrastrukture z izvajanjem raziskovalno-razvojnih nalog z domačimi in 
mednarodnimi strokovnjaki in za nadaljnje uveljavljanje Slovenije kot pomorsko usmeijene 
države. 

V tem obdobju so bili podpisani in ratificirani pomorski sporazumi med Republiko Slovenijo in 
Iranom, Slovaško, Madžarsko in Bolgarijo. V pripravi so bili sporazumi z Ukrajino, Poljsko in 
Ciprom. Začele so se priprave na pogajanja o sklenitvi sporazumov o pomorskem sodelovanju 
z Republiko Južna Afrika, Malto, Rusko federacijo, Turčijo, Avstralijo in Egiptom. 

Osnutki pomorskih sporazumov so bili poslani še Filipinom, Libanonu, Indiji, Maleziji, 
Argentini, Kitajski. Njihove odgovore še pričakujemo. 
Ugotovljena so bila stanja odnosov na področju pomorskega prometa med Republiko 
Slovenijo in naslednjimi državami: Albanijo, Malto, Italijo, Avstrijo, Japonsko, Ukrajino, 
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Latvijo, Nemčijo, Poljsko, Hrvaško, Portugalsko, Belgijo, Češko, Turčijo, Iranom, Litvo, 
Indijo, Romunijo in Makedonijo. 

V tem obdobju sta bila pripravljena aneksa k sporazumu, ki ureja pooblastila za storitve v zvezi 
z izdajanjem predpisanih listin za ladje, registrirane v Republiki Sloveniji, in uredba o ratifikaciji 
pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja Inšpekcija za varnost plovbe. 
Pripravljena so bila vsa poročila in sprejeta je bila vsa evropska zakonodaja, potrebna za 
včlanitev Republike Slovenije v Pariški memorandum. Republika Slovenija je bila 05. maja 
2000 sprejeta kot pridružena članica Pariškega memoranduma. 

Izdelan, sprejet in podpisan je bil tudi aneks k pogodbi, ki je bila sklenjena med Republiko 
Slovenijo in družbo Germanischer Lloyd o opravljanju pregledov ribiških ladij in čolnov ter 
čolnov in jaht, namenjenih za šport in razvedrilo. 

Pripravljeni so bili štirje memorandumi, ki so že podpisani in ratificirani: 
Memorandum o soglasju o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v Jadranskem 
morju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, 
Memorandum o soglasju med Vladama Republike Slovenije in Italijanske republike za 
uvedbo skupne službe za nadzor pomorskega prometa v Jadranskem morju, 
Memorandum o soglasju med vladami Republike Hrvaške, Republike Italije in 
Republike Slovenije o sistemu obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju, 
Memorandum o soglasju za uvedbo skupnega plovbnega sistema in sheme ločene 
plovbe v severnem delu severnega Jadrana med Vladami Republike Hrvaške, Italijanske 
republike in Republike Slovenije. 

Predstavniki Urada za pomorstvo so sodelovali na sestankih na visoki ravni v zvezi z izčrpnim 
skupnim programom za zaščito okolja za jadransko-jonsko regijo. 
Predstavnik Urada za pomorstvo je zastopal interese Republike Slovenije na skupščinah 
FUND-a iz leta 1971 in 1992 v Londonu. 

Predstavniki Uprave za pomorstvo pa so se udeležili delovnega omizja z naslovom Krepitev 
odgovornosti držav pripadnosti ladij in širitev Evropske skupnosti v Londonu, izobraževanja 
za inštruktorje EU - 6. seminar TRANSFORM programa Berlin in Bruselj, IMO konference 
HNS - sodelovanje, pripravljenost in odzivanje na nesreče s škodljivimi snovmi, v Londonu, 
seminarja o vodenju vpisnika ladij v Goeteburgu, tečaja o preiskovanju ladijskih nesreč v Trstu, 
seminarja Barcelonske konvencije v Tunisu, seminarja pomorskih inšpektorjev - pregledi 
tankerjev v Londonu in seminarja pomorskih inšpektorjev v Hamburgu. 
Mednarodni predpisi in konvencije: V tem obdobju se je v Uradu za pomorstvo pripravljalo 
šest konvencij. OPRC konvencija je bila že ratificirana, tri izmed njih, in sicer CLC konvencija, 
FUND konvencija in SAR konvencija so izdelane vse do ratifikacije, medtem ko je HNS 
konvencija izdelana vse do pobude za pristop k konvenciji ter CLNI konvencija, ki je izdelana 
do priprave gradiva za Vlado Republike Slovenije. 

Urad za pomorstvo je sodeloval pri pripravi konvencij Mednarodne organizacije o pomorstvu. 

V pomorstvu so se opravljale naloge na podlagi nacionalnih predpisov in v skladu z 
mednarodnimi konvencijami, to je predvsem v skladu s konvencijo o standardih za 
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCVV), konvencijo o 
varnosti človeškega življenja na morju (SOLAS), kamor sodijo kodeks za nevarne tovore 
(IMDG), kodeks za prevoz žitaric in kodeks za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju ter 
v skladu s konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenj na morju, konvencija CLC, 
konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladij (MARPOL), konvencijo o tovornih črtah 
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(LOAD LINE) ter Mednarodno organizacijo dela (ELO), predvsem s konvencijo št. 73. 

Druge upravno-pravne dejavnosti: Urad si je skupaj z drugimi deli ministrstva posebej 
prizadeval za nove možnosti za vlaganje v pristaniško infrastrukturo, zlasti z iskanjem tujih 
strateških partneijev in vključevanjem koprskega pristanišča v sistem financiranja Evropske 
unije v okviru projektov TEN. Poseben poudarek je bil dan tudi proučitvi možnosti za nov 
potniški terminal. 

Ministrstvo za promet in zveze je resorno pristojno ministrstvo za uresničevanje pravic in 
obveznosti Republike Slovenije iz naslova delnic v delniški družbi Luka Koper. Opravljena so 
bila vsa dela za pripravo stališč Vlade Republike Slovenije do predlogov uprave za redno sejo 
skupščine Luke Koper, d d. V tem obdobju pa je bila sestavljena in podpisana najemna 
pogodba za operativne obale in zemljišča v lasti Republike Slovenije v koprskem pristanišču. 
Določena je bila komisija za pregled parcel na območju Luke Koper, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji. Komisija, ki jo je imenoval minister za promet in zveze, je svoje delo že opravila. 

Komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila brez javnega razpisa z neposredno 
oddajo del za izbiro izvajalca za revizijo ocene vrednosti zazidanega stavbnega zemljišča v 
Luki Koper, ki jo je imenoval minister za promet in zveze, je svoje delo uspešno dokončala. 
Narejena in revidirana je bila ocena vrednosti zazidalnega stavbnega zemljišča v Luki Koper - 
površine pod gradbenimi objekti (FUNDUS). 
V medresorsko usklajevanje je bila poslana Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med 
Luko Koper in Republiko Slovenijo. 

V obravnavanem obdobju so bile izdane tri odločbe Ministrstva za promet in zveze o določitvi 
imena in klicnega znaka ter pristanišča vpisa ladje. 
Uspešno je bilo sodelovanje Urada za pomorstvo pri pripravi novega prostorskega plana 
Slovenije, ki je v domeni Ministrstva za okolje in prostor. 

Na podlagi zakonov in v skladu s posameznimi pravilniki so v Upravi Republike Slovenije za 
pomorstvo v poročevalnem obdobju vpisovali nove čolne, izbrisali čolne, opravljali spremembe 
lastništva za čoln in opravljali redne preglede čolnov, izdajali pomorske knjižice. Na podlagi 
opravljenih strokovnih izpitov ali zamenjave starih pooblastil so izdajali različna pooblastila, 
opravljali izpite za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdila o preizkusu 
znanja in potrdila za upravljanje s postajo VHF GMDSS. 

V pristaniški kapitaniji so izdajali odločbe za prireditve na moiju, za dnevno izposojo plovil, 
dovoljenja za pristanek zunaj pomorskega mejnega prehoda, dovoljenja za privez tankerjev za 
nafto, dovoljenja za privez tankerjev za prevoz kemikalij, odločbe za vplovitev ladje na TRT z 
ugrezom nad 16,7 m, dovoljenja za privez ladje ob dok v Ladjedelnici Izola, dali so predloge 
sodniku za prekrške, dovoljenja za prost promet ladij, dovoljenja za odhod ladij, dovoljenja za 
delo tankerjev, soglasja in tehnične preglede ter inšpekcijske preglede v hidrogradbenih 
zadevah, dovoljenja za uporabo tujih vlačilcev, dovoljenja za maone z gorivom Prepovedali so 
izplutje ladjam na podlagi sodne prepovedi, vkrcavali in izkrcavali pomorščake, izdajali 
izvlečke iz vpisnika ladij ter vpisovali nove ladje. 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s 
pristaniško infrastrukturo ter na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v skladu z zakoni ter pravilniki: 
vodi vpisnik morskih ladij in ladij notranje plovbe, 
izvaja strokovne izpite za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, 
vodi vpisnik morskih čolnov ter izvaja izpite za voditelja čolna in preizkus znanja, 
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonskih določb, ki urejajo varnost 
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plovbe ter predpisov, izdanih na njihovi podlagi, 
skrbi za varnost plovbe na morju, rekah in jezerih, 
opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodaijenje s pristaniško infrastrukturo. 

Izdane so bile prepovedi ladjam za izplutje na podlagi sodne prepovedi, vkrcavanje in 
izkrcavanje pomorščakov, izdani so bili izvlečki iz vpisnika ladij ter vpisi novih ladij. 

POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE 
Po sprejetju sistemskih zakonov za poštno in telekomunikacijsko dejavnost so se izdajali 
podzakonski akti, ki omogočajo uresničevanje o telekomunikacijah in zakona o poštnih 
storitvah. 

V letu 2000 je bil sprejet Nacionalni program razvoja telekomunikacij, ki določa dolgoročni 
razvoj telekomunikacijskega omrežja in storitev, vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje 
in uporabo ekonomsko upravičenih tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih 
območij z javnimi telekomunikacijskimi storitvami ter je podlaga za pripravo predloga novega 
zakona o telekomunikacijah, ki bo usklajen z zakonodajo EU in privatizacijo Telekoma 
Slovenije, d.d. 

Na podlagi koncesijskega akta je vlada objavila javni razpis za podelitev koncesije za 
opravljanje storitev mobilnih telekomunikacij na 1800 MHz. Na podlagi javnega razpisa so bile 
podeljene koncesije za opravljanje storitev trem koncesionaijem. 

Glede na sprejeta pogajalska izhodišča je vlada začela oblikovati nov zakon o 
telekomunikacijah, ki bo v celoti usklajen z evropskim pravnim redom. Tako je bil pripravljen 
predlog novega zakona o telekomunikacijah. Predlog zakona je bil 19. 6. 2000 obravnavan in 
sprejet na vladi ter predložen v obravnavo Državnemu zboru po hitrem postopku. Pristojni 
odbor Državnega zbora je predlagani zakon obravnaval na 74. redni seji dne 21. 7. in 26. 7. 
2000. Na svoji 19. izredni seji je odbor sprejel zahtevo o javni predstavitvi mnenj o 
predlaganih rešitvah v predlogu zakona. Temeljni namen zakona je uvedba sprostitve na trgu 
telekomunikacijskih storitev in omrežja. Besedilo predloga zakona evropsko primerljivo ureja 
postopek izdajanja dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev in odločb za dodelitev 
frekvenc in frekvenčnih pasov, obravnava gradnjo in obratovanje telekomunikacijskega 
omrežja, zagotavljanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev in odprtosti omrežja. 
Določa splošne pogoje in cene, ki jih morajo zagotavljati operaterji. Ureja zagotavljanje 
splošnih storitev in bistvene zahteve za radijsko in terminalsko opremo. Posebno poglavje je 
namenjeno elektromagnetni združljivosti in oštevilčenju. Posebej pomembno pa je poglavje o 
ustanovitvi Agencije za telekomunikacije kot neodvisne organizacije za urejanje 
telekomunikacijskega trga in Sveta za telekomunikacije za spremljanje in svetovanje pri 
usmerjanju trga telekomunikacij. Nadaljnja poglavja zakona so namenjena varstvu uporabnikov 
ter zaupnosti in tajnosti telekomunikacij in nadzoru. Poleg naštetega zakon ureja tudi vračilo 
sredstev, ki so jih telefonski naročniki v preteklosti vložili v javno telekomunikacijsko omrežje. 

Zaradi takojšnje uveljavitve novega zakona je Ministrstvo za promet in zveze začelo 
pripravljati ustrezne podzakonske akte. 

Podobno kot na področju telekomunikacij teče usklajevanje zakonodaje tudi na poštnem 
področju. Ustrezen zakon je v fazi delovnega osnutka. 

Pooblaščenim investicijskim družbam je vlada predala 10 % delnic Telekoma Slovenije, tako da 
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je po tej predaji delež države v družbi 66,52 % (Delniška knjiga, stanje 30. 6. 2000). Poleg 
tega je bil sprejet odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu 
Republike Slovenije, ki določa med drugim tudi prenos 86.945 delnic Telekoma Slovenije. 
Delež države v Telekomu Slovenije po opravljeni transakciji je 65,2 %. V letu 2000 je bil 
izveden javni razpis za pripravo modela privatizacije Telekoma Slovenije. Pogodbeni partner 
PriceWaterhouseCoopers je svojo nalogo opravil; pripravil je študijo treh modelov 
privatizacije. 

Vlada Republike Slovenije je kot ustanoviteljica in delničarka delovala v javnih podjetjih 
Telekom Slovenije in Pošta Slovenije. 

V maju 2000 je v Ljubljani zasedal pododbor za inovacije, ki vsebinsko obsega izobraževanje, 
usposabljanje in mladino, znanost in tehnologijo, sodelovanje v kulturi avdiovizualno politiko 
ter telekomunikacije. Pododbori so ustanovljeni z namenom pomoči Pridružitvenemu svetu in 
Pridružitvenemu odboru pri izpolnjevanju njunih obveznosti. 

Konec leta 1999 in v letu 2000 sta bila opravljena delna rebalansa cen telekomunikacijskih in 
poštnih storitev, ki so pod nadzorom Vlade Republike Slovenije. Kljub temu so prodajne cene 
teh storitev še v nesorazmeiju z dejanskimi stroški, tako da obveza za uravnoteženje cen ostaja 
tudi v prihodnje. V sklopu programa TAIEX je potekala mednarodna revizija cen zakupljenih 
vodov, zato da da drugo mnenje o uveljavitvi obračunskega sistema za vse kategorije 
zakupljenih vodov in uskladitvi s stroški. 

Sprejet je bil pravilnik o izdaji poštnih vrednotnic in na njegovi podlagi imenovana Komisija za 
izdajo poštnih znamk in celin. Pošta Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 
zveze izdajala priložnostne in redne poštne znamke. 

Predstavnik Ministrstva za promet in zveze je sodeloval na zasedanjih Evropskega komiteja za 
telekomunikacijsko regulativo (ECTRA) in Evropskega telekomunikacijskega urada (ETO), 
predstavnik URST pa na zasedanjih Evropskega komiteja za radiokomunikacije in Evropskega 
radiokomunikacijskega urada. V programu PHARE smo sodelovali v sklopu nacionalnega 
programa s projektoma 'New Law on telecommunications' in z medinstitucionalnim 
povezovanjem pri vzpostavitvi Agencije za telekomunikacije (NRA) ter v sklopu 
večdržavnega programa za pošto in telekomunikacije. Ministrstvo za promet in zveze sodeluje 
tudi v programu SECI pri dejavnostih za ustanovitev regionalnega telekomunikacijskega 
organa, katerega pobudnik je ministrstvo za promet in zveze. 

Na Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije se izdajajo dovoljenja za opravljanje tržnih 
storitev, priglasitve za telekomunikacijske storitve, radijska dovoljenja in odločbe o odobritvah 
radijskih postaj in telekomunikacijske opreme. Uprava je nadzorovala radiofrekvenčni spekter 
v Sloveniji in predlagala ustrezne ukrepe ob morebitnih kršitvah. 

Pospešene so dejavnosti za pripravo neodvisnega urejevalca telekomunikacij in pošte. 
Dopolnjena in objavljena je bila razporeditev radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji. Skladno z 
uredbo o pristojbinah za uporabo frekvenc so bili izdani sklepi vsem imetnikom radijskih 
dovoljenj. Predstavniki uprave so sodelovali pri pripravi novega zakona o telekomunikacijah in 
zakona o poštnih storitvah. 
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Iz proračunskih sredstev uprave se postavlja sistem nadzornih postaj, posodablja programska 
in strojna oprema, prav tako naložbe v infrastrukturo RTV Slovenija, lokalnih in 
nekomercialnih radiodifuznih postaj. 

PROMETNA POLITIKA IN MEDNARODNO SODELOVANJE 

Prometna politika 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije je bila usklajena s priporočili Državnega 
zbora (1. branje) in poslana v vladni postopek. V aprilu 2000 je bila obravnavana na dveh 
odborih, vendar je bil predlog vrnjen v usklajevanje. 

Program ukrepov za izvajanje Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije bo v skladu s 
priporočili Državnega zbora iz Resolucije o prometni politiki Republike Slovenije izločen, 
ponovno pregledan, nadgrajen in usklajen tudi s pripombami obeh odborov. 

Cestni promet 

Na podlagi določb sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 65/99) je bil izveden operativni prenos sistema delitve dovolilnic za mednarodni cestni 
promet iz Ministrstva za promet' in zveze na Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno 
zbornico Slovenije. 

Pripravljeni in objavljeni so bili podzakonski akti: pravilnik o oznakah in opremi vozil s 
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, pravilnik o notranji kontroli, pravilnik o 
avtobusnih voznih redih in daljinar s časi vožnje na progah primestnih in medkrajevnih 
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji. 

Objavljen je bil razpis potreb po prevozih na progah mednarodnega, medkrajevnega in 
primestnega avtobusnega prometa, ter na tej podlagi izvedeno usklajevanje voznih redov. 
Registracija voznih redov je bila za prometno leto 2000/01 v Ministrstvu za promet in zveze 
prvič izvedena v digitalni obliki. S tem je bila oblikovana podatkovna baza, ki se bo uporabljala 
za nadaljnjo optimizacijo sistema javnih prevozov v potniškem prometu. 

Glede na sprejeta pogajalska izhodišča je Vlada Republike Slovenije pristopila k oblikovanju 
novega zakona o prevozih v cestnem prevozu. V obravnavanem obdobju so bile izdelane 
strokovne podlage za pripravo novega zakona o prevozih v cestnem prometu s primerjalno 
študijo ureditve tega področja v državah EU. Na tej podlagi je bilo pripravljeno besedilo 
predloga zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je tik pred medresorskim usklajevanjem. 

EVROPSKE ZADEVE 

Na ministrstvu za promet in zveze Uradu za prometno politiko in mednarodne odnose je 
potekalo vodenje 9. delovne skupine za pripravo pogajalskih izhodišč za pogajanja z EU in v 
njenem okviru sodelovanje pri pripravi dokumentov. V decembru leta 1999 je delovna skupina 
pripravila dodatna pogajalska izhodišča k pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za 
področje 9- transport, k temu dokumentu so bila v juliju 2000 pripravljena in na vladi sprejeta 
dodatna pojasnila k dodatnim pogajalskim izhodiščem k pogajalskim izhodiščem RS za 
področje 9- transport. 

K Državnemu programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do 
konca leta 2002 je bila v prvi polovici leta 2000 izdelana revizija Državnega programa 
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Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do leta 2002 za področje 9 - transport in 
vključena v skupno poročilo Republike Slovenije. 

Glede izvajanja obveznosti iz pogajalskih izhodišč je 9. delovna skupina pripravila poročilo o 
izvajanju obveznosti, v prvi polovici leta 2000 je bil za področje 9 - transport opravljen pisni 
pregled usklajenosti zakonodaje, pripravljena so bila pogajalska izhodišča za acquis, ki je bil 
sprejet med 1.3.1998 in 1.1.2000. 

Slovensko poročilo o napredku za leto 2000 je bilo sprejeto na Vladi Republike Slovenije v 
juniju 2000, od njegovega sprejetja slovenskega poročila pa poteka priprava rednega poročila 
za Slovenijo s poudarkom na upravni usposobljenosti na področju prometa. 

Področje 9 - transport je bilo vključeno v sodelovanje na Pridružitvenem odboru med 
Republiko Slovenijo in EU, 23/3-2000 v Bruslju, sicer pa je področje prometa sodelovalo na 
zasedanjih Pododbora za promet, okolje, energijo in TEN 13. in 14. decembra 1999 v Ljubljani 
in 29 in 30. novembra 2000 v Bruslju, Pododbora za carine, davke, mamila, pranje denarja in 
preprečevanje nezakonitih dejavnosti, 2. 2. 2000 v Bruslju in Pododbora za ekonomska in 
monetarna vprašanja v Bruslju. 

Sodelovanje na drugih področjih pri približevanju Evropski uniji je potekalo v delovnih 
skupinah za prost pretok blaga, storitev, ribištva, politike konkurence, regionalna politika in 
koordinacija strukturnih skladov ter zunanjih odnosov. 

Predpristopna pomoč 
OMAS Consortium je po naročilu Evropske komisije v letu 2000 izvedel nadzor in oceno 
stanja projektov nacionalnih programov PHARE SL-9704 Adoption of Sectoral EU Norms in 
SL-9907 Economic and Social Cohesion. 
Od začetka programa v letu 1992 je Ministrstvo za promet in zveze sodelovalo v 15 od 22 
projektov večdržavnega programa PHARE kot nacionalni koordinator za Slovenijo. Štirje od 
teh projektov so potekali še v letu 2000 ter so se konec leta 2000 zaključili, in sicer: Izboljšanje 
operativne varnosti v zračnem prometu, Posodobitev sektorja za zračni promet v desetih 
državah kandidatkah za članstvo v EU, Center za poklicno usposabljanje v cestnem prometu in 
Veje koridoija V. Konec leta 2000 se je po 9 letih zaključil tudi celotni večdržavni Phare 
program. 

Programi PHARE 
Projekti tehnične pomoči Phare, ki so se v letu 2000 izvajali in zaključili: 

Predlog zakona o telekomunikacijah, 199.840 EUR - pripravljene so bile štiri verzije 
delovnega predloga zakona, Vlada Republike Slovenije je predlog zakona sprejela in je v 
postopku hitre obravnave v Državnem zboru, na njegovi podlagi bo sprejetih 24 
podzakonskih aktov. 
Reorganizacija in prilagoditev delovanja pomorske inšpekcije, 201.187 EUR - pomorski 
zakonik je v postopku sprejemanja, na podlagi njegovega osnutka je bil pripravljen 
pravilnik o inšpekciji; izdelana bo študija o ustrezni reorganizaciji in prilagoditvi 
pomorske inšpekcije. 
Uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo EU za zračni promet v Sloveniji, 175.950 
EUR - bilo je več delavnic za usposabljanje pravnikov na področju evropske zakonodaje; 
projekt se je vključil v zakon o letalstvu, v prihodnje se bo vključeval v pripravo 
podzakonskih aktov v skladu s skupnimi letalskimi predpisi. 
Priprava regionalnega in mestnega razvojnega načrta za širšo ljubljansko regijo, 370.000 
EUR - izbrani so bili 3 scenariji razvojnega načrta, kupljeni so bili računalniški programi 
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in pripravljen je bil osnutek končnega poročila projekta. 
Priprava osnutka pravilnika delitve dovolilnic za mednarodni prevoz s programsko 
opremo, 98.477 EUR - projekt je bil dokončan februarja 2000. 
Analiza tehnološke in socioekonomske združljivosti slovenskih prevoznih podjetij s 
prevoznimi podjetji, 79.785 evrov - izdelana je bila študija kompatibilnosti slovenskih 
prevoznikov v primerjavi s prevozniki v EU. Poudarek študije je bil predvsem na cestnem 
prometu. Projekt je bil dokončan decembra 1999. 

Nacionalni Phare projekti (investicije in tehnična pomoč), ki se izvajajo: 
Študija upravičenosti, predhodni in inženirski načrti na koridorju V. Priprava tehnične 
dokumentacije za naložbo Modernizacija železniške proge Pragersko-Ormož-Murska 
Sobota, 1 milijon EUR - pripravljena in potrjena je bila razpisna dokumentacija in 
izbran najugodnejši izvajalec. Podpis projekta se pričakuje v roku enega meseca. 
Modernizacija svetilno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav na železniški progi 
Divača-Koper, 395.575 EUR - pogodba je bila podpisana z ItalFerr za dobo 7 
mesecev. Na prošnjo pogodbenika je bil projekt podaljšan za 2 meseca Pogodbenik je 
izdelal 3 poročila o napredku in projekt bo zaključen do konca februarja 2001. 
Murska Sobota železniški projekt (obnovitev postaj: Ivanjkovci, Ljutomer, Beltinci, 
deviacija proge Žerovinski klanec), 9.232.254 milijonov EUR - projekt je bil vsebinsko 
spremenjen in razdeljen na 3 podprojekte od katerih se 1. podprojekt financira iz Phare 
sredstev. Izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija in uspešno izveden razpis. 
Za izvajalca je bilo izbrano podjetje SCT v sodelovanju s podjetjem Prima - Joint 
venture. Dela tečejo po časovnem planu. Prav tako je bil izveden razpis in izbran 
nadzorni inženir. 

Phare projekti čezmejnega sodelovanja (CBC projekti) - investicije in tehnična pomoč 
- Rekonstrukcija ceste iz Logarske doline do Pavličevega sedla, 515.000 EUR - naložba je 

bila izvedena in projekt dokončana v mesecu avgusta 2000. ' 
- Kolesarske poti treh dežel (Rateče-Kranjska Gora-Martuljek-Mojstrana-Jesenice), 

356.785 EUR -izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija in konec decembra 2000 
je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Cestnim podjetjem Kranj d d. V decembru 
2000 je bila izvedena tudi realokacija Phare sredstev iz projekta Kolesarske poti treh dežel 
na projekt Kolesarska pot Drava - Mura. 

- Kolesarska pot Drava-Mura (kolesarske poti MP Vič-Dravograd do Trbonj Muta-,MP 
Radelj), 233.000 EUR- izdelana in potrjena je bila razpisna dokumentacija in konec 
decembra 2000 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Cestnim podjetjem 
Maribor d.d. 
Logistični center Maribor, 97.475 EUR - izdelana in potrjena je bila razpisna 
dokumentacija in izveden razpis za izbor najugodnejšega izvajalca Ker se je na prvi razpis 
javilo le eno podjetje, katerega vrednost ponudbe je za 86 % presegala razpoložljiva 
sredstva projekta, se je razpis ponovil Izbran izvajalec je podjetje Safege iz Bruslja s 
katerim je bila konec decembra 2000 podpisana pogodba. 

Program ISPA 

V mesecu decembru 2000 je bil podpisan z Evropsko komisijo finančni memorandum za 
projekt Remonti na železniški progi Zidani most - Maribor - 10 milijonov EUR. V 
decembru 2000 je bila pripravljena tudi razpisna dokumentacija za projekt in v januarju 
2001 posredovana po trditev na Ministrstvo za finance - Centralno finančno in pogodbeno 
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enoto in na Delegacijo Evropske komisije v Sloveniji. Projekt je razdeljen v 2 podprojekta: 
rekonstrukcija proge Križni vrh in rekonstrukcija proge Poljčane - Slovenska Bistrica. Prvi 
podprojekt - rekonstrukcija proge Križni vrh se bo financiral iz ISPA sredstev. 

- V okviru tehnične pomoči ISPA za leto 2001 je bil v septembru 2000 prijavljen projekt 
Uvedba digitalnega železniškega radijskega omrežja (GSM-R), evropskega signalnega 
sistema (ERTMS/ETCS) in daljinskega vodenja naprav vozne mreže - 975.000 EUR - v 
okviru katerega se bodo izdelale tri študije upravičenosti posameznih investicij. Finančni 
memorandum za projekt je bil podpisan s strani Evropske komisije v decembru 2000. 

ŽIČNICE IN NJIHOVA VARNOST 

Ministrstvo za promet in zveze si je prizadevalo za zagotovitev ukrepov za čim večjo varnost 
žičnic v smučarski sezoni 1999/00, kar je posledica večjega inšpekcijskega nadzora PERS in 
usklajenega dela vseh odgovornih subjektov (Ministrstva za notranje zadeve s policijo, 
Ministrstva za obrambo - Uprave za zaščito in reševanje, Združenjem slovenskih žičničarjev 
pri GZS in GIZ kakor tudi z vsemi upravljavci in lokalnimi skupnostmi). Končana je bila 
raziskovalna naloga Varnost na žičnicah in smučiščih, ki bo podlaga za uskladitev žičniške 
zakonodaje v Republiki Sloveniji z direktivo št. 2000/9/EC EU ter normami CEN, ki so v 
pripravi. V aprilu je Ministrstvo za promet in zveze pooblastilo Inštitut za varnost dela 
Maribor za opravljanje strokovnotehničnih pregledov žičniških naprav. V obravnavanem 
obdobju je potekalo tudi dogovarjanje med predstavniki žičničarjev in predstavnikov 
Ministrstva za promet in zveze za urejanje statusa žičničarstva v Republiki Sloveniji. 

V tem obdobju sta potekali tudi intenzivno sodelovanje in usklajevanje z drugimi ministrstvi, ki 
imajo opravka z žičničarsko dejavnostjo predvsem pri varnosti obratovanja žičniških naprav in 
varnosti na smučiščih. Ministrstvo za promet in zveze je začelo pripravljati tudi novi zakon o 
varnosti na smučiščih. 

MEDNARODNE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE 

Sodelovanje z Ekonomsko gospodarsko komisijo Združenih narodov v Komiteju za kopenski 
transport 

Sodelovanje na konferenci prometnih ministrov CEMT, v komiteju namestnikov prometnih 
ministrov CEMT in v delovnih skupinah za integracijo in cestni promet 

Sodelovanje v medresorskih delovnih skupinah, ki so nosilke sodelovanja z OECD, WTO, 
SECI, NATO, Pakt za stabilnost 

Dvostransko sodelovanje je potekalo z državami: Albanija (januar 2000), Madžarska (februar 
2000, julij 2000), Moldavija (februar 2000), Ciper (november 1999, marec 2000), Francija 
(marec 2000), Avstrija (september 1999, november 1999, marec 2000, julij 2000), Švica 
(marec 2000, april 2000, september 2000), BiH (marec 2000), Češka (november 1999, april 
2000, maj 2000), Italija (april 2000, maj 2000, julij 2000), Švedska (oktober 1999), 
Nizozemska (julij 2000), Irska (november 1999), Bolgarija (oktober 1999), Bavarska 
(september 1999, maj 2000), Črna gora (oktober 1999) 

Tristransko sodelovanje je potekalo s Češko in Avstrijo (november 1999) 

Podpisani so bili sporazumi: 
- Sporazum o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Dansko, Norveško in Švedsko, 

Stockholm, 5.10.1999 
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- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Irske o zračnem prometu, Brdo pri Kranju, 
4.11.1999 

- Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper, 
8.11.1999 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na 
področju pomorskega tovornega prometa, Ljubljana, 27. 10. 1999 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o uporabi 
logističnih centrov in koprskega pristanišča, Koper, 9. 2. 2000 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem 
cestnem prevozu, Ljubljana, 11.2. 2000. 

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu, Praga, 30. 5. 2000 

V Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije, kot organu v sestavi Ministrstva za promet in 
zveze, so bile v poročevalnem obdobju opravljene naslednje dejavnosti: 

Inšpektorji za ceste so pri nadzoru izvajanja določb Zakona o javnih cestah in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravili v poročevalnem obdobju 2063 inšpekcijskih pregledov in 
pregledov v različnih komisijah, imenovanih v vlogi zagotavljanja večje prometne varnosti. Pri 
tem so inšpektorji izdali izvajalcem rednega vzdrževanja cest, upravljalcem cest ter pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso spoštovali določb Zakona o javnih cestah, 294 ureditvenih, 
odstranitvenih, ukinitvenih, prepovednih in ustavitvenih odločb. 

Z odločbami je bila zavezancem najpogosteje naložena izvedba nujnih rednih vzdrževalnih del, 
nujnih začasnih ukrepov za zagotovitev prometne varnosti, ukinitev nedovoljenih ali ureditev 
neustrezno urejenih priključkov, odstranitev tabel in napisov za obveščanje in oglaševanje ter 
vzpostavitev začasne prepovedi ali omejitve prometa na cestah. 

Na podlagi ugotovljenih kršitev določb Zakona o javnih cestah so inšpektoiji poslali sodnikom 
za prekrške 16 kaznovalnih predlogov. Ugotovljeni so bili predvsem prekrški zaradi izvajanja 
prepovedanih dejavnosti, ki ogrožajo ceste in promet na njih, prekrški zaradi izvedbe zapor 
cest brez potrebnega dovoljenja (zlasti protestnih zapor) ter prekrški zaradi gradnje ali 
rekonstrukcije priključkov in drugih posegov na cestah in ob njih brez potrebnega soglasja ali 
dovoljenja. 

Poleg inšpekcijskih del iz svoje pristojnosti so inšpektoiji za ceste opravljali tudi druge naloge 
(tehnični pregledi cest, pregledi obnovitvenih del na cestah in pregledi prometnih ureditev) ter 
pri tem sodelovali z Direkcijo Republike Slovenije za ceste ter Družbo za avtoceste v 
Republiki Sloveniji, njihovimi strokovnimi službami, izvajalci rednega vzdrževanja cest in 
občinskimi upravnimi organi. 

S sodelovanjem pri pripravi novih predpisov ter sprememb in dopolnitev obstoječih predpisov 
na področjih, ki se nanašajo tudi na inšpekcijo cest, pa je inšpekcija v usklajevalnem postopku 
dala tudi svoj prispevek k dokončnem besedilu teh aktov. 

Inšpektorji za železniški promet so nadzirali izvajanje določb Zakona o temeljih varnosti 
železniškega prometa, Zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa, Zakona o železniškem prometu, Zakona o varnosti v železniškem prometu in Zakona 
o prevozu nevarnega blaga ter na podlagi navedenih zakonov izdanih podzakonskih predpisov. 
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V tem obdobju so inšpektorji opravili 215 inšpekcijskih pregledov v podjetjih in njihovih 
delovnih enotah. Opravljeno je bilo 116 kontrol stanja in vzdrževanja železniških prog, vozne 
mreže, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter železniških vozil. Za odpravo 
pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost železniškega prometa, je bilo izdanih 9 pisnih 
ureditvenih odločb, v 40 primerih pa je inšpekcija ukrepala z ustno odločbo, da je neposredno 
preprečila nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali premoženja. Zaradi nespoštovanja 
predpisov je bilo danih 23 predlogov za uvedbo postopka o prekršku. 

Pripravljenih je bilo 38 mnenj za izdajo izjemnih soglasij in uvedbo naprav za poskusno 
obratovanje. Inšpektorji so vodili 19 komisij za ureditev zavarovanj na nivojskih križanjih cest 
z železniško progo ter sodelovali pri 78 tehničnih pregledih in na 7 komisijah za preizkušanje 
sklopov in naprav železniške infrastrukture. 

Obravnavali so tudi 22 vlog za podaljšanje roka izvršitve odločb, predvsem za ureditev 
železniške infrastrukture. 

V teh primerih so inšpektorji za zagotavljanje varnosti železniškega prometa odrejali 
opravljanje minimalnih vzdrževalnih del, odredili dodatne strokovne preglede ter določili 
posebne varstvene ukrepe (vpeljavo zmanjšane hitrosti, zmanjšanje osnih pritiskov ter uvedbo 
posebnega ali permanentnega nadzora in kontrole itd). 

Inšpekcija je sodelovala pri pripravi predloga Zakona o varnosti v železniškem prometu ter pri 
pripravi podzakonskih predpisov za zagotavljanje varnosti železniškega prometa, prav tako je 
sodelovala tudi pri pripravi predloga Zakona o prevozu nevarnega blaga in predlogu uredbe o 
varnostnem spričevalu. 

Posebno pa je inšpekcija dejavno sodelovala pri izvedbi projekta povečanja hitrosti na progah 
slovenskih železnic na 160 km/h in uvedbi vlakov z nagibno tehniko v potniški promet, kjer je 
pomagala izpeljati projekt v skladu z zakonskimi določili glede uvedbe sodobnejše tehnike in 
tehnologije v železniški promet. 

Prav tako je inšpekcija nadzirala gradnjo nove proge na relaciji Puconci - Hodoš - državna 
meja z Madžarsko na razdalji 25 km, ki je zaradi zamude pri izvajalcih del (signalnovarnostne 
naprave) pripravljena za obratovanje z uvedbo posebnih varnostnih ukrepov. 

V letalstvu so inšpektorji za letalski promet nadzorovali izvajanje določb Zakona o zračni 
plovbi in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

V tem obdobju so inšpektorji za letalski promet opravili 403 inšpekcijskih pregledov in 
sodelovali v 125 strokovnih in drugih izpitnih komisijah (letalske nesreče, pilotski izpiti, ogledi 
poškodb zrakoplovov po incidentih ali nesrečah, itd ), ki jih imenuje Uprava RS za zračno 
plovbo in tudi v komisijah zaradi preverjanja pogojev za izdajanje določenih listin, spričeval, 
podaljševanj dovoljenj za opravljanje dejavnosti ter komisijah za raziskavo vzrokov letalskih 
nesreč in nezgod. 

V tem obdobju so inšpektorji izdali 29 odločb o odvzemu listin, odločb o prepovedi dejavnosti 
in ureditvenih odločb. Inšpektorji so poslali komisiji za prekrške 16 kaznovalnih predlogov 
zaradi nespoštovanja pravil letenja, opravljanja nedovoljenih dejavnosti, opravljanja del brez 
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ustreznih dovoljenj in zaradi neizvršitve odločb inšpektoijev. 

Pri pridobivanju potrebnih podatkov za učinkovito inšpekcijsko ukrepanje, pri izmenjavi 
strokovnih mnenj (78), pripravi strokovnih poročil ter pripravi predpisov so inšpektorji za 
letalski promet sodelovali z Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo. 

Inšpektoiji za letalski promet so sodelovali tudi v programu PHARE "približevanje k evropski 
zakonodaji na področji letalstva", dejavno so sodelovali pri predstavitvi sektorja med obiskom 
komisije Mednarodnega civilnega letalstva (ICAO) in med obiskom strokovne komisije JAA 
(Joint Aviation Authorities) zaradi ocenjevanja usposobljenosti po zahtevah JAA. 

Inšpektoiji so se v tem obdobju udeleževali različnih seminarjev, delavnic in posvetovanj doma 
in v tujini, da pridobijo novo znanje za učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora letalskega 
prometa. 

Inšpektoiji za telekomunikacije so nadzorovali izvajanje določb Zakona o telekomunikacijah in 
predpisov izdanih na njegovi podlagi ter Pravilnika o uporabi predpisov s področja 
telekomunikacij. Področje nadzora se je močno preusmerilo s tehničnega vidika 
telekomunikacij (graditev, tehnični predpisi, vzdrževanje) na storitveno področje (uporabniki 
storitev, nadzor trga telekomunikacijskih storitev, omogočanje konkurenčnega okolja). 

Na področju poštnih storitev so inšpektoiji nadzorovali izvajanje določb Zakona o poštnih 
storitvah in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

Innšpektorji za telekomunikacije in poštne storitve so opravili 128 inšpekcijskih pregledov, 
sodelovali kot člani komisij na tehničnih pregledih 284 objektov in obravnavali 20 pritožb 
oziroma prijav nepravilnosti in pomanjkljivosti. Zaradi ugotovljenih neskladnosti so inšpektoiji 
izdali 8 odločb za odpravo radijskih motenj javnih telekomunikacijskih storitev in proti 
kršiteljem določb Zakona o telekomunikacijah in Zakona o poštnih storitvah vložili 50 
kaznovalnih predlogov sodnikom za prekrške. 

V cestnem prometu je bila z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prevozih v cestnem prometu, Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo 
prevozi v cestnem prometu in Pravilnika o notranji kontroli dana ustrezna pravna podlaga in s 
tem možnost učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora. 

Inšpektorji za cestni promet so 1079 zadev ter podali 390 predlogov za uvedbo postopka pri 
sodniku za prekrške in izdali 118 ureditvenih odločb ter odločb o prepovedi opravljanja 
prevozov. 

Odločbe o prepovedi opravljanja prevozov v cestnem prometu so bile izdane prevoznikom, ki 
so opravljali javne prevoze oseb v notranjem prostem cestnem prometu v nasprotju z 
določbami zakona in izvajalcem prevozov brez predpisane licence. 

Ureditvene odločbe so se nanašale predvsem na sprejem in uskladitev aktov o notranjem 
nadzoru s sprejetim pravilnikom o notranji kontroli in drugo spremenjeno zakonodajo s 
področja prevozniške dejavnosti ter v manjšem delu na ustrezno opremljenost in označenost 
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu. To je treba predvsem omeniti 
problematiko v zvezi s tiskalniki za taksimetre. Tu je na trgu zmanjkovalo, tako da si jih 
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taksisti niso uspeli vgraditi v zakonsko predvidenem času. Po ureditvi dobav pa so inšpektorji 
začeli s poostrenim nadzorom teh prevoznikov (tudi s policijo in drugimi inšpekcijskimi 
službami). 

Ugotovljeni prekrški so se nanašali na manjkajoči dokument v vozilu (kopija licence), na 
opravljanje prevozov z vozili brez predpisanih oznak in opreme, opravljanje prevozov brez 
licence ali v nasprotju z izdano licenco, izvajanje javnih prevozov oseb v linijskem cestnem 
prometu v nasprotju (ali neskladju) z registriranim voznim redom ter na opustitve notranje 
kontrole. 

Inšpektorji so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora sodelovali predvsem s policijo ob skupnih 
nadzorih in v okviru evropske akcije "Morska deklica", priključili pa so se tudi drugim 
nadzorom (Cestel, taksisti,...). Sodelovali pa so tudi s carinskimi organi, s tržnimi inšpektorji 
in inšpektorji za delo. 

Z Ministrstvom za promet in zveze pa so sodelovali pri oblikovanju pripomb k predlogom 
novih predpisov oziroma pri oblikovanju predlogov njihovih sprememb in dopolnitev ter 
predvsem pri oblikovanju novega Zakona o prevozih v cestnem prometu in s tem dejavnem 
spremljanju uvajanja evropskega pravnega reda v našo zakonodajo 

Število inšpektorjev se v preteklih letih zaradi sklepov vlade in omejevanje zaposlovanja 
namreč ni povečalo. Tako je bila zasedenost sektorja za inšpekcijski nadzor cestnega prometa 
glede na sistematizacijo le 60 - 70%. Na drugi strani pa se je število prevoznikov povečalo za 
tretjino tako v strukturi tovornega kot potniškega prometa. V mednarodnem cestnem prometu 
so se prav tako zaostrili pogoji, ki se kažejo v raznih omejevanjih (dovolilnice, ekološka vozila, 
eko točke, oprtni vlak,...) oziroma v zaščiti domačih prevoznikov v posameznih državah. 
Sprejeta je bila tudi nova zakonodaja (Zakon o prevozu nevarnega blaga, Zakon o 
preprečevanju zaposlovanja in dela na črno,...), ki daje nova pooblastila in hkrati Prometnemu 
inšpektoratu in inšpektorjem za cestni promet nalaga nove naloge. 

Inšpektorji za žičniške naprave so nadzirali izvajanje določb Zakona o varnosti na žičnicah in 
vlečnicah in izvajanje določb podzakonskih predpisov, ki skrbijo za varnost na žičniških 
napravah. Nadzirali so se varnostni sistemi in elementi žičniških naprav, opravljali zakonsko 
predpisani pregledi naprav. 

V tem obdobju so inšpektorji opravili 252 inšpekcijskih pregledov ter kontrol stanja na 
žičniških napravah Za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti je bilo izdanih 36 pisnih in 4 4 
ustnih odločb. 

Zaradi nespoštovanja predpisov in ogrožanja pri obratovanju žičniških naprav je bilo danih 8 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku in 1 kazenska ovadba 

Zaradi ugotovljenih poškodb na nihalni kabinski žičnici Vogel je bila izdana odločba o izločitvi 
naprave iz uporabe v javnem prevozu, kar je v postopku pritožbe potrdil tudi organ druge 
stopnje 

Inšpektorji so sodelovali tudi pri pripravi predlaganih sprememb zakona o varnosti na žičnicah 
in vlečnicah in pri dopolnjevanju tehničnih predpisov, izdanih na podlagi navedenega zakona 
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Prav tako so bili inšpektorji aktivno vključeni v ekspertno skupino, ki je na podlagi strokovnih 
dognanj predlagala strokovno mnenje za nadaljnjo uporabo prižemk iz jekla Ck 35 na žičniških 
napravah. 

Število zaposlenih v Ministrstvu za promet in zveze ter v organih v njegovi sestavi: 
Stanje zaposlenih je z dne 15.12.2000: 

nedoločen čas določen čas 
Ministrstvo za promet in zveze 111 5 
Direkcija za železniški promet 18 3 
Prometni inšpektorat 43 1 
Uprava za telekomunikacije 29 3 
Uprava za pomorstvo 38 0 
Uprava za zračno plovbo 146 11 
Direkcija za ceste '81 2 
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
Za predšolsko vzgojo so bili sprejeti zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih, 
pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter odredba o 
spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za dejavnost 
predšolske vzgoje. Izpeljana sta bila razpis in izbor vrtcev, ki so se v postopno uvajanje 
kurikuluma za vrtce vključili v šolsko leto 2000/01. Ministrstvo je nadaljevalo z ugotavljanjem 
pogojev za vpis javnih in zasebnih vrtcev v razvid javno veljavnih programov ter razčlenili 
izvajanje pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Opravilo je tudi analiza zaposlenih 
in gibanju števila oddelkov v vrtcih od šolskega leta 1999/00 do šolskega leta 2003/04. 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
V osnovnem šolstvu so se opravljale naloge na naslednjih področjih: 

- Priprava zakonskih predpisov 
- zakoni, sprejeta sta bila zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in zakon o 

glasbenih šolah; 
- podzakonski akti: na podlagi zakona o osnovni šoli je bila sprejeta večina podzakonskih 

aktov, povezana z izvajanjem osnovnošolskega izobraževanja, razen pravilnika o postopku 
preverjanja znanja ob koncu 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja v programu 9-letne 
osnovne šole. 

Podzakonski akti, ki so opredeljeni v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in 
zakonu o glasbenih šolah so v pripravi. 

2.Uvajanje 9-letne osnovne šole 
V prvem letu uvajanja novega programa so bile uresničene vse potrebne naloge, povezane s 
pripravo pravnih podlag, organizacijskih rešitev, dokumentacije, financiranja in stalnega 
obveščanja šol, ki so v šolskem letu 1999/00 izvajale program 9-letne osnovne šole. Izbrane so 
bile šole, se v postopno uvajanje vključile v šolskem letu 2000/01 in je bil razpis za vključitev 
šol v nov program v letu 2001/2002. 

3 . Vzpostavitev enovitega informacijskega sistema 
Z uveljavitvijo računalniških programov za evidenco obsega vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
v osnovnem šolstvu, sistemizacije delovnih mest, kadrov in financiranja šol so bile 
vzpostavljene podlage za medsebojno povezavo baz podatkov in njihovo uporabo za analize 
obsega dejavnosti, načrtovanje vlaganj, kadrovsko politiko ter ustreznejši nadzor porabe 
proračunskih sredstev. Prav tako pa omogoča enovit informacijski sistem tudi modernejši, 
elektronski način komuniciranja med šolami in ministrstvom. 

4.Tekoče naloge 

Na podlagi zakonskih pristojnosti so bile uresničene vse naloge, povezane z zagotavljanjem 
sredstev za delo šol, kadrovsko problematiko, oblikovanje pravnih mnenj, sodelovanje z 
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občinami ter usklajevanjem z drugimi sektoiji in službami Ministrstva za šolstvo in šport ter 
drugimi institucijami za vzgojo in izobraževanje. 

SREDNJE ŠOLSTVO 
Naloge so bile opravljene v skladu s programom dela ministrstva. 

Vlada je obravnavala in sprejela 34 sklepov o ustanovitvi srednjih šol; drugi zakonski ali 
podzakonski akti za obravnavo na vladi se niso pripravljali. 

Seznam na vladi sprejetih sklepov o ustanovitvi ali sklepov o spremembah sklepov o 
ustanovitvi srednjih šol in dijaških domov v obdobju 1.9. 1999-31.8.2000. 

1. Srednja ekonomska šola Murska Sobota 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

23.9.1999 

2. Srednja gradbena šola Maribor 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

23.9.1999 

3. Srednja prometna šola Maribor 23.9.1999 

4. III. gimnazija Maribor 
• Gimnazija 
• Srednja strokovna šola 

23.9.1999 

5. Dijaški dom Celje 23.9.1999 

6. Gimnazija Celje - Center 
• Gimnazija 
• Srednja strokovna šola 

23.9.1999 

7. Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana 
• Srednja strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

23.9.1999 

8. Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana 23.9.1999 

9. Srednja upravno administrativna šola, Ljubljana 23.9.1999 

10. 
V 

Gimnazija Ljubljana Šiška 
• Gimnazija 
• Dijaški dom Šiška 

23.9.1999 

11 Srednja lesarska šola Škofja Loka 23.9.1999 

12. Srednja lesarska šola Nova Gorica 23.9.1999 

13. Srednja zdravstvena šola Piran - Scuola media sanitaria Pirano 23.9.1999 

14. Ekonomska šola Murska Sobota 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 
• Višja strokovna šola 

6.1.2000 

15. III. gimnazija Maribor 
• Gimnazija 
• Srednja strokovna šola 

6.1.2000 

16 Poslovno komercialna šola Celje 
• Poklicna in strokovna šola 
• Višja strokovna šola 

6.1.2000 
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17. I. gimnazija v Celju 6.1.2000 
18. Šolski center Slovenj Gradec 

• Gimnazija 
• Srednja strokovna zdravstvena šola 
• Poklicna in srednja ekonomska šola 
• Poklicna gostinska in lesarska šola 
• Višja strokovna šola 

6.1.2000 

19. Ekonomska in trgovska šola Brežice 
• Poklicna in strokovna šola 
• Višja strokovna šola 

6.1.2000 

20. Srednja elektro-računalniška šola Maribor 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

6.1.2000 

21. Ekonomska šola Novo mesto 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 
• Višja strokovna šola 

6.1.2000 

22. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 
• Srednja vzgojiteljska šola 
• Gimnazija 

6.1.2000 

23. Srednja elektro in strojna šola Kranj 
• Poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

6.1.2000 

24. Srednja zdravstvena šola Juge Polak Maribor 20.4.2000 
25. Tehniški šolski center Nova Gorica 

• Tehniška gimnazij a 
• Poklicna in tehniška elektro šola 
• Poklicna in tehniška strojna in prometna šola 

20.4.2000 

26. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper - Scuola media di economia e gestione 
aziendale Capodistria 
• Poklicna in strokovna šola - Scuola professionale e tecnica 
• Strokovna gimnazija - Ginnasio tecnico 

20.4.2000 

27. Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria 
• Poklicna in strokovna šola - Scuola tecnica e professionale 
• Strokovna gimnazija - Ginnasio tecnico 

20.4.2000 

28. Živilska šola Maribor 
Poklicna in tehniška šola 
Višja strokovna šola 

20.4.2000 

29. Srednja zdravstvena šola Celje 15.6.2000 
30. Lesarska šola Maribor 

• Srednja poklicna in strokovna šola 
• Višja strokovna šola 

15.6.2000 

31 Srednja šola Muta 15.6.2000 
32. Kmetijska šola Grm Novo mesto 

• Srednja poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 
• Višja strokovna šola 

15.6.2000 
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33. Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana 
• Srednja poklicna šola 
• Srednja strokovna šola 

15.6.2000 

34. Ekonomska šola Kranj 
• Srednja poklicna in strokovna šola 
• Strokovna gimnazija 

15.6.2000 

VIŠJE STROKOVNO IN VISOKO ŠOLSTVO 
Na podlagi nove šolske zakonodaje so se nadaljevale strokovne dejavnosti za uvedbo še petih 
novih višjih strokovnih šol v Novem mestu, Brežicah, Celju, Slovenj Gradcu in Murski Soboti. 
Sprejeti so bili tudi trije novi programi, in sicer kmetijstvo, lesarstvo in komerciala. Višje 
strokovne šole temeljijo na načelu partnerstva oziroma na dejanskih potrebah gospodarstva na 
določenem območju oziroma regiji. Po sklepu vlade o merilih za postavitev javne mreže pa so 
razmeščene že skoraj po vseh regijah v Sloveniji. Te šole so dodatna možnost za absolvente 
srednjih šol za nadaljevanje študija na terciarni ravni in predstavljajo tudi dodatno prispevajo k 
racionalizaciji sistema terciarnega izobraževanja. 
V visokem šolstvu je ministrstvo sodelovalo pri pripravi zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o visokem šolstvu, ki je bil sprejet novembra 1999 in prinaša vrsto rešitev, ki so bile 
oblikovane v javnih razpravah o razvoju visokega šolstva in delovanju visokošolskih zavodov v 
zadnjih letih in so pomembne za nadaljnji razvoj univerz in visokošolskih zavodov. Te 
spremembe so povezane z ureditvijo organov univerze oziroma visokošolskih zavodov, 
sistemom financiranja visokega šolstva (integralno financiranje), upoštevajo poklicno maturo 
pri vpisu v univerzitetne študijske programe. Pomembna novost pa je povezana s premoženjem 
univerze. Do sedaj gaje univerza le upravljala, po noveli zakona pa je premoženje preneseno v 
njeno last, le njegova odtujitev je še naprej povezana s soglasjem države. Novela zakona 
pomeni tudi uskladitev z zakonodajo Evropske unije. Državljani članic Evropske unije bodo z 
dnem, ko bo Republika Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije, imeli pravico do 
izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljani 
Republike Slovenije: Tako kot slovenskim državljanom tudi njim šolnine ne bo mogoče 
predpisati za izobraževanje po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo, ki se 
izvajajo kot javna služba, razen če njihovo izvajanje presega z nacionalnim programom 
visokega šolstva določene standarde. Zaradi večje primerljivosti je kot sestavni del diplome z 
novelo uvedena priloga k diplomi (Diploma Supplement). Sestavine obrazca je določil 
minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije. 
V zakonskem roku sta bila pripravljena odloka o preoblikovanju univerz, ki urejata razmeija 
med državo in univerzo, tako da je v celoti upoštevano zakonsko načelo, da je univerza 
avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim 
položajem. 
V drugo obravnavo je bil Državnemu zboru poslan tudi Nacionalni program visokega šolstva. 
Od ciljev je posebej pomembno: 
omogočiti visokošolski študij čim večjemu deležu prebivalstva, tako da bi imelo, najpozneje 
do konca desetletja kakovostno dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo 25 % zaposlenih; to 
pomeni, da bo treba ustvariti možnosti za študij 50 % vsakokratne generacije in za več kot 
10.000 diplomantov letno, v skladu z načeli vseživljenjskega izobraževanja pa omogočiti študij 
in različne oblike izpopolnjevanja že zaposlenim, nadalje zagotoviti materialne razmere za 
izvajanje visokošolske dejavnosti - prostorske zmogljivosti, vlaganje v študijsko in 
raziskovalno opremo ter infrastrukturne dejavnosti, ter poskrbeti za ustrezen študentski 
standard. 
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Začele so se tudi že intenzivne organizacijsko strokovne priprave za ustanovitev univerze na 
Primorskem. 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
Ministrstvo je nadaljevalo s spodbujanjem in podporo izobraževanju odraslih, ki je v javnem 
interesu, zlasti izobraževanju brezposelnih oseb in tistih izobraževalnih in infrastrukturnih 
dejavnosti, ki največ prispevajo k dvigu splošnoizobrazbene in kulturne ravni prebivalstva ter k 
spodbujanju vseživljenjskega učenja. V okviru svojih pristojnosti je pripravilo vse z zakonom o 
izobraževanju odraslih predvidene podzakonske predpise ter potrebne podlage za pripravo 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih. V zadnjem letu je bilo posodobljenih ali na 
novo pripravljenih in sprejetih šest izobraževalnih programov za odrasle, s čimer so vsi 
javnoveljavni izobraževalni programi namenjeni samo odraslim, prenovljeni. Pomembna novost 
v nekaterih programih je uvajanje zunanjega preverjanja in ocenjevanja, kar bo prispevalo k 
izenačevanju standardov znanj. Prenova programov, za katere je ministrstvo pristojno po 
predpisih, ki urejajo varnost cestnega prometa, je v sklepni fazi. Ministrstvo dejavno sodeluje 
pri pripravah na izvedbo tedna vseživljenjskega učenja v mesecu oktobru, ki bo ponovno-že 
peto leto zapored namenjen oblikovanju kulture učenja in izobraževanja v vseh življenjskih 
obdobjih. 

ŠPORT 
Sprejet je bil nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ki opredeljuje nacionalno 
strategijo razvoja športa, javni interes na vseh področjih športa in finančne vrednosti 
posameznih vsebin. Sprejeti so bili podzakonski akti, ki na podlagi zakona o športu urejajo 
pripravništvo, strokovne izpite in napredovanje strokovnih delavcev v športu, način in 
postopke sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa ter podzakonski akt, ki ureja 
kadrovske štipendije za delovanje v športu. 

Slovenski vrhunski športniki so dosegli vrsto izjemnih uvrstitev na svetovnih in evropskih 
prvenstvih. Posledica številnih vrhunskih dosežkov je tudi najštevilčnejša udeležba slovenskih 
športnikov na letošnjih olimpijskih igrah, na katerih je Slovenija prvič zastopana tudi v ekipnih 
športih. Svetlo prihodnost slovenskega vrhunskega športa napovedujejo odlični dosežki 
perspektivnih športnikov na Olimpijskih dnevih mladih, Mladinskih športnih igrah Alpe- 
Jadran, svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih. Možnosti za omenjene dosežke mladih 
športnikov so zagotovljeni tudi s projektom Športne šole nacionalnega pomena in štipendiranje 
perspektivnih športnikov skupaj z OKS-ZŠZ in Fundacijo za šport. Načrtno in strokovno delo 
je bilo kronano z osvojitvijo dveh zlatih olimpijskih medalj. 

Nadaljujeta se racionalna in funkcionalna gradnja ter obnova športnih objektov 

Šport otrok in mladine je ena prednostnih nalog v nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji Na tem področju je ministrstvo nadaljevalo s programom šolskih športnih 
tekmovanj, ki je zajel vse šole v 21 športnih panogah in v 73 različnih finalnih tekmovanjih. 
Število neplavalcev med mladimi se zmanjšuje. V šolskem letu 1999/00 je 348 osnovnih šol 
preverilo znanje plavanja v 5 in 7. razredu. V plavalne tečaje za neplavalce je bilo vključenih 
2.340 učencev. Uspešno se nadaljuje, tudi program namenjen najmlajšim - Zlati sonček, 
katerega seje udeležilo 40.000 otrok. 

Na področju športne rekreacije je bila izvedena najpomembnejša akcija "Mesec rekreacije 
oziroma rekreacija 2000", v katero je bilo vključenih 734 izvajalcev športnorekreativnjh 
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programov. Organiziran je bil tudi prvi slovenski kongres športne rekreacije . Število športno 
aktivnih prebivalcev v Sloveniji se povečuje. 

V letu 2000 je ministrstvo v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije - ZŠZ in 
Zavodom za šport Slovenije začelo z načrtno ureditvijo informatizacije v športu. Projekt, ki ga 
izvaja Zavod za šport Slovenije, kaže že izredno dobre rezultate in potijuje, dejstvo, da je to 
področje treba razvijati tudi v prihodnje. 

V mednarodnem sodelovanju Slovenija uspešno predseduje delovni skupini za šport delovne 
skupnosti Alpe - Jadran. 

Nosilec in koordinator športnih programov za otroke in mladino na državni ravni je Zavod za 
šport Slovenije. Vlada je na seji 21.9.2000 sprejela sklepe, s katerimi je med drugim odstopila 
od pogodbe o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenije. Ustanovljen je bil javni zavod Muzej 
športa. 

RAZVIDI PO ZAKONU O ŠPORTU: 
• V razvid športnih objektov je bilo vpisanih 2109 športnih objektov, izdanih pa 982 odločb 

za popolne vloge. V registriranih objektih je skupno 3537 vadbenih prostorov (1090 
pokritih in 2447 nepokritih). 

• V razvid poklicnih športnikov je bilo vpisanih 489 poklicnih športnikov (119 v letu 1999 in 
270 v letu 2000) 

• V razvid zasebnih športnih delavcev je bilo vpisanih 245 zasebnih športnih delavcev (46 v 
letu 1999 in 199 vetu 2000). 

KADROVSKE IN UPRAVNE ZADEVE V ŠOLSTVU 

1. Upravni postopki so se opravljali na naslednjih področjih: 
• napredovanje zaposlenih v vrtcih in šolah v nazive, 
• nostrifikacije v tujini pridobljenih šolskih spričeval, 
• vpis v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov, 
• strokovni izpiti v vzgoji in izobraževanju. 
V obdobju enega leta je bilo končanih 3706 upravnih postopkov. Letno število vlog se še 
vedno dviguje in je tako kot v zadnjih treh letih. 

2. Študijske pomoči in pripravništvo: 
V skladu s sprejetim letnim načrtom študijskih pomoči so bile pri štipendiranju rednih 
dodiplomskih študentov, sofinanciranju izrednega dodiplomskega študija in sofinanciranju 
pripravništva opravljene te naloge: 
• sklenitev pogodb o štipendiranju s 400 izbranimi študenti za študijsko leto 1999/00, 
• priprava in sklenitev pogodb s fakultetami za sofinanciranje izrednega študija in študijskih 

programov za izpopolnjevanje, 
• priprava in objava razpisa štipendij za študijsko leto 2000/2001. 
Pripravljeni in objavljeni so bili razpis za sofinanciranje pripravništva v vrtcih in šolah za šolsko 
leto 1999/00 ter izbira in razporeditev pripravnikov. 
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3. Kadrovski pogoji 
To področje pokriva predvsem načrtovanje, analiziranje in spremljanje kadrov v vzgoji in 
izobraževanju. Prav tako je pomemben del dela tudi svetovanje posameznikom in tudi 
institucijam v zvezi z ustreznostjo kadra v vrtcih in šolah. V skladu z načrtom dela je bilo v 
preteklem letu pripravljenih in objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije 64 odredb o 
smeri izobrazbe strokovnih delavcev. Večina le teh se nanaša na določitev smeri izobrazbe za 
učitelje in druge strokovne delavce v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

NALOŽBE IN PREMOŽENJSKOPRAVNE ZADEVE 
1. Uresničevanje naložb 
Uresničevanje programa naložb je potekalo brez večjih zastojev in težav. Namenska poraba 
sredstev za posamezne ravni šolskega prostora je bila zagotovljena. Ustrezna skrb je bila 
namenjena pripravi investicijske dokumentacije in modeliranju procesov priprave naložb, saj sta 
slovenski univerzi s pridobitvijo lastništva nad nepremičninami v novi vlogi. 
V letu 2000 se je izvedbeno končala vrsta naložb v visokem in srednjem šolstvu, obveznosti 
do izvajalcev pa bodo v celoti poravnane v letu 2001, zato je mogoče pričakovati, da bodo 
proračunska sredstva porabljena v celoti. 
Uspešno je bil izpeljan razpis za sofinanciranje naložb v osnovne šole in vrtce 2000-2004 in 
prvi izidi so pripravljeni za obravnavo v mesecu septembru. Zagotovitev skromnih dodatnih 
sredstev za izvajanje naložb v občinah pomaga k lajšanju problemov prehodnega obdobja. 
Proračunske možnosti v letu 2000 so bile pri področju zagotovitvi sredstev za investicijsko 
vzdrževanje še vedno precej pod ravnijo optimalnih sredstev za potrebne posege, zato je 
novemu razpisu za strokovno podporo v pri izvedbi teh del namenjena posebna pozornost, da 
bi se zmanjšali tovrstni stroški in povečala učinkovitost izvedbe. 

Pri opremljanju šol z učno tehnologijo in opremo sta dobro potekala priprava normativnih 
podlag in izvajanje posamičnih projektov, ki so posebna tematska naročila in običajno potekajo 
več let. Težave so se pojavljale pri javnih naročilih za računalniško opremo, ki jih ni izvajalo 
ministrstvo, zato jim je bila namenjena posebna skrb. Proračunska sredstva so bila porabljena v 
celoti. 

2. Normativno področje 
Na zakonodajnem področju je bila v pripravi uredbe o resorni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijske narave povezana z izdelavo prostorskih normativov 
in normativov za opremo. Medtem ko so prostorska merila za naložbe v osnovne šole in vrtce 
že bila oblikovana kot delovno gradivo, je za srednje šole še potrebno pripraviti tovrstne 
strokovne podlage. S prenosom nepremičnin v last obeh univerz v skladu z novelo zakona o 
visokem šolstvu se spreminja tudi narava priprave investicijskih projektov, kar zahteva 
predhodno zagotovitev novih normativnih podlag in izvedbo prenosa premoženja. Ker krovna 
metodologija omogoča sprejemljivo vodenje in načrtovanje investicijskih postopkov, je 
smotrno doreči vse strokovne podlage in šele nato oblikovati predpis s splošnim delom in 
podrobnejšimi posebnimi opredelitvami za posamezne ravni šolskega prostora 

3 Premoženjskopravno področje 
Postopek vpisovanja lastništva Republike Slovenije za nepremičnine javne 
vzgojnoizobraževalnih zavodov je bil pospešen in uresničen do tiste mere, ki jo omogočajo že 
sprejeti ustanovitveni akti za posamezne zavode Z univerzama je tekel postopek usklajevanja 
krovnega dogovora o vodenju postopkov za ureditev premoženjskopravnega stanja na 
nepremičninah, ki jih uporablja univerzi. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 
Ministrstvo je bilo vključeno v različne oblike mednarodnega sodelovanja, na dvostranski, 
regionalni in multilateralni večstranski ravni. 
Na dvostranski ravni je potekalo, na podlagi dvostranskih sporazumov in programov 
sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti, pospešeno sodelovanje z večino evropskih in 
nekaterimi zunajevropskimi državami. Posebno mesto imajo sosednje države, s katerimi 
ministrstvo sodeluje izobraževanja, poklicnega izobraževanja in mladine. 
Na regionalni ravni bi izpostavili predvsem sodelovanje v SEP (program akademske mobilnosti 
CEEPUS), v okviru Alpe Jadran (predvsem na področju mladine in športa) ter v Paktu 
stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. 
Na večstranski ravni je ministrstvo izjemno dobro sodelovalo pri projektih in programih Sveta 
Evrope, Unesca, posebej pa je treba poudariti, da je Slovenija v letu 2000 vstopila v drugo 
generacijo programov Evropske unije na področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter mladine: Socrates, Leonardo in Mladina. 
Ministrstvo je usklajevalo tudi celoten sklop sodelovanja pri izobraževanju s Slovenci po svetu, 
zdomci, izseljenci in zamejci. Poseben poudarek je v tem sodelovanju na učenju in poučevanju 
slovenskega jezika otrok in mladostnikov, dopolnilnem izobraževanju učiteljev ter štipendiranju 
potomcev Slovencev po svetu in zamejcev na slovenskih visokošolskih zavodih. 
V skladu s priporočili mednarodnih organizacij in Evropske unije je Ministrstvo za šolstvo in 
šport organiziralo in usklajevalo dopolnilni pouk maternega jezika za otroke in mladostnike 
priseljencev v Sloveniji. 
Ministrstvo je usklajevalo tudi delovanje mednarodne šole v Ljubljani na ravni predšolskega 
programa, osnovne in srednje šole. 

URAD ZA ŠOLSTVO 
Urad za šolstvo je v navedenem obdobju opravljal redne naloge, ki so povezane na delovanjem 
strokovnega sveta za splošno izobraževanje, strokovnega sveta za poklicno in strokovno 
izobraževanje ter strokovnega sveta za izobraževanje odraslih. 
Na navedenih sejah so sprejemali nove programe, učne načrte, kataloge znanj in izpitne 
kataloge. 

Poleg tega je Urad za šolstvo opravljal strokovne in administrativne naloge za Nacionalno 
komisijo za uvajanje in spremljanje novosti in programov. Komisija je v tem času imela 9 sej. 

Urad je sodeloval pri: 
• pripravi metodoloških izhodišč za ovrednotenje novo uvedenih programov, pri pripravi 

meril za ovrednotenje programov, pripravi razpisa za evalvacijske študije. 
• dejavnosti ministrstva in javnih zavodov za uvajanje novih programov vrtcev, osnovnih šol, 

ter poklicnega in strokovnega izobraževanja; 
• oblikovanju zasnove stalnega strokovnega spopolnjevanja; vodil dejavnosti za naročene 

programe; 
• pripravi mednarodnih seminarjev; npr. seminar za države jugovzhodne Evrope, pri pripravi 

poročil o šolskem sistemu za mednarodne organizacije UNESCO, OECD, EU. 
• objavah programov, učnih načrtov, katalogov znanj ter strokovnih publikacijah (Izhodišča 

za evalvacijo novih programov, Izhodišča za pripravo nacionalnih preizkusov znanja 

Urad je opravljal tudi naslednje naloge: 
• vodil dejavnosti, povezane v zvezi s financiranjem in strokovnim spremljanjem razvojno 
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raziskovalnih nalog s področja vzgoje in izobraževanja ter športa. Za programski svet CRP 
MSS je opravljal strokovne in administrativne naloge; 

• opravljal strokovne in administrativne naloge za svet za (zdravje) zdravo življenje šolske 
mladine, organiziral posvet proti zasvojenosti in pripravil več strokovnih razprav na temo 
zasvojenosti; 

• usklajeval delo javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, še posebno Zavoda RS 
za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje. 

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
Inšpektorat je opravljal naloge v okviru svojih pooblastil in zadolžitev, ki mu jih dajejo in 
nalagajo zakon o upravi ter zakon o šolski inšpekciji, zakon o športu ter zakon o varnosti 
cestnega prometa. 
Realizacija inšpekcijskega nadzorstva je prikazana v razpredelnici: 

Vrtci Osn.šola Sr.šola Drugi Šport Skupaj 

Redni 
nadzor 

sept. 1999-dec. 1999 1 9 5 15 

jan. 2000-avg. 2000 2 13 14 2 31 

Skupaj 3 22 19 2 46 

Izredni 
nadzor 

sept. 1999-dec. 1999 6 30 30 66 
jan. 2000-avg. 2000 4 62 62 20 9 157 

Skupaj 10 92 92 20 9 223 

|| Vseh 13 114 111 22 9 269 

Med osnovnimi šolami so zajete tudi šole s prilagojenim programom ter glasbene šole. 
Med srednjimi šolami so zajete poklicne in strokovne šole, gimnazije ter dijaški domovi. 
Med drugimi šolami, so šole za izobraževanje odraslih ter avtošole. 

Realizacija inšpekcijskega nadzorstva je bila odvisna predvsem od kadrovskih razmer v 
Inšpektoratu. Obseg izrednega nadzorstva je narekovala številčnost pobud za izredni nadzor, 
kadrovske razmere pa so vplivale na obseg realiziranih rednih inšpekcijskih nadzorov pa tudi 
na kakovost izvedenega nadzorstva nasploh (trajanje posameznih inšpekcijskih postopkov in 
nezadostna kontrola izvršenih naročil inšpektorjev s ponovnimi nadzori). Zakon o šolski 
inšpekciji v drugem odstavku 5 člena določa, da mora biti v vrtcih in šolah opravljen redni 
nadzor najmanj vsako peto leto, kar pomeni, da je inšpektorat realiziral približno četrtino 
zakonsko določenega obsega rednega nadzorstva; to pa ustreza obsegu kadrovske izpopolnitve 
po potrjeni sistematizaciji delovnih mest v Inšpektoratu. 

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO 
Predlog nacionalnega programa za mladino, ki ga je Urad pripravil v letu 1999, je bil pred 
vložitvijo v postopek na vladi preoblikovan v Resolucijo o strategiji razvoja mladinske politike 
do leta 2010. Sprejem v državnem zboru se pričakuje v naslednjem letu. Julija 2000 je začel 
veljati zakon o mladinskih svetih, Urad je pristojen za pripravo ustreznega podzakonskega 
prepisa o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov, poteka pa usklajevanje z 
ministrstvom za notranje zadeve. Urad je Ministrstvu za notranje zadeve dal pobudo za podpis 
Konvencije o spodbujanju nadnacionalnega dela med mladimi, podpis in ratifikacija konvencije 
se pričakujeta v naslednjem letu. 

Urad je v omenjenem obdobju še naprej relativno dobro finančno podpiral delovanje 
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mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi in za mlade v različnih oblikah, od teh 
so najpomembnejše: letne dotacije mladinskim organizacijam, podpiranje projektnega dela 
mladinskih organizacij, podpiranje delovanja mladinskih centrov, letni posveti s predstavniki, 
dodatno zagotovljena proračunska sredstva za začetek operativnega delovanja Nacionalne 
agencije za programe Evropskih skupnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladine, pomembne dosežke pa je dalo tudi seminarsko delo projekta, ki je potekal v 
sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije za razvoj lokalnih mladinskih struktur in 
mladinskega dela. Urad je financiral in strokovno sodeloval pri pripravi in izvedbi projekta 
"Razvoj lokalnih mladinskih struktur, kije bil organiziran za vse slovenske občine. S projektom 
je Urad v sodelovanju z MS Slovenije spodbudil lokalne skupnosti, da namenijo v občinskih 
proračunih sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in mladinskih organizacij na 
podlagi javnih razpisov. Prav tako je spodbudil lokalne mladinske organizacije in organizacije 
ki delajo za mlade, da se povezujejo v lokalne mladinske svete in na ta način sodelujejo pri 
lokalni samoupravi. 

Urad je financiral delovanje nekaterih servisnih organizacij za mlade in strokovno spremlja in 
sooblikuje njihovo delovanje. Pri obveščanju informiranju in svetovanju za mlade se zaključuje 
pomembno obdobje delovanja nacionalnega koordinatorja za informiranje in svetovanje, ki je 
oblikoval informacijsko mrežo, vzpostavil bazo podatkov in dosegel priznano mednarodno 
vključenost. To kaže, da sta se v tem obdobju obveščanje in svetovanje za mlade premaknila v 
sodelovanju z drugimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, z ničelne točke v 
slovenskem prostoru na relativno visoko raven. Pri zavodu za razvoj mobilnosti mladih - 
MOVIT potekajo uspešno trije stebri delovanja za mlade uporabnike. Letos je bil sprejet 
Srednjeročni program mednarodnega sodelovanja, ki je usmerjen v dvostransko področje, prav 
tako pa so bili na razpisu organizacije izbrani projekti 15 izmenjav na različnih ravneh 
mednarodnega mladinskega dela, poudariti je treba odpiranje možnosti za sodelovanje z 
Izraelom, Francijo in ZDA. 
Mladinski centri, ki delujejo s finančno podporo lokalnih skupnosti že v precejšnjem številu v 
Sloveniji, so prepoznaven prostor, v katerem imajo mladi možnost za ustvarjalno preživljanje 
prostega časa. Finančna podpora urada je bila v tem obdobju namenjena nadaljevanju naložbe 
izgradnje, kot npr. v Novi Gorici, Šmartnem ob Paki in v Brežicah, opremlja pa se tudi 
mladinski center na Ptuju. Na Ptuju bo v kratkem opremljeno tudi mladinsko prenočišče. Urad 
RS za mladino je v letu 2000 nadaljeval z aktivnosti v zvezi s širitvijo mreže mladinskih 
prenočišč. V ta namen je bilo v mesecu novembru 2000 podpisano pismo o nameri med 
Uradom, Občino Piran in podjetjem DR HUMAR, s katerim so se podpisnice obvezale, da 
bodo na podlagi ustrezne dokumentacije, sklepov pristojnih organov ter v skladu s 
proračunskimi možnostmi sklenile pogodbo o sodelovanju pri vzpostavitvi mladinskega 
prenočišča v Piranu. 

V letu 2000 so potekali pogovori med Uradom za mladino in Mestno občino Ljubljana glede 
obnove objekta nekdanjega zapora na Metelkovi v Ljubljani v mladinski hotel ter glede podpisa 
dogovora o skupnem nastopanju v zvezi z obnovo navedenega objekta, z opredelitvijo vložkov 
posameznih strank. Mestna občina Ljubljana je v jeseni leta 1999 izvedla javni razpis za izbiro 
izvajalca projektne dokumentacije in investicijskega programa za obnovo objekta nekdanjega 
vojaškega zapora na Metelkovi v mladinski hotel, na podlagi katerega bo izdelana investicijska 
dokumentacija, potrebna za izvedbo gradbenih del. 
Urad za mladino je v zvezi z odkupom terjatev Nove Ljubljanske banke d.d. in Banke Celje 
d d. do Počitniške zveze Slovenije v zvezi z mladinskim prenočiščem Bledeč na Bledu opravil 
več pogovorov z omenjenima bankama. Omenjeni banki imata zaradi zavarovanja svojih 
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terjatev v višini cca. 45 mio SIT na objektu mladinskega prenočišča Bledeč vknjiženo hipoteko 
oziroma prepoved odtujitve nepremičnine. Hkrati pa so potekali pogovori s Počitniško zvezo 
Slovenije o prenosu lastništva in vknjižbi 100% lastništva Republike Slovenije na omenjenem 
objektu. 
V mednarodnem sodelovanju, je Urad v Svetu Evrope letos prepuščal vodilno vlogo v 
medvladnem odboru za mladino drugi aktivni državi članici. Urad za mladino že drugo leto 
predseduje Delovni skupini za mladino v Delovni skupnosti Alpe Jadran. Delovna skupina je 
dosegla v okviru DS AA pomembno priznanje, saj je izvedla številne odmevne projekte v 
katerih so bili udeleženi mladi iz regij AA. Slovenija (Urad za mladino) je v času od 31.11. do 
2.12. financirala, organizirala in sodelovala pri izvedbi konference raziskovalcev mladine 
"Mladi v družbi tveganj". Na konferenci je predstavilo svoje delo 64 raziskovalcev iz dežel 
članic AA in iz širše Evrope.Urad za mladino je izdal tudi Zbornik abstraktov, v pripravi je 
Zbornik prispevkov v angleškem in slovenskem jeziku. 
Podpisan je bil pridnižitveni sklep Evropske komisije za vstop Slovenije v novo generacijo 
povezovalnega programa EU: Mladina, s čimer se zaključuje dveletno pripravljalno obdobje. S plačilom 
denarne vstopnice za program, ki je bila zagotovljena v polovici iz nacionalnega proračuna in v polovici 
iz sredstev Phare programa, lahko slovenska mlada populacija, zlasti v iniciativnih skupinah ter mladi 
prostovoljci, pridobijo iz sredstev programa izdatno finančno podporo. 

Urad za mladino je financiral in izvajal projekt "Ti povej". Projekt je zasnovan kot večletna 
akcija, katere osnovni namen je spodbuditi in organizirati mlade k razmišljanju, ustvarjalnosti in 
vključevanja v družbo z idejami, jim strokovno pomagati pri razvijanju idej in jih pri 
uresničevanju idej povezovati. V akciji so sodelovali številni mladi (ki sicer niso vključeni v 
organizirane oblike), mladinske organizacije in strokovnjaki. Akcija je prerasla v mnoge 
projekte, ki se bodo nadaljevali v prihodnje. 
Mladi, ki prinašajo obilo kreativnih idej, so se lahko konec avgusta udeležili odmevnega tabora 
"Projekt Mladinski center 2" v Piranu. Urad je financiral in izvajal že četrto šolsko leto 
preventivni projekt "Naj pove srce". Projekt izvaja Jan Plestenjak v sodelovanju s skupino 
strokovnjakinj za področje preventive. Namenjen je učencem in učenkam 6.,7. in 8. razreda 
OŠ. V šolskem letu 1999/2000 je bil izveden na 21 osnovnih šolah po Sloveniji. 
V okviru Akcije za strpnost pa so prvi knjižici "Kako sem hčerki razložil rasizem", avtoija 
Bena Jellouna,, sledile še tri knjižice s podobno tematiko, spremljano skozi oči in odnos 
otroka, ki so vse lepo sprejete. 

Med novimi usmeritvami urada pa je v letos zlasti pomembno povečati aktivnosti na zakonodajnem 
področju, urediti pogodbe za dolgoročno sodelovanje v novem mandatu, pregledati možnosti 
združevanja sorodnih aktivnosti z namenom večjega izkoristka finančnih sredstev in vsebine akcij, 
povečanje koordinacije in sodelovanja pri aktivnostih tudi na ostalih ministrskih resoijih, ki vsebujejo 
mladinske teme in programe. Opravljeni so bili pogovori o možnostih nadgradnje sodelovanja s 
posameznimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji, ki bi temeljilo na izvajanju skupnih projektov z 
združitvijo sredstev in dela mladih ljudi. Takšno sodelovanje sega na področje zagotavljanja 
kombinirane mladinske kartice, mladinskih prenočišč in izvajanja socialnih, svetovalnih, informacijskih, 
izobraževalnih projektov za mlade. 
Predlog nacionalnega programa za mladino, ki ga je Urad pripravil v letu 1999, je bil pred 
vložitvijo v postopek na vladi preoblikovan v Resolucijo o strategiji razvoja mladinske politike 
do leta 2010 Sprejem v državnem zboru se pričakuje v naslednjem letu. Julija 2000 je začel 
veljati zakon o mladinskih svetih, Urad je pristojen za pripravo ustreznega podzakonskega 
prepisa o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov, poteka pa usklajevanje z 
ministrstvom za notranje zadeve Urad je Ministrstvu za notranje zadeve dal pobudo za podpis 
Konvencije o spodbujanju nadnacionalnega dela med mladimi, podpis in ratifikacija konvencije 
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se pričakujeta v naslednjem letu. 
Urad je v omenjenem obdobju še naprej relativno dobro finančno podpiral delovanje 
mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo z mladimi in za mlade v različnih oblikah, od teh 
so najpomembnejše: letne dotacije mladinskim organizacijam, podpiranje projektnega dela 
mladinskih organizacij, podpiranje delovanja mladinskih centrov, letni posveti s predstavniki, 
dodatno zagotovljena proračunska sredstva za začetek operativnega delovanja Nacionalne 
agencije za programe Evropskih skupnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladine, pomembne dosežke pa je dalo tudi seminarsko delo projekta, ki je potekal v 
sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije za razvoj lokalnih mladinskih struktur in 
mladinskega dela. 
Servisne organizacije, ki so delovale s finančno podporo Urada mladim uporabnikom, že 
ponujajo tudi nove ugodnosti. Pri obveščanju informiranju in svetovanju za mlade so se 
uspešno zaključila pomembna obdobja delovanja nacionalnega koordinatoija MISSSS, ki je 
povečal informacijsko mrežo in dosegel pomembno in priznano mednarodno vključenost. To 
kaže, da sta se v tem obdobju obveščanje in svetovanje za mlade premaknil z ničelne točke v 
slovenskem prostoru na dokaj visoko raven. Pri zavodu za razvoj mobilnosti mladih - MOVIT 
potekajo uspešno trije stebri delovanja za mlade uporabnike. Letos je bil sprejet Srednjeročni 
program mednarodnega sodelovanja, ki je usmerjen v dvostransko področje, prav tako pa so 
bili na razpisu organizacije izbrani projekti 15 izmenjav na različnih ravneh mednarodnega 
mladinskega dela, poudariti je treba odpiranje možnosti za sodelovanje z Izraelom, Francijo in 
ZDA. Mladinski centri, ki delujejo s finančno podporo lokalnih skupnosti že v precejšnjem 
številu v Sloveniji, so prepoznaven prostor, v katerem imajo mladi možnost za ustvarjalno 
preživljanje prostega časa. Finančna podpora urada je bila v tem obdobju namenjena 
nadaljevanju naložbe igradnje, kot npr. v Novi Gorici, Šmartnem ob Paki in v Brežicah, 
opremlja pa se tudi mladinski center na Ptuju. Na Ptuju bo v kratkem opremljeno tudi 
mladinsko prenočišče, pripravljen pa bo tudi projekt za gradnjo prenočišča v Ljubljani. 
V mednarodnem sodelovanju, je Urad v Svetu Evrope letos prepustil vodilno vlogo v 
medvladnem odboru za mladino drugi aktivni državi članici, prav tako se s konferenco, ki bo v 
novembru v Sloveniji na temo Mladi v družbi tveganj, končuje obdobje dveletnega 
predsedovanja Slovenije v Skupini za mladino, DS Alpe Jadran, v septembru 2000 pričakujemo 
pridružitveni sklep Evropske komisije za vstop Slovenije v novo generacijo povezovalnega 
programa EU: Mladina, s čimer se zaključuje dveletno pripravljalno obdobje. S plačilom 
denarne vstopnice za program, ki je bila zagotovljena v polovici iz nacionalnega proračuna in v 
polovici iz sredstev Phare programa, lahko slovenska mlada populacija, zlasti v iniciativnih 
skupinah ter mladi prostovoljci, pridobijo iz sredstev programa izdatno finančno podporo. 

V okviru delovanja Urada pa se projekt "Ti povej!" bliža zaključku. Mladi, ki prinašajo obilo 
kreativnih idej, so se lahko konec avgusta udeležili odmevnega tabora "Projekt Mladinski 
center 2" v Piranu, pričenja se evalvacija projekta "Naj pove srce", ki v družbi Jana 
Plestenjaka, teče po šolah, v okviru Akcije za strpnost pa so prvi knjižici "Kako sem hčerki 
razložil rasizem", avtorja Bena Jellouna,, sledile še tri knjižice s podobno tematiko, spremljano 
skozi oči in odnos otroka, ki so vse lepo sprejete. 

Med novimi usmeritvami urada pa je bil zlasti pomemben začetek vsestranskega sodelovanja s 
Študentsko organizacijo Slovenije v vseh pogledih, v katerih je možno začeti k skupne 
projektom z združitvijo sredstev in dela mladih ljudi. Takšno sodelovanje sega na področje 
zagotavljanja kombinirane mladinske kartice, mladinskih prenočišč in izvajanja socialnih 
projektov za mlade. 
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO 

Nacionalni program zdravstvenega varstva 
Sprejet je bil Nacionalni program zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 2004. V 
njem so poleg strategije določena tudi prednostna področja zdravstvenega varstva in merila za 
mrežo javne zdravstvene službe. Nacionalni program bo koristno vodilo za spreminjanje 
zdravstvene zakonodaje, ki jo je treba spremeniti v prvem trimesečju 2002. 

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje 
Najpomembnejše področje dela ministrstva so zadeve, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo in 
zdravstveno zavarovanje. Pri pravnem urejanju so bili sprejeti ali poslani v sprejemanje 
naslednji zakoni: zakon o zdravstveni dejavnosti v delu, ki se nanaša na podeljevanje nazivov 
klinika, inštitut in klinični oddelek, ter v delu, ki se nanaša na ustanavljanje zbornic; zakon o 
zdravniški službi; predpisi v zvezi z izvajanjem zakona o varnosti in zdravju pri delu; zakon o 
odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa, ki je omogočil ustanavljanje javnega 
zdravstvenega zavoda Slovenija - Transplant; zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko 
pomočjo; zakon o preskrbi s krvjo; zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, 
ki prihajajo v stik z živili; zakon o kozmetičnih proizvodih; zakon o zdravstveni inšpekciji; 
zakon o kemikalijah; zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Večina predpisov je 
posredno ali neposredno povezana z vstopanjem Slovenije v Evropsko unijo. 
Ministrstvo za zdravstvo je pri partnerskem dogovarjanju s predstavniki izvajalcev in Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije sodelovalo pri pripravi splošnega dogovora za leto 2000 
in pri pripravi področnih dogovorov za posamezne zdravstvene dejavnosti v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
V skladu s pristojnostjo Vlade Republike Slovenije je ministrstvo sodelovalo pri sprejemanju 
finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2000 in pri sprejemanju 
zaključnega računa omenjenega zavoda za leto 1999. 
Ministrstvo je sodelovalo z drugimi pristojnimi ministrstvi pri pripravi in usklajevanju 
zakonskih in podzakonskih predpisov v zvezi z davkom na dodatno vrednost za zdravstvo 
glede na to, da so zdravstvene storitve oproščene tega davka. Zaradi negativnih finančnih 
posledic zaradi povečanja stroškov je ministrstvo sodelovalo pri analizah uvedbe davka na 
dodano vrednost in pri ugotavljanju dejanskih učinkov pri izvajalcih, ki sklepajo pogodbe z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Pri krepitvi zdravja je Ministrstvo za zdravstvo začelo dvostransko sodelovanje med pokrajino 
Wales (Velika Britanija) in Republiko Slovenijo ob pomoči Evropskega urada Svetovne 
zdravstvene organizacije. V Ljubljani je bilo srečanje strokovnjakov s tega področja na temo 
promocija zdravja in vlaganja za zdravje. Slovenija je vključena tudi v mednarodno študijo o 
"Veronskih izhodiščih". Gre za iskanje enostavne metode za presojanje presojanje okolja za 
vlaganje v zdravje in izboljšanje zdravja . 
Ministrstvo opravlja tudi naloge s področja pravnega urejanja izobraževanja in usposabljanja 
zdravstvenega osebja. V okviru pripravništva in strokovnih izpitov so bili izdelani in objavljeni 
programi pripravništva in strokovnega izpita za diplomirane fizioterapevte ter diplomirane 
inženirje radiologije. Na ministrstvu so se mesečno opravljali strokovni izpiti za vse poklice 
(577 v obravnavanem obdobju). Prav tako so se opravljali tudi specialistični izpiti za vse 
poklice, tudi za zdravnike in zobozdravnike, ki so začeli s specializacijo pred 1.1. 1999 (149 v 
obravnavanem obdobju). Naslov primarij je dobilo 32 zdravnikov. 
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V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za šolstvo in 
šport in pristojnimi zbornicami je ministrstvo usklajevalo veljavno zakonodajo z zahtevani 
evropske zakonodaje o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij. S pomočjo tujega 
strokovnjaka je pregledovalo sisteme izobraževanja za zdravstvene delavce in jih usklajevalo z 
zahtevami Evropske unije. 
Zdravstvena nega je med pomembnejšimi zdravstvenimi dejavnostmi. V tem obdobju je 
ministrstvo pripravljalo zakon o dejavnosti zdravstvene nege. Pripravljal se je program 
pripravništva za diplomirano babico in diplomirano medicinsko sestro. Narejena je bila analiza 
vmesnih izsledkov projekta o količini in kakovosti v zdravstveni negi, ki ga izvaja Zdravstveni 
dom Maribor. Predstavniki ministrstva so sodelovali na drugi ministrski konferenci o 
zdravstveni negi ter pri izvedbi projekta mednarodne klasifikacije zdravstvene nege. 
Ministrstvo za zdravstvo vodi priprave projekta enotnega zdravstvenoinformacijskega sistema 
Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva. Z izsledki projekta bo dolgoročno 
izboljšano delovanje sistema zdravstvenega varstva s skladnejšim načrtovanjem zdravstvene 
politike, financiranjem in nadzorom zdravstvene dejavnosti. Namen projekta je začeti 
uresničevati reforme sistema zdravstvenega varstva skladno z nacionalnim programom ter 
zahtevami Evropske unije. Projekt se financira s posojilom Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj in bo trajal več let. 
Ministrstvo za zdravstvo je sodelovalo pri dograjevanju in pravnem urejanju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki postaja pomembno področje celovite zdravstvene varnosti ljudi. 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni 
Ministrstvo je organiziralo sestanek z direktorji zdravstvenih domov in župani slovenskih 
občin. Na njem so sodelovali predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije, Združenja 
zdravstvenih zavodov in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poleg tekočih zadev, 
povezanih z osnovno zdravstveno dejavnostjo, so obravnavali udeleženci predvsem delovanje 
zdravstvenih domov ter njihovo povezovanje z zasebniki. Bilo je tudi nekaj ločenih sestankov z 
direktorji zdravstvenih domov in predstavniki občin o boljši organiziranosti in delovanju 
zdravstvene službe na primarni ravni. 
V zadnjih dveh mesecih obravnavanega obdobja je ministrstvo v zvezi z osnovnim zdravstvom 
ugotovilo in začelo reševati predvsem ta pomembna vprašanja: 
• opredelitev mreže javne zdravstvene službe osnovnega zdravstva (v skladu z zahtevami 

novo sprejetega Nacionalnega programa zdravstvenega varstva), 
• novo nastale razmere, ki so posledica staranja prebivalstva; 
• pomanjkanje zdravnikov in zobozdravnikov na podeželju; 
• vloga novo nastalih majhnih občin pri ustanoviteljstvu zdravstvenih domov in pri 

podeljevanju koncesij; 
. sodelovanje državne in zasebne javne zdravstvene službe pri zagotavljanju osnovnega 

zdravstvenega varstva državljanov; 
• organiziranje in izvajanje nujne medicinske pomoči v osnovnem zdravstvu; 
• vključitev osnovnega zdravstvenega varstva vojakov v javno zdravstveno službo in v 

obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni 
Na tej ravni so se nadaljevale dejavnosti zlasti z vidika uresničevanja vloge države kot 
ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov. Stiki z bolnišnicami so se vzdrževali z rednimi 
sestanki z direktorji bolnišnic Ministrstvo je sproti spremljalo poslovanje slovenskih bolnišnic 
in drugih zdravstvenih zavodov. Zagotavljalo je izdajo soglasij zdravstvenim zavodom za 
povečano delovno uspešnost. Spremljalo je usklajenost plač direktorjev javnih zdravstvenih 

S. marec 2001 1631 poročevalec, št. 16/VII 



zavodov z zakonom o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih ter v organih lokalnih 
skupnostih. 

Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva 
Zdravstveno stanje prebivalstva in delovanje zdravstvene službe spremljajo Inštitut za 
varovanje zdravja in devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo. Opravljajo se 
dolgoročni projekti, ki bodo omogočali kakovostne zbirke podatkov o zdravstvenem stanju 
prebivalcev, o delu zdravstvene službe in preskrbljenosti prebivalcev z zdravstvenimi 
storitvami, o higieni in zdravstveni ekologiji ter epidemiologiji nalezljivih bolezni in aidsa. 
Analize o zdravstvenem stanju je uporabilo ministrstvo za utemeljevanje strokovnih odločitev, 
načrtovanje kadrovskih in materialnih zahtev za izvajanje zdravstvenega varstva in načrtovanje 
njegovega obsega, pripravo ukrepov za promocijo zdravja in uresničevanje priporočil Svetovne 
zdravstvene organizacije o razvoju zdravstvenega varstva. 

Obrambne priprave zdravstva in katastrofna medicina 
V državnih blagovnih rezervah je bilo zagotovljeno zadostno količino tablet kalijevega jodida 
ter začeli z zagotavljanjem zdravil in opreme zdravstvenih zavodov za primer velikih nesreč in 
vojne. 

V okviru Projekta nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji so potekala redna srečanja 
podskupin projekta, predvsem podskupine za predbolnišnično in bolnišnično dejavnost ter 
helikoptersko reševanje Pripravljene so bile spremembe Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči ter organizacijska navodila za predbolnišnično nujno medicinsko pomoč. 
Načrtovana je bila tudi priprava Zakona o nujni medicinski pomoči, vendar naloga ni bila 
realizirana. 

Ministrstvo za zdravstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Ministrstvom za 
zunanje zadeve organiziralo 1. slovensko konferenco katastrofne in vojne medicine z 
mednarodno udeležbo. Predstavljeno je bilo trenutno stanje na področju katastrofne in vojne 
medicine v Sloveniji, spremembe sanitetnih služb v 21. stoletju, biološko in kemično orožje, 
spremembe služb nujne medicinske pomoči v 21. stoletju, civilna in vojaška obramba, mirovne 
operacije in katastrofna medicina. Vabilu so se odzvali številni tuji predavatelji, strokovnjaki za 
področje katastrofne medicine, urgentne in vojne medicine, med njimi načelniki sanitetnih služb 
Švice, Nemčije, Nizozemske, namestnik načelnika sanitetne službe Velike Britanije, predsednik 
skupnega medicinskega odbora NATO ter predsednik odbora sanitetnih služb NATO 
(COMEDS). Konferenca je bila izredno ugodno sprejeta s strani predstavnikov NATO-a. 
Konferenca je bila sestavni del programa Republike Slovenije za sodelovanje z NATO-m. 

Predstavnica Ministrstva za zdravstvo je članica skupnega medicinskega odbora za NATO, 
kjer aktivno sodeluje na vseh srečanjih in vajah. 

t 
Ministrstvo za zdravstvo je sodelovalo pri izvajanju zdravljenja tujih državljanov v slovenskih 
zdravstvenih ustanovah. 

Na področju zdravstvenega varstva nabornikov je potekalo delo na področju izvajanja 
specialističnih pregledov nabornikov, sprememb pravilnika, ki ureja to področje, ter pripravi 
seznama pooblaščenih zdravnikov in zdravstvenih zavodov. 

Začeto je bilo tudi delo na področju organizacije zdravstvenega varstva vojakov na služenju 
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vojaškega roka in zaposlenih v Slovenski vojski, ki se bo zaključilo v letu 2001. 

Varstvo pred boleznimi odvisnosti 
Naraščajoči problemi, povezani z jemanjem nedovoljenih drog in drugih substanc, povečujejo 
pomen pravnega urejanja in ukrepanja v teh primerih. V zvezi z varstvom pred boleznimi 
odvisnosti so bili sprejeti naslednji zakoni: Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog 
in obravnavi uživalcev prepovedanih drog; Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami; Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge. Pripravljeni so bili 
podzakonski akti: Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom centrov za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Pravilnik o sestavi in načinu dela koordinacije 
centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Uredba o razvrstitvi 
prepovedanih drog. Pripravljajo se tudi drugi podzakonski akti ter predpis o izvrševanju ukrepa 
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov. 
Ministrstvo za zdravstvo izdaja uvozna in izvozna dovoljenja za prepovedane droge in 
predhodne sestavine. Izdanih je bilo 2500 uvoznih in izvoznih dovoljenj za prepovedane droge 
ter 350 dovoljenj za predhodne sestavine. Ministrstvo je pripravilo tudi poročila za 
Organizacijo združenih narodov za področje drog. 
V okviru dejavnosti pri delovanju mreže centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog so potekala redna mesečna srečanja koordinacije centrov. Sestavljena in 
predstavljena je bila publikacija Poročilo o petletnem delovanju mreže omenjenih centrov, 
izdana je bila prva številka strokovne revije Odvisnost in zloženka za uporabnike Predoziranje. 
Opravljeni so bili tudi nadzori nad delom centrov ter pripravljeno skupno poročilo. Za 
učinkovitejše in uspešnejše spremljanje centrov je v pripravi računalniški program. Tečejo tudi 
dogovori za obravnavo oseb v zavodih za prestajanje kazni. 

Varstvo prebivalstva 
Na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ki je izšel decembra 1995, je Ministrstvo za 
zdravstvo spremljalo uresničevanje navedenega zakona in podzakonskih predpisov v zvezi s 
prijavo, cepljenjem in kemoprofilakso, obveznim zdravljenjem, izolacijo, karanteno, obveznimi 
zdravstvenimi pregledi, dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. 
Za varstvo prebivalstva pred škodljivimi vplivi okolja in o ustreznosti živil je skrbel Urad za 
kemikalije Republike Slovenije, kije bil ustanovljen 1. avgusta 1999. 

Pogoji za odvzem in presaditev delov človeškega telesa 
Sprejet je bil zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa, ki je razveljavil veljavni 
zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene. Pri izvajanju 
zakona bo imela pomembno vlogo Etična komisija za presaditve, ki jo je že imenoval minister 
za zdravstvo, v postopku ustanavljanja pa je tudi že javni zdravstveni zavod Slovenija - 
Transplant, ki bo opravljal naloge pridobivanja delov človeškega telesa na območju Republike 
Slovenije. Ta zavod bo vključen tudi v medsebojno sodelovanje s sorodnimi institucijami po 
svetu, še posebej pa v Evropi, kjer je ta dejavnost že vključena v mednarodno organizacijo 
Evro - Transplant. 

Izdaja koncesij 
Ministrstvo za zdravstvo je v tem obdobju opravilo postopek ugotavljanja predpisanih pogojev 
za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti v 200 primerih. Na podlagi opravljenega 
postopka so bile izdane posamezne odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev 
oziroma odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje določene dejavnosti Pravnim osebam 
pa je izdalo ustrezno dovoljenje. 
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Pri opravljanju lekarniške dejavnosti je bil opravljen postopek verifikacije lekarn v 42 primerih. 
V primerih opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti je ministrstvo izdalo soglasje k 
podelitvam koncesije v 39 primerih, koncesijo pa je podelilo v 10 primerih, in sicer za področja 
interna medicina, psihiatrija, kirurgija in klinična psihologija. 

Ekonomski odnosi v zdravstvu 
Ministrstvo za zdravstvo je zagotavljalo financiranje programov, nalog in projektov, ki se v 
skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju financirajo iz 
proračuna. V skladu s tem je potekalo financiranje programov zdravstvene vzgoje, prednost so 
imeli programi spodbujanja nekajenja, zdrave prehrane in telesne dejavnosti, preprečevanja 
nesreč in nezgod in preprečevanje nalezljivih bolezni. Prednostna področja za sofinanciranje so 
bila tudi preprečevanje zasvojenosti z drogami, znanstvenoraziskovalne naloge s področja 
zdravstva, izdaja strokovne literature, udeležba strokovnjakov na strokovnih srečanjih in 
dejavnost društev s področja zdravstva. 
Ministrstvo za zdravstvo je skupaj z Ministrstvom za finance in Svetovno banko začelo s 
pripravo projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva. V projekt so vključeni 
tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, Klinični center, 
Splošna bolnišnica Maribor in Splošna bolnišnica Jesenice. Z izvedbo projekta, katerega prva 
faza bo trajala tri leta in pol, bo zagotovljen enoten razvoj zdravstveno- informacijskega 
sistema v Republiki Sloveniji. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost delovanja 
obstoječega zdravstvenega sistema in ustvarjenje razmere za ustrezno načrtovanje nacionalne 
zdravstvene politike in strateško planiranje. 

Naložbe 

Na podlagi zakona o naložbah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, je Vlada Republike Slovenije določila program investicij posebej za leto 1999 in 
posebej za leto 2000 kot operativno podlago za potrebne postopke v zvezi z naložbami. 
V obdobju od 1 9. 1999 do 31 12. 2000 je bilo v zvezi z naložbami opravljeno tole delo: 

- dokončanih je bilo 7 naložb, in sicer: KC - Magnetnoresonančni tomograf; SB Murska 
Sobota - projektiranje; KC, ORL klinika - projektiranje; SB Nova Gorica, oddelek v Stari Gori 
- GOI dela; B Sežana - GOI dela; ZD Komen - GOI dela, ZD Maribor - GOI dela. 

- začetih je bilo 13 naložb, hkrati pa so se nadaljevale naložbe iz preteklih let, in sicer: KC, 
Očesna klinika-zunanja ureditev; KC, Očesna klinika - medicinska oprema; KC, ORL klinika - 
GOI dela; KC, razna medicinska oprema; SB Maribor, Psihiatrični oddelek - GOI dela; SB 
Maribor, Očesni (in ORL) oddelek - GOI dela; SB Murska Sobota, ginek. - porod, oddelek - 
GOI dela; SB Brežice - GOI dela; SB Novo mesto - projektiranje; SB Celje, ortopedski 
oddelek - GOI dela; B Golnik - GOI dela; PB Begunje - GOI dela; Priprava zemljišč; KC, 
Nova Pediatrična klinika - projektiranje in zemljišča; KC, Očesna klinika - GOI dela in oprema 
(splošna); KC, Tehnične službe - GOI dela; KC, Nevrološka klinika - GOI dela, Onkološki 
inštitut - GOI dela; Psihiatrična klinika Ljubljana, nadomestni objekt - GOI dela; Psihiatrična 
klinika Ljubljana, CZOD - projektiranje; Psihiatrična klinika Ljubljana, gerontopsihiatrija - 
projektiranje; 

- primarna raven: Ministrstvo za zdravstvo opravlja strokovne postopke na področju investicij 
v osnovno zdravstveno dejavnost (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje). Ministrstvo 
vsako leto obravnava v povprečju okrog 100 vlog, ki nam jih posredujejo občine v zvezi s 
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sofinanciranjem v investicijske namene. Postopke v zvezi z izdajanjem soglasij k investicijam in 
izvedbo plačil izvaja Ministrstvo za finance v skladu z zakonom o sofinanciranju občin. Za 
sovlaganje v investicije v osnovno zdravstveno dejavnost so bila v obravnavanem obdobju 
zagotovljena in realizirana sredstva v višini 546,954 mio SIT. 

V obravnavanem obdobju je Državni zbor Republike Slovenije sprejel zakon o spremembah 
zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
tako daje časovna veljavnost zakona podaljšana do leta 2003. 
Odbor za investicije, ki ga je imenovala Vlada republike Slovenije, deluje v okviru Ministrstva 
za zdravstvo. V obravnavanem obdobju je imel 4 seje. Imenovani odbor za Vlado Republike 
Slovenije pripravlja predloge programa naložb. Gradivo in strokovno obdelavo gradiva za 
Odbor pripravlja Sektor za investicije Ministrstva za zdravstvo. 
V pripravi je gradivo za predlog spremembe zakona o zagotovitvi sredstev za gradnjo nove 
Pediatrične klinike v Ljubljani, saj veljavni zakon določa način zagotavljanja sredstev samo do 
leta 2001, gradnja pa do konca leta 2001 zanesljivo ne bo končana. 
Po sprejetju zakona o investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija, se nadaljuje s pripravami normativov in standardov, prostorov in 
opreme v javnih zdravstvenih zavodih. Delo I. faze je bilo glede na rok končano do konca leta 
2000, delo se nadaljuje. 
Ministrstvo za zdravstvo je v obravnavanem obdobju sodelovalo pri strokovnih pripravah 
prostorskega načrta Republike Slovenije, opravljalo naloge v zvezi z reševanjem posledic 
potresa v Posočju, zlasti zdravstvenih objektov, ter reševalo ali sodelovalo pri reševanju 
obsežne problematike tekočih vprašanj v zvezi z naložbami in premoženjskopravnimi stanji, 
prostorskourbanističnimi ureditvami in soglasji. 

Urad Republike Slovenije za zdravila 
Urad Republike Slovenije za zdravila (v nadaljevanju: Urad) je opravil številne strokovne in 
upravne naloge s svojega delovnega področja, kot je razvidno iz naslednjih podatkov: 
- izdane odločbe o dovoljenju za promet z zdravilom: 678 
- izdane odločbe o dovoljenju za promet z medicinskim pripomočkom: 74 
- izdane Objave o ukinitvi dovoljenja za promet z zdravilom: 317 
- izdane Objave o ukinitvi dovoljenja za promet z medicinskim pripomočkom: 4 
- izdana dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov: 9302 
- število odobrenih kliničnih preskušanj: 54 
- izdane Odločbe o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo: 89 
- izdane Odločbe o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na drobno. 31 
- izdana Potrdila o vpisu v register izdelovalcev medicinskih pripomočkov: 14 
- izdana Potrdila o vpisu v register izdelovalcev medicinskih pripomočkov 

zastopnik/podružnica: 5 
- izdana Dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili na debelo: 7 
- izdana Dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili na drobno: 4 
- izdana Dovoljenja za izdelavo zdravil: 4 
- izdana Dovoljenja za opravljanje kontrole kakovosti zdravil. 1 
- preverjanje in evidentiranje cen zdravil domačih proizvajalcev : 49 vlog 
- preverjanje in evidentiranje cen zdravil tujih proizvajalcev: 532 vlog 
- pregledanih in strokovno ovrednotenih delovnih dokumentov Evropske farmakopeje: 
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2.150 

Na podlagi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih, sprejetega v decembra 1999, in 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkov, 
sprejetem v avgustu 2000, je Urad izdal 18 pravilnikov, 9 odredb in pet sklepov. 

Dokončan je bil državni informacijski sistem za zdravila - izdana je bila baza podatkov o 
zdravilih (BPZ) na internetu in CD, izdan je bil Register zdravil, v pripravi so izdaje: Dobre 
proizvodne prakse (GMP), drugi del nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji 
Formularium Slovenicum in Farmakoterapevtski priročnik. 
Izvajanje sistema državnega nadzora nad proizvodnjo in prometom z zdravili je potekalo v 
sodelovanju Urada in Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, nadzor prometa z 
zdravili pa je potekal v sodelovanju z Zavodom za farmacijo in za preizkušanje zdravil - redni 
nadzor zdravil enkrat v petih letih. 
Urad je bil dejavno vključen v različne oblike mednarodnega strokovnega in gospodarskega 
sodelovanja, predstavniki urada so se udeležili tudi različnih strokovnih srečanj in izobraževanj 
o usklajevanju predpisov s pravnim redom Evropske skupnosti. 

Urad za kemikalije Republike Slovenije 
Urad za kemikalije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) deluje kot organ v sestavi 
Ministrstva za zdravstvo. 
Izvajanje zakona o kemikalijah je bilo usmerjeno k pripravi vsebine gradiva za tečaj odgovornih 
oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami. Imenovana je bila komisija za verifikacijo 
programa vsebine tečaja za odgovorne osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami 
Pooblaščenih je bilo 12 pravnih in fizičnih oseb za opravljanje nalog v zvezi z organizacijo in 
izvedbo tečajev ter preverjanje znanja odgovornih oseb, ki opravljajo promet z nevarnimi 
kemikalijami. Imenovani so bili strokovnjaki za podajanje in preverjanje znanja odgovornih 
oseb za promet z nevarnimi kemikalijami. Pooblastila se je oseba za preverjanje izpolnjevanja 
pogojev pravnih in fizičnih oseb, ki zaprosijo za pooblastilo za izvajanje tečajev in preskusov 
znanja, na kraju samem. Tečaja za odgovorne osebe seje udeležilo 871 kandidatov, preskus 
znanja je opravilo 749 kandidatov. 
V seznam pravnih in fizičnih oseb je bilo vpisanih približno 800 zavezancev, ki opravljajo 
proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami. V seznam kemikalij, ki so v prometu, je bilo 
vpisanih približno 11.000 kemikalij. 
Do konca leta 2000 je bilo na Uradu redno zaposlenih 18 delavcev, od tega trije za določen čas 
(dva pripravnika in nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu). 
Sprejeta sta bila: zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije, katerega namen je 
preprečevanje nekontroliranega prometa strupenih kemikalij, in zakon o kozmetičnih 
proizvodih, katerega namen je urejanje področja kozmetičnih proizvodov. Na podlagi zakonov, 
ki urejajo področje kemikalij, je Urad opravil obsežno delo, saj so bili že v obravnavanem 
obdobju objavljeni: 3 uredbe, 17 pravilnikov, 2 navodili, 1 odredba, 6 odločb in 1 sklep. 

Urad je z vodenjem koordinacije delovanja Medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi 
snovmi dejavno sodeloval pri pripravi nacionalnega programa za kemijsko varnost, svoje 
dejavnosti pa je usmerjal tudi v presojanje tveganja za kemikalije in v sodelovanje pri izvajanju 
medresorsko usklajenega programa monitoringa pesticidov. Urad je sodeloval tudi pri pripravi 
nacionalnih smernic za ravnanje z azbestom. 

Urad je namenjal posebno pozornost izvajanju konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, 
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kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju, in zakona o kemičnem 
orožju, saj Republika Slovenija od maja 2000 ustvarjalno sodeluje kot članica izvršnega sveta 
OPCW. Urad ob sodelovanju Centra vlade za informatike izvaja projekt informacijskega 
sistema za kemikalije. 

Predstavniki Urada so sodelovali na številnih seminarjih, delavnicah in podobnih oblikah 
izobraževanja v domovini in v tujini, udeležili pa so se tudi osmih konferenc oz. zasedanj ali 
srečanj različnih mednarodnih združenj in organizacij s področja kemikalij. 

Na III. medvladnem forumu za kemijsko varnost, ki je potekal v oktobru 2000 v Braziliji je 
Slovenija postala članica njegovega Stalnega komiteja, kar je sicer nova obveza, pa tudi 
priznanje razvoju kemijske varnosti v Sloveniji. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije 
Inšpektorji v devetih območnih enotah Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije so v 
letu 2000 opravili 32.061 inšpekcijskih pregledov ter izdali 21.676 različnih soglasij. 
V analizo je bilo odvzetih 2174 vzorcev živil iz proizvodnje in prometa, 57 vzorcev predmetov 
splošne rabe iz prometa, 220 vzorcev pitne vode ter 433 vzorcev kopalnih voda. Odvzeli so 
tudi 2061 brisov. Inšpektorji so izdali 12.110 odločb, izrečenih je bilo 3.313 mandatnih kazni 
ter danih 1797 predlogov sodniku za prekrške. 
Poleg rednih nalog so zdravstveni inšpektorji v območnih enotah izvedli tudi posebne akcije, v 
katerih so opravili inšpekcijske preglede živil v prometu zaradi pretečenega roka; preveijali so 
sanitarnohigienske razmere v različnih objektih v zvezi s turizmom. Preverjali so tudi higieno 
pri točenju različnih pijač. Opravili so tudi preglede bazenskih kopalnih voda, morskih kopališč 
ter neurejenih kopališč. Pregledali so slaščičarne ter jemali vzorce slaščic in sladoleda. 
Nadzirali so tudi tržnice po vsej Sloveniji. Inšpektorji so tudi pregledali nevarne izdelke s 
posebnim poudarkom na higienskosanitarnem in zdravstvenem vidiku. 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je pregledal tudi več gostinskih lokalov skupaj z 
drugimi pristojnimi službami. 
V tem letu je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije uvedel centralni državni 
dozimetrični register, ki zajema približno 5000 oseb iz 500 različnih podjetij ali zavodov, ki 
delajo z viri ionizirajočih sevanj. 
Predstavniki Inšpektorata so se udeleževali tudi različnih strokovnih srečanj in izobraževanj v 
zvezi s približevanjem vstopa v Evropsko unijo, še zlasti s področja živil ter ionizirajočih 
sevanjih. 
Inšpektorat je bil tudi nosilec priprave zakona o zdravstveni inšpekciji in je sodeloval pri 
pripravi zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. 
Inšpektorji v izpostavah na državni meji pa so v tem obdobju pregledali: 

- 225.509 pošiljk z živili 
- 453.595 pošiljk predmetov splošne rabe 

41.619 pošiljk nevarnih snovi 
169.512 pošiljk zdravil. 

Za analizo so odvzeli 4500 vzorcev živil, predmetov splošne rabe pa je bilo vzorčenih pri 
uvozu 1400. 

Sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (v nadaljevanju: SZO) 
V letu 2000 je ministrstvo sodelovalo pri organizaciji sestanka Alkohol in družinska medicina, 
ki je potekal na Bledu (30. in 31 januarja), in na posvetu Reforma strategije dela SZO z 
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državami članicami v Evropski regiji na sedežu Regionalnega urada SZO v Kopenhagnu (v 
mesecu februaiju). Predstavniki ministrstva so bili člani delegacije Vlade Republike Slovenije 
na zasedanju Generalne skupščine SZO v Ženevi (v mesecu maju). Ministrstvo je 
soorganiziralo konferenco Akcijski načrt za Jugovzhodno Evropo o hrani in prehrani na Brdu 
pri Kranju (od 1. do 3. junija). Aktivno je sodelovalo na svetovni ministrski konferenci o 
promociji zdravja v Mehiki (od 4. do 12. junija). Na Regionalnem komiteju SZO za Evropo, ki 
je potekal v Kopenhagnu (od 11. do 14. septembra), je bila izpeljana kandidatura dr. Božidarja 
Voljča v Stalni komite pri Regionalnem komiteju SZO. 
Maja je bil v Ženevi podpisan Srednjeročni sporazum o sodelovanju Regionalnega urada SZO 
in Republike Slovenije za obdobje 2000-2001, do konca leta so bile izvedene številne 
aktivnosti iz sporazuma. 
Na podlagi priporočil SZO in vsebinskih določil plana zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije do leta 2000 je ministrstvo v avgustu začelo pripravljati posodobitev dokumenta z 
naslovom "Health in Transition" - HIT - Slovenia. 

« 
Vključevanje v Evropsko unijo in mednarodno sodelovanje 
Prednostna naloga v zvezi s pridruževanjem Republike Slovenije Evropski uniji je bilo 
izpolnjevanje obveznosti iz Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 
2002, priprava njegovih sprememb in dopolnitev ter priprava dodatnih pojasnil in dopolnitev 
izhodišč za pogajanja. 

V pristojnosti Ministrstva za zdravstvo je zaradi primarnega cilja varovanja zdravja 
prebivalstva velik del evropskega pravnega reda na različnih področjih, od prostega pretoka 
blaga, prostega pretoka oseb, prostega pretoka storitev, zaposlovanja in socialne politike, 
okolja, kmetijstva, varstva potrošnikov itd. V obdobju od septembra 1999 do konca leta 2000 
je ministrstvo izpolnilo predvidene obveznosti pri pripravi zakonov in razen nekaj izjem tudi pri 
izdaji podzakonskih aktov na področjih zdravil in medicinskih pripomočkov, varnosti živil, 
kemikalij, kozmetike, prepovedanih drog in predhodnih sestavin za droge, varnosti preskrbe s 
krvjo, inšpekcijskega nadzora, zbiranja podatkov s področja zdravstva, zdravljenja neplodnosti 
in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in zdravstvene ustreznosti pitne vode, s tem 
daje v letu 2000 odpravilo tudi zaostanke iz prejšnjih let, do katerih je prišlo zaradi kasnejšega 
sprejema sistemskih zakonov. Na posameznih področjih je usklajevanje pravnega reda in 
usposabljanje ministrstva in organov v sestavi za izvajanje nalog v skladu z evropskimi 
zahtevami potekalo ob podpori programa Phare in drugih oblik predpristopne pomoči EU ter 
dvostranske pomoči posameznih držav članic. 

V novembru 1999 je bil sprejet sklep Pridružitvenega sveta, na podlagi katerega je Republika 
Slovenija začela sodelovati v štirih programih Evropske skupnosti na področju javnega zdravja, 
in sicer v programu boja proti raku, programu za promocijo zdravja, programu za 
preprečevanje odvisnosti od drog in programu za preprečevanje aidsa in nekaterih drugih 
nalezljivih bolezni. Prispevek za sodelovanje v teh programih je bil v celoti poravnan iz 
proračuna Ministrstva za zdravstvo, imenovani pa so bili tudi koordinatorji, ki dejavno 
sodelujejo pri delu programskih odborov. Čeprav so slovenski nosilci začeli sodelovati v 
zadnjem letu izvajanja teh programov in so se zato pri iskanju partnerjev za skupne projekte 
srečali s precejšnjimi težavami, je bilo predloženih skupaj osem projektov, ki so ustrezali 
kriterijem EU za sofinanciranje. Glede na to, da so se ti programi z letom 2000 zaključili in je 
pred sprejemom nov enoten program Evropske skupnosti na področju javnega zdravja, je 
ministrstvo v predhodnih razgovorih že izrazilo pripravljenost, da se ta oblika sodelovanja 
nadaljuje V postopku je tudi vključitev Republike Slovenije v Evropsko mrežo za 
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epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. 

♦ 
Ministrstvo je aktivno sodelovalo v medresorski skupini pri Ministrstvu za znanost in 
tehnologijo za koordinacijo in vzpodbujanje vključevanja Slovenije v 5. okvirni program - 
Evropski raziskovalni in tehnološko-razvojni programi, ki je opredeljevalo raziskovalne in 
tehnološko-razvojne cilje Evropske unije (1998-2002). Sodelovalo je na razpisu EU kot 
partner pri dveh projektih: "Biotecdebate" - etični vidiki na področju uporabe novih 
informacijskih tehnologij v medicini, ter "Dostop do varstva" - integrirano varstvo ranljivih 
skupin prebivalstva. 

V letu 2000 so bili ratificirani Evropski sporazum o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo 
uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za 
uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje s 
protokolom, Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora s 
protokoli, Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin s protokoli in 
Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv s protokoli, ki so kot sporazumi 
Sveta Evrope prevzeti v pravni red Evropskih skupnosti. Opravljene so bile naloge, ki jih ima 
ministrstvo kot povezovalno telo za javno zdravstvo na podlagi Delnega sporazuma Sveta 
Evrope na socialnem področju in javnem zdravstvu. Pod pokroviteljstvom delnega sporazuma 
deluje tudi Evropska farmakopeja, ki pa je povsem ločena, in je Slovenija njena polnopravna 
članica že daljši čas. Predstavniki ministrstva so v oktobru 2000 sodelovali tudi na ministrski 
konferenci Skupine Pompidou za boj proti drogam na Portugalskem. 

Ministrstvo je dejavno sodelovalo v delu Evropskega odbora za zdravstvo (CDSP) Sveta 
Evrope, še posebej pri pripravi strokovnega gradiva in podpori vključevanja slovenskih 
strokovnjakov v delovna telesa CDSP, kot so Odbor ekspertov za pripravo metodologije za 
smernice dobre medicinske prakse, Odbor ekspertov za zagotavljanje kakovosti organov in 
tkiv in Odbor ekspertov za prilagoditev zdravstvenega varstva potrebam ljudi v marginalni 
situaciji. Slovenski strokovnjaki so vključeni tudi v redna delovna telesa CDSP, v Odbor 
ekspertov za organizacijske vidike sodelovanja na področju transplantacije organov, Odbor 
ekspertov za transfuzijo krvi in imunohematologijjo in Koordinacijo projekta "Zdrave šole". 
Ministrstvo za zdravstvo podpira dejavnosti, ki so vezane na Usmerjevalni odbor za bioetiko, 
seznanja strokovno javnost z delom strokovnih skupin v okviru CDBI. Ministrstvo je prevzelo 
tudi organizacijo 4. sestanka Odbora ekspertov Sveta Evrope za pripravo evropskega 
priporočila o prilagoditvi zdravstvenih dejavnosti potrebam ljudi v marginalnih situacijah, ki je 
bil oktobra 2000 v Ljubljani. 

Po vključitvi Slovenije v Mednarodno fundacijo Evrotransplant v letu 1999 je Slovenija 
pristopila k skupni deklaraciji, s katero se ministri za zdravstvo držav pogodbenic - Kraljevine 
Belgije, Zvezne republike Nemčije, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, 
Republike Avstrije in Republike Slovenije - zavzemajo za krepitev mednarodnega sodelovanja, 
spoštovanje medicinskih meril, opredelitev odgovornosti in oblikovanje vloge vlade. 

Na regionalni ravni je ministrstvo nadaljevalo z dejavno udeležbo na rednih letnih zasedanjih 
IV komisije za zdravstvo in socialne zadeve Delovne skupnosti Alpe Jadran ter pripravi 
skupnih projektov. Razvijalo je sodelovanje predvsem z italijanskimi regijami za skupen 
nastop pri razpisih EU v okviru že omenjenega 5. okvirnega programa. 

V okviru dvostranskega sodelovanja je dana prednosti izmenjavi zdravstvenih strokovnjakov in 
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študijskih skupin ter sodelovanju pri skupnih projektih z državami, s katerimi so v veljavi 
dvostranski sporazumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih ved, sodelovanju z 
državami članicami EU pri pripravi skupnih projektov in pomoči pri vključevanju v EU ter v 
okviru Pakta stabilnosti tudi sodelovanju z Bosno in Hercegovino, Makedonijo in Albanijo in 
drugimi državami Jugovzhodne Evrope. Z vrsto drugih držav je potekalo sodelovanje na 
podlagi v dosedanjih meddržavnih stikih ugotovljenih skupnih interesov neposredno med 
zdravstvenimi institucijami in organizacijami, kar je prvi korak h kasnejšemu formalnemu 
povezovanju. Po ratifikaciji sporazuma s Kuvajtom so bila opredeljena področja sodelovanja in 
dogovorjena izhodišča za izvedbo skupnih projektov v naslednjih letih. 

Zagotavljanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je s tujimi državami urejeno 
v sporazumih o socialni varnosti, ki jih je Slovenija nasledila ali sklenila. Ministrstvo za 
zdravstvo je sodelovalo na vseh pogajanjih o sklenitvi konvencij in izvedbenih sporazumov ter 
kot pristojni organ tudi pri izvajanju teh aktov. Končana so bila pogajanja o sklenitvi 
sporazuma s Francijo, nadaljevala so se pogajanja s Češko republiko, Vojvodstvom 
Luksemburg, pripravljene pa so bile tudi podlage za začetek postopka za sklenitev posebnih 
sporazumov o zagotavljanju zdravstvenega varstva z Avstralijo in Argentino. V začetku leta je 
bil podpisan izvedbeni dogovor o povračilih stroškov s pavšalnimi zneski z Avstrijo. 

V okviru mednarodnega sodelovanja so bila na podlagi javnega razpisa zagotovljena tudi 
sredstva za sofinanciranje udeležbe slovenskih strokovnjakov na mednarodnih strokovnih 
srečanjih v tujini ter njihovo organizacijo v Sloveniji. 
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MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO 

V skladu s tehnološko in razvojno raziskovalno politiko Vlade Republike Slovenije so cilji pri 
področju spodbujanju tehnološkega podlage usmerjeni v krepitev tehnološke podlage 
slovenskega gospodarstva. Eden izmed glavnih kratkoročnih ciljev slovenske raziskovalno 
razvojne in tehnološke politike je tudi oblikovanje učinkovitih instrumentov za podpiranje v 
razvoj usmerjenih dejavnosti ter oblikovanje ustreznih instrumentov za prenos znanja, 
tehnologij in rezultatov izsledkov v gospodarsko prakso. Od leta 1999 naprej pa je bil pri 
spodbudah tehnološkemu razvoju pomemben ukrep tudi vzpostavitev podpornega okolja, ki bo 
omogočalo čim. prejšnjo komercializacijo razvojno-raziskovalnih izsledkov. Vsi ti ukrepi pa 
tudi odločilno vplivajo na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in na makro ravni 
prispevajo k dvigu bruto dodane vrednosti. 

Delež sredstev, namenjenih financiranju javnih raziskovalnih zavodov in univerz, je v zadnjih 
letih naraščal predvsem zaradi kritične položaja v teh institucijah, ko je obstajala nevarnost 
zmanjševanja raziskovalnih zmogljivosti, vključno z odhodom znanstvenikov v tujino. Ker 
proračunska sredstva niso sledila povečani potrebi po sredstvih v javnem sektorju, so se 
posledično zmanjševala sredstva, namenjena tehnološkemu razvoju. V letu 1999 se je 
upadanje sredstev, namenjenih tehnološkemu razvoju, ustavilo, za leto 2000 pa je Ministrstvo 
za znanost in tehnologijo predlagalo Vladi Republike Slovenije bistveno povečanje sredstev, 
namenjenih spodbujanju tehnološkega razvoja, ki pa je bilo žal le delno upoštevano. Tako je za 
razvojno podporo slovenskemu gospodarstvu namenjenih le 1,8 milijarde SIT. Pri tem gre 
predvsem za sofinanciranje tehnološko-razvojnih projektov v gospodarstvu na način, ki je v 
skladu z direktivami EU in sporazumom s STO. 

Program spodbujanja tehnološkega razvoja in inovacij na ministrstvu v letu 2000 predstavljajo: 
• subvencije za razvojno raziskovalne projekte v gospodarstvu v sodelovanju z različnimi 

raziskovalnimi organizacijami (večina sredstev), 
• subvencije za tehnološke centre, ki predstavljajo raziskovalno razvojno infrastrukturo za 

razširjanje, pretok in uporabo znanja med javno raziskovalno sfero in gospodarstvom, 
• subvencije raziskovalno razvojne dejavnosti novih magistrov in doktorjev znanosti, ki so 

namenjene prehajanju iz strogo raziskovalnega v bolj uporabno področje, 
• subvencije za tehnološke parke, kot inkubatorje naprednih visoko-tehnoloških podjetij, 
• subvencije izumiteljem. 

V letu 2000 je ministrstvo pri glavnem programu tehnološkega dela ministrstva t. i. subvencij 
za razvojno raziskovalne projekte, ki jih predlagajo gospodarske družbe in jih izvajajo same v 
svojih razvojnih oddelkih ali v povezavi z drugimi raziskovalnimi institucijami, izvedlo tri javne 
razpise, in sicer dva, namenjena sektorjem v skladu s prednostnimi nalogami Vlade Republike 
Slovenije, ter enega splošnega. 

Na razpise je prispelo 321 prijav. Zaradi na kroničnega pomanjkanja sredstev, namenjenih 
spodbujanju tehnološkega razvoja, je bilo ministrstvo prisiljeno zavrniti sofinanciranje vsega 
skupaj 168 projektov, med katerimi je žal tudi nad 50 zelo dobro ocenjenih projektov. 
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Ministrstvo je subvencioniralo tudi del stroškov delovanja tehnoloških centrov. Glavna naloga 
tehnoloških centrov je prenos znanja in razvitih tehnologij v prakso. V letu 1999 je ministrstvo 
objavilo nov pravilnik, ki podrobneje opredeljuje t. i. panožne in regijske tehnološke centre. 
Ministrstvo se je ponovno odločilo tudi za objavo javnega razpisa za pridobitev subvencij za 
projekte inovacij nosilcev patentov v letu 2000. 

Eden od pomembnejših prenosov znanja, kije usmerjeno k uresničevanju širših družbenih ciljev 
nacionalnega pomena, so ciljni raziskovalni programi CRP. Ti pomenijo podporo za 
določevanje in uresničevanje nacionalno pomembnih ciljev, ki jih zajemajo dokumenti 
sektorskega načrtovanja razvoja (nacionalni programi, strategije, politike itd.). Program se je 
uresničeval prek skupnih tematsko naravnanih javnih razpisov v sodelovanju z drugimi 
resornimi ministrstvi, zato tudi financiranje izbranih projektov poteka na podlagi skupnih 
pogodb. 

V letu 1999 seje poleg že uveljavljenega projektnega začelo programsko financiranje temeljnih 
in uporabnih raziskav. Po opravljenem obsežnem ocenjevanju predlaganih programskih skupin, 
ki jih je bilo okoli 550, se jih je v programsko financiranje uvrstilo 334. Bistveni del evalvacije 
je bil pretres znanstvenih dosežkov raziskovalcev v zadnjih petih letih v primerjavi z razvojem 
znanosti v svetu, tako po številu izsledkov rezultatov kot tudi glede njihove primerjave s 
svetovnimi dosežki. Pomembno je tudi ugotoviti, kateri so tisti programi oziroma področja, ki 
so prednostna s stališča državnega interesa. Vsi pozitivno potrjeni programi imajo močno 
razvojno-tehnološko sestavino ali pa bodisi so pomembni za kulturo Slovenije v najširšem 
porhenu besede. Tako so kot javna služba opredeljeni raziskovalni programi, ki pomenijo 
zaokroženo področje dela, za katero je pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še v 
naslednjem desetletju in je hkrati toliko pomembno za Slovenijo, da obstaja državni interes, da 
se na tem področju dolgoročno raziskuje. Vlada je 9. 9. 1999 s sklepom potrdila predlagane 
programe kot javno službo po vsebini in obsegu financiranja za naslednjih 5 let. Obseg 
financiranja raziskovalnih programov je znašal v letu 1999 1.158.656 ur, v letu 2000 pa 
1.450.000 raziskovalnih ur. Ministrstvo je uredilo evidenco programskih skupin v 
informacijskem sistemu ministrstva ter pripravilo usklajen obrazec za pripravo letnih 
raziskovalnih poročil za raziskovalne programe. 

V prvi polovici leta 2000 je bila opravljena evalvacija predlogov raziskovalnih projektov za 
leto 2000, v juniju pa sprejeta nacionalna lista raziskovalnih projektov za leto 2000 v obsegu 
115.205 raziskovalnih ur. Za temeljne in uporabne raziskovalne projekte je bilo v letu 1999 
namenjenih skupaj 674.873 ur, v letu 2000 pa skupaj 474.440 ur. 

Temeljni raziskovalni projekti so iz proračunskih sredstev financirani do višine 100 % skupne 
vrednosti projektov, njihov namen pa je, da se z opravljanjem znanstvenega dela nacionalnega 
raziskovalnega programa pridobi novo znanje, vključno s prenosom najzahtevnejših znanj iz 
sveta, in s tem koristi razvoju strok, vzgoji vrhunskih strokovnjakov ter produktivnemu 
vključevanju v mednarodne projekte in v mednarodno izmenjavo znanja. Pri uporabnih 
raziskovalnih projektih, kjer je raziskovanje usmerjeno h konkretnemu cilju z znanim 
uporabnikom izsledkov, pa je eno izmed bistvenih meril za odločanje o financiranju projektov 
poleg pomembnosti za znanstveno-tehnološki in družbeni razvoj tudi sofinanciranje 
zainteresiranih uporabnikov pri posebnih uporabnih projektov v višini 25 % skupne vrednosti 
projektov. 
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Leto 2000 tako pomeni dokončno institucionalizacijo kombiniranega sistema projektnega in 
programskega financiranja raziskovalne dejavnosti na javnih raziskovalnih organizacijah in 
univerzah. Sredstva, namenjena programskemu financiranju, predstavljajo približno 80 % vseh 
sredstev za temeljne in uporabne raziskave, 20 % pa je namenjenih financiranju projektov. 

Na normativnem področju so bile zaradi uskladitve s pravili na področju državnih pomoči 
pripravljene spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in 
financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja. 

V letu 1999 je bilo možno skladno s sprejetimi proračunskimi sredstvi na novo začeti v 
usposabljati 211 mladih raziskovalcev, kar je v zadnjih treh letih najnižje število. Treba je 
poudariti, da se število mladih raziskovalcev, ki jih ministrstvo financira po pogodbah iz 
preteklih let, ne niža in da letno financira okrog 1000 mladih raziskovalcev. V letu 1999 tudi ni 
bilo mogoče povišati subvencije za mlade raziskovalce na račun povišanja faktorjev po 
kolektivni pogodbi. 

V letu 2000 je ministrstvo dobilo dodatna sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev, ki 
omogočajo nastavitev 250 novih mladih raziskovalcev, poleg tega pa je ministrstvo tudi s 1. 4. 
2000 povišalo višino subvencije za 6% na račun plače in zakonskih obveznosti mladih 
raziskovalcev. 

Ministrstvo je pripravilo vrsto normativnih aktov in pobud, od katerih je treba omeniti: 
sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 20.7.2000. Inštitut bo nadaljeval delo urada na področju standardizacije, 
ki je v navedenem obdobju pripravil in izdal 2624 slovenskih nacionalnih standardov; 

- sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 20.4.2000. S tem je bila izpolnjena obveza iz zakona o akreditaciji, ki je 
podlaga za reorganizacijo sektorja za akreditacijo v samostojno institucijo v skladu z 
evropsko zakonodajo. Urad je od 1.9. 1999 do 1.9. 2000 podelil 9 akreditacijskih listin; 
sklep o ustanovitvi javnega zavoda Dom podiplomčev Ljubljana; 
sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in 
geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije; 
sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni 
raziskovalni zavod; 
sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v 
javni raziskovalni zavod; 
sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za 
hidravlične raziskave; 

- sklep o dopolnitvi odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni 
raziskovalni zavod 
pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v Domu 
podiplomčev Ljubljana, 
Statut gozdarskega inštituta; 

- Statut Nacionalnega inštituta za biologijo; 
- Statut Geološkega zavoda Slovenije, 

Statut Urbanističnega inštituta. 
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EVROPSKI PROGRAMI 
POBUDI ZA PODPIS NOVIH MEMORANDUMOV EVROPSKEGA PROGRAMA 
COST 
Vlada je sprejela pobudo ministrstva za podpis 3 novih memorandumov o soglasju za 
sodelovanje pri ustreznih projektih evropskega programa COST na 148. seji 24. februarja 
2000, pobudo pa je potrdil Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora Republike 
Slovenije na 124. seji 8. marca 2000. Na podlagi pooblastila je vodja Misije Republike 
Slovenije v Bruslju podpisal memorandume o soglasju v marcu in maju 2000. 

Vlada je sprejela drugo pobudo ministrstva za podpis 9 novih memorandumov o soglasju za 
sodelovanje pri ustreznih projektih evropskega programa COST na nadaljevanju 148. seje 4. 
septembra 2000, pobudo pa je potrdil Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora 
Republike Slovenije na 143. korespondenčni seji, dne 12. septembra 2000. Na podlagi 
pooblastila bo vodja Misije Republike Slovenije v Bruslju podpisal memorandume o soglasju v 
oktobru 2000. 

SODELOVANJE V 5. OKVIRNEM PROGRAMU RAZISKOVALNIH IN 
TEHNOLOŠKORAZVOJNIH DEJAVNOSTI 
Po sprejetju Odločbe o pridružitvi Slovenije k 5. okvirnemu programu raziskovalnih in 
tehnološkorazvojnih dejavnosti in okvirnemu programu EURATOM, ki je začela v veljati 1. 
avgusta 1999, je v razpisih različnih tematskih in horizontalnih programov sodelovalo 326 
slovenskih raziskovalnih subjektov v 233 predlogih projektov. Evropska komisija je potrdila 68 
projektov s 85 sodelujočimi slovenskimi partnerji. To pomeni, da je bilo 26 % slovenskih 
raziskovalnih subjektov uspešnih (povprečna uspešnost raziskovalnih subjektov v državah EU 
je 24 odstotna). 

MINISTRSKA KONFERENCA EUREKA V HANNOVRU 
23. junija 2000 je bila v Hannovru 18. redna ministrska konferenca evropskega programa 

EUREKA na kateri so ministri na novo sprejeli skupno 164 projektov, med katerimi je 6 
slovenskih. Število slovenskih projektov se je tako povečalo v 6 letih po sprejemu v članstvo 
EUREKE na skupno 48 projektov. 

SREČANJE MINISTROV ZA ZNANOST DRŽAV VIŠEGRAJSKE SKUPINE IN 
SLOVENIJE V VISOKIH TATRAII 
Srečanje ministrov za znanost držav Višegrajske skupine (Poljska, Češka, Slovaška, 
Madžarska) in Slovenije je potekalo od 23. do 25. septembra 1999 v Visokih Tatrah na 
Slovaškem. Obravnavali so pereča vprašanja znanstvenoraziskovalnih politik in medsebojno 
sodelovanje ter vključevanje v evropske in druge večstranske oziroma regionalne programe. 

URADNO ODPRTJE SLOVENSKEGA GOSPODARSKEGA RAZISKOVALNEGA 
ZDRUŽENJA V BRUSLJU 
Minister za znanost se je 22. novembra 1999 z delegacijo udeležil uradnega odprtja 
Slovenskega gospodarskega raziskovalnega združenja v Bruslju. Ob tej priložnosti seje srečal 
z evropskim komisarjem za znanost Philippom Busquinom. 

PREDSTAVITEV DOSEŽKOV SLOVENSKE ZNANOSTI V BRUSLJU 
Minister za znanost seje 13. aprila 2000 z delegacijo udeležil predstavitve dosežkov slovenske 
znanosti v Bruslju, ki jo je pripravilo Slovensko gospodarsko raziskovalno združenje. 
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REGIONALNA KONFERENCA ZNANOST, TEHNOLOGIJA, IZOBRAŽEVANJE - 
MEJNIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA BLEDU 
Od 11 do 13. maja 2000 je na Bledu potekala regionalna konferenca znanost, tehnologija, 
izobraževanje - mejniki trajnostnega razvoja. Udeležili so se je predstavniki Albanije, 
Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Slovensko delegacijo 
je vodil minister za znanost. Kot častna gosta sta se regionalne konference udeležila James 
Wimberly kot predstavnik Sveta Evrope in gospa Cristina Russo kot predstavnica Evropske 
komisije. 

MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
Program ZN za razvoj (UNDP) 
Na zasedanju izvršilnega odbora UNDP je bil januarja 2000 podaljšan prvi okvirni program 
sodelovanja do konca leta 2000. Razgovori s predstavniki UNDP in samostojnimi svetovalci za 
pripravo evalvacijskega poročila za Slovenijo o sodelovanju v preteklem triletnem obdobju ter 
za pripravo programskih izhodišč za naslednje programsko obdobje (2001-2004) so potekali 
januarja, aprila in julija 2000.Drugi okvirni program za Slovenijo (2001-2004) je bil uvrščen na 
dnevni red zasedanja Izvršilnega odbora UNDP, ki bo potekalo septembra 2000. 

Organizacija za industrijski razvoj (unido) 
31. marca 2000 je minister za znanost obiskal na Dunaju Carlosa Magarinosa, generalnega 
direktorja UNIDO.Svet UNIDO za industrijski razvoj je maja 2000 obravnaval slovenski 
predlog za sklenitev sporazuma z UNIDO o ustanovitvi Mednarodnega centra za trajnostni 
razvoj v Ljubljani. Končna odločitev o ustanovitvi centra je bila preložena na novembrsko sejo 
sveta. 

Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE) 
Na zasedanjih sveta in skupščine ICPE 25. maja 2000 je bil sprejet novi program ICPE kot 
strateška podlaga za delo centra v srednjeročnem obdobju. Novi program je bil predstavljen 
tujim diplomatom, akreditiranim v Ljubljani.Vlada je z izmenjavo pisem podaljšala veljavnost 
sporazumov z Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju in razširitvi evropskih patentov 
na Slovenijo 

Meroslovje 
Na področju meroslovja je USM v letu 2000 začel zelo pomemben večletniprojekt za izgradnjo 
in dopolnitev infrastrukture na področju meroslovja v kemiji (okolje, zdravstvo, prehrana...), 
upoštevajoč zahteve sodobne meroslovne stroke Poleg tega je bil začet projekt, ki se nanaša 
na popolno uskladitev dela nacionalnih meroslovnih institucij v Evropi s spremembami 
evropskih standardov kakovosti na tem področju ter uspešna vključitev v 5. okvirni program 
EU v triletni projekt INITIATION. Uspešno so bile izvedene vse aktivnosti, vezane na 
zagotavljanje merilne sledljivosti v državi na mednarodni nivo. Sprejet je bil tudi Zakon o 
meroslovju ter Odredba o predpakiranih izdelkih 

Plemenite kovine 
V letu 2000 je bil sprejet zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) in na 
njegovi podlagi med drugim tudi uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti 
izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 97/00) 

Z novo zakonodajo na področju izdelkov iz plemenitih kovin ter najsodobnejšo opremo za 
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analizni laboratorij, ki je organiziran v okviru Urada za standardizacijo in meroslovje, je urad 
kot nacionalna institucija za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin dosegel popolno 
kompatibilnost z najrazvitejšimi državami v EU. 

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
V okviru vladnega programa priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost so na Uradu 
za standardizacijo in meroslovje izvedli vse potrebne naloge za ocenitev prijavljenih podjetij in 
izvedli postopek za podelitev priznanja Republike Slovenije.Ob enem je bil uspešno izveden 
pilotski projekt za področje zdravstva, v katerem je sodelovalo 10 zdravstvenih organizacij. 

Homologacija cestnih vozil 
Na področju homologacije cestnih vozil je Urad za standardizacijo in meroslovje v navedenem 
obdobju izdal 796 odločb ter izvedel vse zadane naloge pri pripravi predpisov. 

Mednarodno sodelovanje 
Urad za standardizacijo in meroslovje je bil na področjih svojega delovanja dejavno udeležen v 
projektih PHARE, bilateralnih projektih z Nizozemsko in Nemčijo, ter drugih projektih EU (5. 
okvirni program) in EUROMET. 

Urad za standardizacijo in meroslovje je v okviru projekta za vzpostavitev ustrezne 
infrastrukture na področju meroslovja v kemiji začel zelo uspešno sodelovanje z institutom 
Evropske komisije IRMM. Poleg tega urad na področju meroslovja dejavno sodeluje v 12 
projektih EUROMET, kot tudi v dveh projektih v 5. okvirnem programu Evropske komisije, 
vezano na področje dela DG "Research". Slovenija je postala tudi nova pridružena članica v 
Evropski organizaciji za zakonsko meroslovje WELMEC, pri čemer je bilo v Sloveniji 
organizirano srečanje delovne skupine WG5. 

V sklopu dejavnosti akreditacije, je bilo v Sloveniji organizirano zasedanje generalne skupščine 
EA (Evropska organizacija za akreditacijo). 

To pogodbo je ob koncu konference podpisalo 43 držav. 
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Evropske povezave in ekonomski odnosi 
Evropska unija 
1 Pregled usklajenosti zakonodaje fscreening') 
V letu 2000 so se nadaljevali pregledi usklajenosti zakonodaje med državami kandidatkami za 
polnopravno članstvo v EU in pravnim redom EU, potekala so tudi pogajanja za določena 
področja. Sektor za evropske integracije in ekonomske odnose je opravil pisni pregled 
usklajenosti zakonodaje z evropskim pravnim redom za področje skupne zunanje in varnostne 
politike (27. delovna skupina, katere nosilec je Ministrstvo za zunanje zadeve), sodeloval je pri 
delu 26. (zunanji odnosi) in 30. delovne skupine (institucije). 

2 Konferenca za pristop Republike Slovenije k EU 
V letu 2000 se je dvakrat sestala pogajalska konferenca za pristop k EU na ravni zunanjih 
ministrov kot glavnih pogajalcev. Na dnevnem redu konference, ki je bila 14. junija 2000 v 
Luksemburgu pod predsedovanjem Portugalske sta Evropska unija in Slovenija nadaljevali 
vsebinska pogajanja na dvanajstih pogajalskih poglavjih, prost pretok oseb, storitev in kapitala, 
kmetijstvo, socialna politika in zaposlovanje, regionalna politika in koordinacija strukturnih 
instrumentov, pravosodje in notranje zadeve, carinska unija, financiranje in proračun, pravo 
družb, skupna zunanja in varnostna politika ter finančni nadzor. Na konferenci je bilo odprto še 
zadnje neobravnavano poglavje, to je kmetijstvo. Obe delegaciji sta se strinjali, da nadaljnja 
pogajanja trenutno niso več potrebna za poglavja pravo družb, skupna zunanja in varnostna 
politika ter finančni nadzor. 
Na dnevnem redu šeste pogajalske konference na ravni zunanjih ministrov, ki je bila 5. 
decembra 2000 v Bruslju pod francoskim predsedovanjem, je bilo osem pogajalskih poglavij: 
prost pretok storitev, prost pretok blaga, transportna politika, okolje, davki, zunanji odnosi, 
socialna politika in zaposlovanje ter regionalna politika. Poglavje energetika ni bilo uvrščeno na 
dnevni red konference zaradi odsotnosti dogovora med članicami Evropske unije. Konferenca 
je sprejela sklep, da pogajanja trenutno niso več potrebna za dve poglavji in sicer prost pretok 
storitev ter socialna politika in zaposlovanje. 

Slovenija je v letu 2000 skupaj začasno zaprla štirinajst poglavij pravnega reda: prost pretok 
storitev, socialna politika in zaposlovanje, ribištvo, ekonomska in monetarna unija, statistika, 
industrijska politika, mala in srednja podjetja, znanost in raziskovanje, izobraževanje, 
usposabljanje in mladina, telekomunikacije in informacijska tehnologija, varstvo potrošnikov in 
zdravja, pravo družb, skupna zunanja in varnostna politika ter finančni nadzor. 

3. Sodelovanje s kandidatkami za članstvo v EU 
Zunanji ministri držav kandidatk luksemburške skupine so se 5. junija 2000 na Brdu pri Kranju 
sestali na neformalnem srečanju v vlogi glavnih pogajalcev. Gostitelj drugega srečanja zunanjih 
ministrov Estonije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovenije in Cipra je bil zunanji minister R 
Slovenije. V skladu z dogovorom v Tallinu (1. srečanje), da se bodo zunanji ministri v vlogi 
glavnih pogajalcev srečevali 2x letno in dogovorom na Brdu pri Kranju, da bo gostitelj 
naslednjega srečanja Madžarska, je bilo 15. novembra v Budimpešti še tretje srečanje, na 
katerem so ministri izmenjali stališča do Rednega poročila in Strategije širitve Evropske 
komisije. 
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4. Izvajanje Sporazuma o pridružitvi 
V sklopu izvajanja Sporazuma o pridružitvi med RS in EU, ki je stopil v veljavo 1. februarja 
1999, seje 14. junija 2000 v Luksemburgu drugič sestal Pridružitveni svet, ki zaseda na ravni 
zunanjih ministrov. Drugo zasedanje Pridružitvenega sveta je, kot predsedujoči, odprl 
slovenski zunanji minister. Republika Slovenija je Pridružitvenemu svetu predala dokument o 
pripravah Slovenije na članstvo v EU in slovenske poglede na bilateralne odnose med 
Republiko Slovenijo in EU v luči Evropskega sporazuma. 

Sporazum o pridružitvi uvaja tudi delovanje Pridružitvenega odbora, ki ga s slovenske strani 
vodi minister za evropske zadeve. Sektor za evropske integracije in ekonomske odnose je 
sodeloval tudi pri vsebinskih pripravah za drugo zasedanje Pridružitvenega odbora, ki je 23. 
marca 2000 potekalo v Bruslju. 

Sektor za evropske integracije in ekonomske odnose je sodeloval tudi pri pripravah na 
zasedanja Pridružitvenega parlamentarnega odbora Republike Slovenije in EU. V letu 2000 sta 
potekali dve zasedanji: 27. in 28. marca v Bruslju in 12. in 13. julija v Ljubljani. 

5. Politični dialog 
Skupna zunanja in varnostna politika EU 
Kot pridružena članica Slovenija aktivno sodeluje v procesu oblikovanja Skupne zunanje in 
varnostne politike EU, kar ji je Evropska komisija tudi izrecno navedla v svojem Letnem 
poročilu, objavljenem novembra 2000. V okviru poglobljenega političnega dialoga, ki ga EU 
vodi s pridruženimi državami, se Slovenija dvakrat letno udeležuje srečanja političnih 
direktorjev in evropskih korespondentov, sicer pa sodeluje tudi pri delu 12 delovnih skupin, ki 
jih trojka EU sklicuje enkrat na predsedovanje. 

Slovenija je že od jeseni 1999 povezana v telekomunikacijsko omrežje ACN (Associated 
Countries Network), ki povezuje pridružene članice z Generalnim sekretariatom Sveta EU. 
Sistem ACN omogoča hitrejše in učinkovitejše sodelovanje Slovenije v Skupni zunanji in 
varnostni politiki EU, predvsem pri pridruževanju demaršam, skupnim stališčem, deklaracijam 
in skupnim akcijam EU, ki se jim Slovenija pridružuje v okviru poglobljenega političnega 
dialoga, ki ga EU vodi s pridruženimi državami. 
Politični direktor v ministrstvu in namestnik evropskega korespondenta sta se oktobra v 
Chantiliyu udeležila srečanja političnih direktorjev in evropskih korespondentov držav članic 
EU in pridruženih članic EU. Na srečanju je bila sprejeta odločitev o organizaciji t.i. seminarjev 
oz.neformalnih srečanj političnih direktorjev in evropskih korespondentov v tem formatu, ki ga 
bodo organizirane pridružene članice. Slovenija je ponudila organizacijo seminarja jeseni 2001, 
v kar so predstavniki belgijskega predsedstva že privolili. 

Skupna varnostna in obrambna politika 
Slovenija pripisuje velik pomen Skupni evropski varnostni in obrambni politiki in pozorno 
spremlja ter aktivno sodeluje pri njenem razvoju. V tem okviru se je Slovenija udeleževala 
srečanj ad interim Političnega in varnostnega odbora (iPSC) v formatu »15« + »15« (države 
članice EU + evropske države članice NATO, ki niso članice EU in države kandidatke za 
članstvo v EU). Sektor je še aktivno deloval pri pripravi prvega ministrskega srečanja za 
najavo sil (»Headline Goal«) držav članic EU s tretjimi državami, ki je potekalo 21. novembra 
v Bruslju. 
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Evropska konferenca 
V organizaciji francoskega predsedstva je 23. novembra 2000 v Sochauxu potekalo zasedanje 
Evropske konference na ravni zunanjih ministrov na temo Medvladne konference držav članic 
o institucionalni reformi Evropske unije. Zasedanja, ki gaje vodil francoski delegirani minister 
Moscovici, so se udeležili vsi ministri držav kandidatk, razen poljskega, romunskega in 
litvanskega ministra, ter zunanji minister Švice kot države opazovalke. Prvič v zgodovini 
Evropske konference, ki je bila ustanovljena v Luksemburgu ravno z namenom vključiti 
Turčijo v dialog z Evropsko unijo ter državami kandidatkami, se je zasedanja udeležil tudi 
turški zunanji minister Cem. Evropsko komisijo sta zastopala komisarja Guenter Verheugen ter 
Michel Barnier, Evropski parlament pa predsednica Nicole Fontaine. 

Udeleženci Evropske konference so predstavili svoje poglede na institucionalno reformo 
Evropske unije. Delegacijo Vlade Republike Slovenije je vodil zunanji minister Peterle, ki je v 
svojem govoru predstavil Stališča Republike Slovenije o institucionalni reformi Evropske unije, 
ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije na sejah 1. 6. 2000 in 16. 11. 2000, pripravil in 
uskladil s Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve pa Sektor za evropske 
integracije in ekonomske odnose. 

5. Izobraževanje na področju evropskih zadev 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2000 dvakrat pripravilo posvetovanje veleposlanikov, 
pri čemer je aktivno sodeloval tudi Sektor za evropske integracije in ekonomske odnose, in 
sicer 11. in 12. februaija 2000 posvet o pristopnem procesu in poteku pogajanj Republike 
Slovenije za članstvo Republike Slovenije v EU, na katerega so bili vabljeni vodje DKP in 
diplomati, ki pokrivajo to področje, in sicer samo iz držav članic in kandidatk. Posvet, ki je bil 
avgusta 2000, je bil zastavljen širše. 

Ekonomski odnosi 
Oddelek za ekonomske odnose, ki je bil ustanovljen znotraj Sektorja za evropske integracije in 
ekonomske odnose (ZUE) se primarno ukvarja z vprašanji gospodarskega sodelovanja v 
pristojnosti ministrstva, z razvojem t i. ekonomske diplomacije, s koordinacijo mreže 
gospodarskih svetnikov na DKP Republike Slovenije in še posebej s sodelovanjem z 
mednarodnimi organizacijami ter specifičnimi vprašanji gospodarskega sodelovanja s tujimi 
državami. Oddelek sodeluje tudi pri delu celotnega Sektorja ZUE na projektu vključevanja in 
pogajanj Republike Slovenije za vstop v EU. 

Glede na pristojnosti ministrstva znotraj Vlade Republike Slovenije na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je sektor ZUE skrbel za vključenost tega področja v celoten sklop vodenja 
slovenske zunanje politike in za operativno koordinacijo sodelovanja z Ministrstvom za 
ekonomske odnose in razvoj. Zaradi razpršenosti pokrivanja ekonomskih odnosov s tujino 
znotraj Vlade Republike Slovenije in ostalih institucij v Republiki Sloveniji (predvsem GZS) 
smo zagotavljali tudi širšo koordinacijo na tem področju - še posebej pri delovanju in uporabi 
mreže ekonomskih svetnikov DKP Republike Slovenije 

Od opredeljenih delovnih nalog še posebej izpostavljamo naslednja področja in aktivnosti 
oddelka ZUE-EO v letu 2000: 

Mreža ekonomskih svetnikov na DKP 
V letu 2000 je prišlo do zagotavljanja večje učinkovitosti in sistematičnosti delovanja obstoječe 
mreže ekonomskih svetnikov. Prizadevali smo si za kadrovsko in strokovno krepitev te mreže. 
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Začeli smo tudi s projektom sistematizacije in transparentnosti nekaterih informacijskih fondov 
DKP Republike Slovenije in ministrstva (še posebej podatkov s katerimi razpolagajo 
ekonomski svetniki) za potrebe mikro in makrogospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji. 
Sektor je tudi v letu 2000 skrbel za promocijske informacijske fonde za potrebe mreže 
ekonomskih svetnikov na DKP Republike Slovenije.Konec leta 2000 je bil na ministrstvu 
dosežen ponoven dogovor, da je sektor matični sektor za mrežo ekonomskih svetnikov po 
DKP Republike Slovenije. 

Sodelovanje z OECD 
V letu 2000 so se nadaljevala prizadevanja za poglobitev sodelovanja z OECD z namenom 
doseči polnopravno članstvo v organizaciji. Prizadevanja so potekala v dveh smereh: (1) 
povečane prisotnosti slovenskih predstavnikov na številnih strokovnih srečanjih organizacije, ki 
so odprta tudi za države nečlanice in (2) okrepljene diplomatske akcije v državah članicah 
OECD, ki izraža slovenski interes za sodelovanje in članstvo. 

Na povabilo ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla seje 2. in 3. marca 2000 na obisku 
v Ljubljani mudila delegacija OECD pod vodstvom direktorja Centra za sodelovanje z 
državami nečlanicami, g. Erica Burgeata. Namen obiska je bil v iskanju načinov za poglobitev 
sodelovanja med Slovenijo in OECD. Poleg sestankov na številnih ministrstvih smo ob tej 
priložnosti pripravili tudi okroglo mizo na kateri so sodelovali vsi, ki jih zanima sodelovanje z 
organizacijo. V času obiska je bilo podanih nekaj konkretnih predlogov sodelovanja, število 
vabil Sloveniji za sodelovanje na srečanjih, ki jih organizira OECD pa se je v času po obisku 
povečalo. 

Medresorska delovna skupina za sodelovanje Slovenije z OECD, ki jo vodi državni sekretar 
ministrstva se je v letu 2000 sestala trikrat. Delovna skupina je sprejela naslednje pomembne 
sklepe: (1) nujen je čimprejšnji pristop Slovenije k OECD konvenciji o preprečevanju 
podkupovanja tujih javnih uslužbencev v mednarodnih gospodarskih transakcijah in za nosilca 
projekta je bilo določeno Ministrstvo za notranje zadeve, (2) ministrstva in vladne službe 
pripravijo svoje strategije sodelovanja z organizacijo ter prošnje za pridobitev opazovalnega 
statusa pri delu delovnih teles organizacije do 31. marca 2001, (3) ministrstva in vladne službe 
na svojih delovnih področjih evidentirajo usklajenosti oz. neusklajenosti z metodologijo in 
pravili OECD do 31. marca 2001, (4) ministrstva in vladne službe se udeležujejo in aktivno 
sodelujejo na vseh srečanjih na katera so povabljena s strani OECD, (5) Ministrstvo za zunanje 
zadeve prouči možnosti za sodelovanje Slovenije pri OECD aktivnostih v okviru Pakta 
stabilnosti, (6) Ministrstvo za zunanje zadeve vodi diplomatske aktivnosti v zvezi z OECD, (7) 
Veleposlaništvo RS v Parizu se kadrovsko okrepi z vsaj enim diplomatom, (8) pripravi se obisk 
predstavnika Vlade RS v OECD, (9) na obisk v Slovenijo se povabi Generalnega sekretarja 
OECD g. Donalda J. Johnstona Omenjene sklepe je na svoji 22. seji 26. oktobra 2000 sprejela 
tudi Vlada RS. 

Sodelovanje z WTO 
Po polomu ministrske konference WTO v Seattlu in neuspehu pri začetku novega kroga 
pogajanj o liberalizaciji svetovne trgovine smo spremljali aktivnosti in projekte WTO pri 
pripravah na nov krog pogajanj WTO. V nekaterih primerih je Sektor predvsem v sodelovanju 
z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in Misijo Republike Slovenije v Ženevi, v 
okvirih celovitosti vodenja zunanje politike, poskrbel za koordinacijo zunanje-političnih 
aktivnosti Slovenije na omenjenem področju. 
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Sodelovanje z drugimi multilateralnimi ekonomskimi organizacijami 
Sektor je v letu spremljal in v nekaterih primerih tudi koordiniral aktivnosti sodelovanja 
Republike Slovenije z mednarodnimi organizacijami s področja multilateralne in bilateralne 
diplomacije - e. g. z EBRD, s Svetovno banko /MDS (WB/IMF), z Evropsko ekonomsko 
komisijo OZN (UN/ECE), WIPO, UNCTAD... Pri teh projektih smo sodelovali z ostalimi 
pristojnimi resoiji znotraj Vlade RS. Sodelovali smo tudi pri aktivnostih Slovenije v CEFTA. 
Predstavnik MZZ-ZUE seje udeležil Vrha CEFTA, kije bil 15.11.2000 v Varšavi. 

Drugi projekti (EO") 
V sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj je pripravljen osnutek celovite 
strategije gospodarskega sodelovanja z ZRJ in sodelovali pri delu Medresorske delovne 
skupine za razvoj gospodarskega sodelovanja Republike Slovenije z ZRJ. 
Vsebinsko je bilo sodelovanje tudi pri posameznih specifičnih področjih pogajanj Republike 
Slovenije za vstop v EU. Posebno poglavje je predstavljalo področje prostega pretoka kapitala, 
storitev, konkurence in državnih pomoči, carinske unije, zunanjih ekonomskih odnosov ter 
energije. Kot poseben primer je bilo izpostavljeno poglavje energije (14), v zvezi s katerim je 
bilo izpeljana znotraj držav EU in nekaterih drugih ra^-itih držav diplomatska akcija 
predstavljanja slovenskih stališč in argumentov za zaprtje tega poglavja in s tem povezane 
varnostne normative uporabe nuklearne energije v Sloveniji. 

Politična multilaterala 
NATO 
Vlada Republike Slovenije je 7. oktobra 1999 sprejela Letni nacionalni načrt za izvajanje 
Akcijskega načrta za članstvo v Natu 1999-2000 in ga predal zvezi Nato. Neposredne in 
konkretne priprave na članstvo so bile težišče vseh dejavnosti MZZ v letu 2000. Nato je na 
podlagi Akcijskega načrta za članstvo in pospešenega dialoga zelo pozitivno ocenil naše 
dejavnosti in doseženi napredek pri pripravah na članstvo. Republika Slovenija še naprej 
dejavno in konstruktivno prispeva k splošni, še zlasti pa regionalni varnosti v JVE. V Republiki 
Sloveniji je bila organizirana vrsta vrhunskih mednarodnih srečanj. Republika Slovenija je 
spremljala razvoj skupne evropske zunanje in varnostne politike in je izrazila svoj interes za 
prispevanje k skupnim evropskim silam. 

OZN 
Slovenija je na Vrhu Tisočletja OZN septembra 2000 opozorila, da sta regionalni mir in 
globalna varnost vse bolj odvisna od sposobnosti OZN, da učinkovito posežejo v nasilje držav 
nad svojimi državljani, ter da je zato nujno oblikovanje doktrine za humanitarno intervenco, ki 
bo zgrajena na novi interpretaciji Ustanovne listine OZN, v skladu z novimi mednarodnimi 
normami, ki v določenih okoliščinah dajo prednost zaščiti človekovih pravic. 

Slovenija je v okviru OZN tudi koordinirala prizadevanja naslednic po nekdanji SFRJ z EU in 
gibanjem neuvrščenih držav, nasproti prizadevanjem nedemokratičnega režima ZRJ, da se 
včlani v GNZ in zatem še v OZN na osnovi kontinuitete po nekdanji SFRJ. S ciljem spodbijanja 
legitimnosti takratnega režima v ZRJ in v podporo demokratičnim silam v ZRJ, je Slovenija v 
dogovoru z ZDA in EU v odločilnem trenutku omogočila črnogorskemu vodstvu tudi dostop 
na Vrh tisočletja, s čimer je požela v OZN številne simpatije. Te naše intenzivne dejavnosti so 
obrodile popoln uspeh konec leta z zaprosilom in včlanitvijo ZRJ v OZN po enaki osnovi in 
postopku,kot ostale štiri naslednice SFRJ. S tem je potrjena enakopravnost naslednic.« 
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Vloga OVSE v civilnih misijah in misijah preventivne diplomacije narašča, posebej pa v 
REACT. Ministrstvo je skupaj z drugimi ministrstvi pripravilo rešitev za izboljšanje kakovosti 
in povečanju sodelovanja v mednarodnih misijah. Ministrstvo se je posebej posvečalo 
pogajanjem v okviru člena V. in pripravam za pristop Slovenije k CFE sporazumu. OVSE v 
širokem razponu varnostnih vprašanj posveča pozornost tudi problematiki lahkega orožja. 
Ministrstvo je v skladu s kandidaturo za predsedovanje OVSE leta 2005 opravilo posvetovanja 
s primerljivimi državami. Povabilo je tudi norveškega veleposlanika Eideja, ki je operativno 
vodil predsedovanje OVSE leta 1999. 

Ministrstvo je usklajevalo dejavnosti v zvezi z izvajanjem mednarodnih konvencij na področju 
razorožitve in nadzora nad orožjem. Slovenska delegacija je sodelovala na redni pregledni 
konferenci Pogodbe o nešiijenju jedrskega orožja (NPT), ministrstvo je nadaljevalo 
prizadevanja za čim prejšnji začetek veljavnosti Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih 
poskusov (CTBT), ki jo je Republika Slovenija že ratificirala. Ministrstvo je sodelovalo pri 
uresničevanju Konvencije o prepovedi kemičnega orožja in pri dejavnosti Organizacije za 
prepoved kemičnega orožja (OPCW), v kateri Slovenija zaseda mesto članice Izvršnega sveta 
za obdobje 2000-2002. Ministrstvo je tudi spremljalo pogajanja za okrepitev Konvencije o 
prepovedi biološkega orožja. 

Ministrstvo je v sodelovanju s pristojnimi resoiji spodbudilo priprave za uvedbo postopka za 
pristop Republike Slovenije k spremenjenemu Protokolu II (o minah) in dodatnemu Protokolu 
IV (o laserskem slepilnem orožju) h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja. 

Ministrstvo je nadaljevalo in okrepilo dejavnosti na področju lahkega orožja v sklopu priprav 
na Konferenco OZN o lahkem orožju 2001. Republika Slovenija je v januarju 2000 pod 
pokroviteljstvom Pakta stabilnosti pripravila in gostila mednarodno delavnico o lahkem orožju 
v Ljubljani. Sodelovala je na prvem zasedanju Pripravljalnega odbora za konferenco OZN 
marca v New Yorku Na področju lahkega orožja je nadaljevalo tudi dejavnosti v okviru Mreže 
za človekovo varnost in sodelovalo pri pripravah in izvedbi ministrskega sestanka Mreže v 
Luzernu maja 2000. 

Na področju protipehotnih min je ministrstvo še naprej dejavno podpiralo delovanje 
Mednarodnega sklada za razminiranje in pomoč žrtvam min. V juniju je ministrstvo na Brdu pri 
Kranju organiziralo tretjo regionalno konferenco o izvajanju Ottavske konvencije o prepovedi 
protipehotnih min Zagotovilo je tudi dejavno udeležbo slovenske delegacije na drugi 
konferenci držav pogodbenic Ottavske konvencije septembra v Ženevi 

V letu 2000 so se okrepile dejavnosti ministrstva pri vključevanju Republike Slovenije v delo 
mednarodnih nadzornih režimov na področju nešiijenja in nadzora nad orožjem. Aprila je RS 
postala članica Zanggeijevega odbora, oktobra pa Skupine jedrskih dobaviteljev (NSG). RS se 
je udeležila prve okrogle mize s članicami nadzornega režima na področju raketne tehnologije 
(MTCR) V okviru svoje redne dejavnosti je ministrstvo sodelovalo s pristojnimi organi glede 
nadzora nad mednarodnimi transferji orožja, streliva, vojaške opreme in blaga z dvojno rabo. 

Mednarodna ustanova za razminiranje in pomoč žrtvam min-ITF v letu 2000 nadaljuje z 
načrtom delovanja, ki temelji na uspešnih rezultatih v letu 1999 - tri četrtine vsega v letu 1999 
očiščenega ozemlja v BiH oziroma 3,156 mio m2 ter rehabilitacija 253 žrtev min v BiH in pribl 
0,482 mio m2 očiščenega ozemlja na Hrvaškem 
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V ITF je do zdaj prispevalo 22 držav, med njimi tudi Kanada, V. Britanija, Nemčija, Norveška 
in ZDA z mehanizmom podvajanja donacij. Med donatoije se vključuje tudi Komisija EU. ITF 
je razvil regionalno razsežnost delovanja in prispeva k okrepljenemu regionalnemu sodelovanju 
in stabilnosti. Iz BiH je razširil delovanje na Hrvaško, Kosovo in Albanijo ter načrtovano na 
Makedonijo. V zvezi s tem je bil na 13. seji upravnega odbora ITF v maju 2000 dosežen tudi 
dogovor, da se iz imena ustanove izpusti referenca na BiH. Do konca avgusta je bilo v BiH 
razminiranih 2.228.837 m2. Na Hrvaškem je bilo razminiranih 834.414 m2 od načrtovanih 2 
mio m2, tempo razdelitve del na podlagi javnih razpisov pa napoveduje, da bo načrt tudi 
izpolnjen ali celo presežen. V Albaniji so se na podlagi unilateralne donacije ZDA dela začela 
v juniju (razminirano 31.085 m2 na mejnem območju s Kosovom), na Kosovu pa dela potekajo 
v sodelovanju z UNM3K - Mine Action Coordination Centre-MACC in prek NGO's. Program 
rehabilitacije žrtev min poteka v skladu z načrtom za leto 2000. Letos je bilo tako 
rehabilitiranih 95 žrtev min. MZZ RS je 21. in 22. junija 2000 organiziralo Tretjo regionalno 
konferenco o protipehotnih minah na Brdu pri Kranju, ki se je je udeležilo 108 predstavnikov 
iz 50 držav in mednarodnih organizacij. 

Republika Slovenija je v okviru svojih dejavnosti v JVE 4. 9. 2000 v Podgorici odprla 
Kulturno-informativni center - Urad za pospeševanje sodelovanja Republike Slovenije z 
Republiko Črno goro. Generalni sekretar SE dr. Walter Schwimmer je Evo Tomič, diplomatko 
ministrstva, imenoval za svojo posebno predstavnico v Podgorici v predstavništvu SE v 
Podgorici. Republika Slovenija je v soglasju z EU, ZDA in Sekretariatom OZN v skladu s 
kontinuirano politiko podpore Črni gori, pomagala Črni gori pri navzočnosti na seji VS OZN 
ter vstopu v OZN ob vrhu tisočletja. 

Junija 2000 je Akademija za javno upravo ministrstva skupaj z Inštitutom OVSE pripravila 
tedensko usposabljanje županov in drugih predstavnikov lokalnih oblasti s Kosova v RS v 
okviru OVSE misije na Kosovu (UNMIK). Republika Slovenija je prispevala tri člane misije 
OVSE na Kosovu. Vlada Republike Slovenije je 31. 8. 2000 sklenila, da bo v civilno misijo 
OZN - UNMIK na Kosovu v okviru nalog civilne policije OZN (UNCIVIPOL) poslala 15 
slovenskih policistov. 

Vojaško sodelovanje Republike Slovenije na območju JVE je potekalo skozi sodelovanje v 
okviru SEDM (Southeastern European Defense Ministerial) kot polnopravna članica v 
političnem delu, medtem ko ima Republika Slovenija v vojaškem delu (SHIRBRIG in MPF 
SEE) status opazovalke. Slovenska vojska je sodelovala v operacijah za podporo miru na 
Kosovu - KFOR, UNMIK/UNMAS, v BiH - SFOR-LO/HeU, SFOR- MSU in SFOR-Role 1. 
Slovenski policisti za podporo miru v JVE so sodelovali v operacijah ZEU MAPE v Albaniji, v 
operaciji ZEU OVSE na Kosovu. 

Slovenska gospodarska menjava z državami JVE obsega približno četrtino celotne slovenske 
mednarodne gospodarske menjave, pri čemer je izvoz v države, ki so izšle iz nekdanje skupne 
države, skupaj s Črno goro okoli 16 % slovenskega izvoza in uvoz okoli 7„%. RS ima v tej 
menjavi presežek okoli 500 mio USD. Vrednost menjave je okoli 2 milijardi USD. 

Na področju kulturnega sodelovanja z JVE je Republika Slovenija v okviru projekta Mosaic in 
v sodelovanju Sveta Evrope pripravila seminar Vzpostavitev arhivskega informacijskega 
sistema v organizaciji Arhiva RS od 5. do 9. junija 2000. Dne 14. septembra 2000 je v 
Ljubljani potekala delavnica Upravljanje kulturnih centrov v organizaciji Ministrstva za 
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kulturo. V organizaciji Ministrstva za kulturo je 29. in 30. septembra 2000 v Ljubljani v 
Cankarjevem domu potekal seminar Kulturna raznolikost : Instrumenti nosilcev javnih oblasti 
na področju varovanja kulturnih pravic manjšin. Dejavnosti v izobraževanju in znanosti 
potekajo v okviru Pakta stabilnosti. 

Zgledno sodelovanje med Slovenijo in Svetom Evrope se je nadaljevalo tudi v letu 2000. V 
okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo sta Slovenija in SE marca 2000 v Portorožu organizirala 
mednarodno konferenco o medetničnih odnosih in narodnih manjšinah v JV Evropi, ki se jo je 
udeležil tudi generalni sekretar SE dr. VValter Schwimmer. Visoki gost se je ob tej priložnosti 
srečal s predsednikom republike Milanom Kučanom, predsednikom Državnega zbora Janezom 
Podobnikom, predsednikom vlade dr. Janezom Drnovškom in ministrom za zunanje zadeve dr. 
Dimitrijem Ruplom. 

Predstavniki Slovenije so aktivno sodelovali na vseh ministrskih zasedanjih in konferencah SE, 
med katerimi velja izpostaviti zlasti majsko in novembrsko zasedanje Odbora ministrov v 
Strasbourgu, Evropsko konferenco proti rasizmu oktobra v Strasbourgu ter Ministrsko 
konferenco ob 50-letnici Evropske konvencije o človekovih pravicah novembra 2000 v Rimu. 
Slovenija je v preteklem letu ohranila kontinuiran pristop h konvencijam in sporazumom SE ter 
aktivno sodelovala pri njihovem oblikovanju, pri čemer lahko posebej izpostavimo zlasti 12. 
protokol k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki se nanaša na popolno prepoved 
diskriminacije. 

Na področju človekovih pravic je Slovenija marca in aprila sodelovala na zasedanju Komisije 
za človekove pravice v Ženevi, na zasedanju Tretjega odbora Generalne skupščine Združenih 
narodov v New Yorku oktobra in novembra pa je med drugim formalno predlagala sprejetje 
Resolucije o Konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Naša država je maja v 
Ženevi pred Odborom proti mučenju zagovarjala poročilo o izvajanju Konvencije proti 
mučenju, avgusta pa pred Odborom za odpravo rasne diskriminacije poročilo o izvajanju 
Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. 

V okviru EU je Slovenija aktivno spremljala razvoj oblikovanja in sprejemanja Listine temeljnih 
pravic EU, v okviru OVSE je oktobra sodelovala na implementacijski konferenci Človekove 
dimenzije v Varšavi, v okviru Mreže za človekovo varnost pa se je osredotočila predvsem na 
problematiko otrok v oboroženih spopadih in tako dejavno sodelovala na Konferenci o otrocih 
žrtvah vojn septembra v kanadskem Winnipegu. V tem kontekstu je Slovenija tudi financirala 
izvedbo seminarjev Slovenske filantropije o nudenju psihosocialne pomoči otrokom na 
Kosovu 

Pakt stabilnosti za JVE 
V prvem letu delovanja se je Republika Slovenija v Paktu stabilnosti za JVE uveljavila kot 
enakopravna udeleženka, ki ni del kriznega območja in prejemnica pomoči, ampak donatorka, 
ki sodeluje v paktu s konkretnimi projekti. Dejavna je bila na vseh delovnih omizjih. Za leto 
2000 je namenila tudi 5,1 mio USD finančnih sredstev za pakt. Za leto 2000 je za aktivnosti v 
PS JVE namenila skupno 5,13 mio USD proračunskih in drugih sredstev, od tega 0,755 mio 
USD za demokratizacijo in človekove pravice, 4,0 mio USD za gospodarske projekte in 0,375 
mio USD za varnostne projekte oziroma razminiranje. Za izvajanje različnih projektov je bilo 
v teku leta vloženih 3,5 mio USD proračunskih sredstev. Republika Slovenija je sponzor 
delovne skupine za človekove pravice in manjšine v okviru prvega delovnega omizja. 
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Na ekonomskem področju je Republika Slovenije sprejela Strategijo za sodelovanje pri 
gospodarski obnovi in razvoju v JVE, ki jo tudi uresničuje. Izvaja vrsto projektov - predvsem 
tehnične pomoči, prenosa znanja in izkušenj ter graditve institucij. Na področju varnosti je za 
Republiko Slovenijo posebno pomembna Mednarodna fundacija za razminiranje in pomoč 
žrtvam min (International Trust Fund - ITF), ki širi svojo dejavnost. Republika Slovenija je s 
strokovno pomočjo vključena tudi v protikorupcijsko iniciativo ter boj proti organiziranemu 
kriminalu in trgovini z ljudmi. 

SECI 
Pomemben dosežek sodelovanja Republike Slovenije v iniciativi SECI je ratifikacija 
Sporazuma o sodelovanju pri preprečevanju in boju proti čezmejnemu kriminalu. Na njegovi 
osnovi Republika Slovenije sodeluje v delu Centra za usposabljanje policije za to področje. 
Republika Slovenija je na zadnjem sestanku Programskega odbora SECI 6.12.2000 v Zagrebu 
dobila podporo za nov projekt na področju urejanja telekomunikacij. Slovenski strokovnjaki 
so razvili in vodijo projekt komercialne arbitraže, ki vsebuje tudi načrt za usposabljanje 
strokovnjakov iz držav JVE. 

Sodelovanje s sosednjimi državami 

Republika Avstrija 
Slovenija je v preteklem letu z Avstrijo, v kateri živi slovenska manjšina, in članico EU še 
naprej razvijala poglobljeno sodelovanje na številnih področjih, kjer obstajajo skupni interesi. 
Slovenija se sankcijam EU zoper Avstrijo na bilateralni ravni ni priključila, ampak je zavzela 
stališče, da bo delo avstrijske vlade presojala po njenih konkretnih dejanjih, še posebej tistih, ki 
se nanašajo na zaščito pravic slovenske manjšine v Avstriji (7.člen ADP). Zvezna ministrica za 
zunanje zadeve Republike Avstrije je ob njenem obisku 5. aprila 2000 v Sloveniji potrdila 
interes in podporo RA za priključitev Republike Slovenije k EU. Vlada Republike Slovenije je 
trikrat obravnavala gradiva in sprejela sklepe v zvezi z vprašanjem nediskriminatorne 
denacionalizacije. Sprejela je tudi stališča o varnosti obratovanja NEK. 

Republika Madžarska 
Odnosi z Republiko Madžarsko so se v letu 2000 uspešno poglabljali na več področjih. Velika 
pozornost je bila posvečena izgradnji V. panevropskega koridorja in izboljšanju pretoka blaga 
in oseb, kar daje podlago nadaljnji krepitvi gospodarskega sodelovanja. Skupni cilj obeh držav 
je vključitev v Evropsko unijo, pri čemer se vzpostavlja podlaga za sodelovanje pri prilagajanju 
obeh držav evropskemu pravnemu redu in podlaga za vzpostavljanje intenzivnejšega dialoga na 
področju notranjih zadev, financ, okolja in prostora, kulture, ipd Z Republiko Madžarsko, kot 
članico NATO, gradi Republika Slovenija partnerski odnos. 

Republika Italija 
Republika Slovenija in Republika Italija sta v preteklem letu poglobili sodelovanje na številnih 
področjih. Med državama seje okrepilo sodelovanje na področju prometa in zvez, na vojaškem 
področju in na področju notranjih zadev v boju proti organiziranemu kriminalu in 
preprečevanju ilegalnih migracij. Pomemben premik v odnosih med državama je bil stoijen na 
področju zaščite slovenske manjšine v Italiji s sprejemom osnutka zakona o zaščiti slovenske 
manjšine v Italiji v Poslanski zbornici italijanskega parlamenta 12.7.2000. Pomembno in 
uspešno je bilo tudi sodelovanje pri izgradnji prometnih povezav, cestnih in železniških. V 
Rimu je bil 12.4.2000 podpisan memorandum o soglasju o izgradnji avtocestnih povezav, ki je 
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začel veljati 11.12.2000.Z delom je končala mešana slovensko-italijanska zgodovinsko kulturna 
komisija s sprejetjem usklajenega skupnega poročila, kar bo pomembno prispevalo k osvetlitvi 
nekaterih težkih obdobij skupne preteklosti in preseganju še odprtih vprašanj. 

Republika Hrvaška 
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta dobro in pospešeno sodelovali, kar je razvidno iz 
številnih meddržavnih obiskov in delovnih srečanj, izpeljanih predvsem po vzpostavitvi nove 
oblasti v Republiki Hrvaški. Pri reševanju odprtih vprašanj je bil dosežen napredek, ko sta 
predsednika vlad obeh držav dne 8.10.1999 v Ljubljani podpisala pogodbo o ureditvi 
premoženjsko-pravnih razmerij (PUPPR), kije pričela veljati 23.2.2000. Predsednik Republike 
Hrvaške Stjepan Mesič je 20.3.2000 obiskal Republiko Slovenijo. 

Sodelovanje v okviru Trilateralne pobude (sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Madžarsko) 
ostaja v poudarkih najvišjih predstavnikov treh držav članic pomembna zunanjepolitična 
usmeritev. Hrvaška je izrazila željo za sodelovanje v Trilateralni pobudi in je bila 13. septembra 
2000 na srečanju predsednikov vlad v Budimpešti sprejeta v Trilateralo oz. Kvadrilateralo. 

Vatikan 
Republika Slovenija in Sveti sedež sta v minulem letu dobro sodelovala, k čemur so prispevali 
medsebojni stiki na najvišji ravni. Pri kardinalu Angelu Sodani, državnemu tajniku Svetega 
sedeža, sta bila na delovnem obisku Milan Kučan, predsednik Republike Slovenije, 14.7.2000, 
in dr. Andrej Bajuk, takratni predsednik Vlade Republike Slovenije, 14.9.2000, ki gaje sprejel 
tudi papež Janez Pavel II. Na obeh srečanjih seje ponovno potrdilo, da Republika Slovenija in 
Sveti sedež sledita skupnim ciljem v zunanji politiki, kar predstavlja dobro osnovo za 
sodelovanje na multilateralnem področju. Od julija 1999 do maja 2000 so potekala pogajanja 
med delegacijo Republike Slovenije in Svetega sedeža o sklenitvi sporazuma o pravnih 
vprašanjih, ki pa zaradi še neusklajenega besedila, niso bila končana. 

V Srednjeevropski pobudi (SEP) je bila naša država med pobudnicami sprememb zastarelih 
smernic za delovanje in pravilnika, ki so ga potrdili predsednik vlad na lanskoletnem letnem 
sestanku na vrhu v Budimpešti. Na tej podlagi uveden redni letni denarni prispevek vseh držav 
članic, četudi bodo nekatere - s skladu z načelom o solidarnosti - prispevale le simbolične 
zneske. To naj bi povečalo zavest o pripadnosti SEP, predvsem pa bo olajšalo financiranje 
najnujnejših operativnih potreb. Spremenjena so bila tudi pravila za delovne skupine, ki naj bi 
poslej postale bolj učinkovite za nadaljnje delovanje SEP kot komplementarne organizacije v 
sklopu vseevropske politične arhitekture. Slovenija , ki uspešno vodi delovno skupino za mala 
in srednja podjetja, je bila še posebej aktivna v delovnih skupinah za manjšine, promet, 
varovanje okolja, civilno zaščito, kulturo ter znanost in tehnologijo. 

Sodelovanje v okviru Trilateralne pobude (sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Madžarsko) 
ostaja v poudarkih najvišjih predstavnikov treh držav članic pomembna zunanjepolitična 
usmeritev. Hrvaška je izrazila željo za sodelovanje v Trilateralni pobudi in je bila 13. septembra 
na srečanju predsednikov vlad v Budimpešti tudi sprejeta v Trilateralo oz. Kvadrilateralo. 

Maja leta 2000 je z delovanjem začela nova regionalna organizacija - Jadransko-jonska 
pobuda V njej ob močni podpori EU poleg Slovenije sodelujejo Italija, Hrvaška, BiH, 
Albanija, Grčija in Črna gora s statusom opazovalke. Republika Slovenija se je vanjo vključila, 
ker meni, da pomembno vpliva k stabilizaciji celotne JVE regije. Obenem je to lahko učinkovit 
okvir za uresničitev interesov (posameznih in skupnih) skozi konkretne projekte. 
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Sodelovanje z državami Evrope in Severne Amerike 
Odnose z ZDA zaznamujeta pospešeno in vsestransko medsebojno sodelovanje ter dialog, pri 
čemer je z vidika nadaljevanja slednjega po obisku predsednika ZDA W. J. Clintona v 
Republiki Sloveniji treba omeniti predvsem obisk dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje 
zadeve RS (februar 2000) v ZDA. Slovenijo pa je obiskal državni podsekretar za politične 
zadeve v State Departmentu Thomas R. Pickering (februar 2000). Z vidika slovenskih 
prizadevanj za včlanitev v zvezo Nato, ki so se pospešeno nadaljevala tudi v tem obdobju, je 
Republika Slovenija obiskala delegacija ameriških senatorjev' (maj 2000). Gospodarska 
menjava med državama narašča. Septembra je Washington obiskal minister za zunanje zadeve 
Alojz Peterle, na uradnem obisku v ZDA pa je tega meseca bil tudi minister za obrambo Janez 
Janša. Slovenijo je aprila in septembra obiskal predsednik ameriškega odbora za širitev NATO 
Bruce Jackson 

Republika Slovenija in Kanada nadaljujeta dobro sodelovanje na večstranskem področju. 
Politični dialog med državama v letu 2000 je vključeval pogovore na ravni ministrov za 
zunanje zadeve ob priložnosti multilateralnih srečanj, posebnega pomena pa je bil obisk Petra 
Pettigrewa, kanadskega ministra za mednarodno trgovino v Slovenijo, z močno gospodarsko 
delegacijo. Ob tej priložnosti je bil podpisan tudi sporazum o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja. V letu 2000 je bil zaključen tudi postopek sprejemanja socialne konvencije med 
obema državama (stopil v veljavo v začetku leta 2001). 

Nadaljevali so se tradicionalno dobri odnosi z ZRN in visoka dinamika obiskov na vseh ravneh. 
Na uradnem obisku v Republiki Sloveniji sta bila minister za obrambo in notranji minister 
ZRN. Minister za zunanje zadeve je opravil delovni obisk v Berlinu - dr. Rupel marca 2000, 
Peterle julija 2000. Obnovila so se varnostno-politična posvetovanja obeh ministrstev. Krepilo 
se je sodelovanje z nemškimi zveznimi deželami Republika Slovenija se je udeležila EXPO 
2000 v Hannovru, sejem je obiskal predsednik države Kučan. Republika Slovenija je odprla 
častni konzulat Republike Slovenije v Potsdamu. Nadaljevalo se je dobro gospodarsko 
sodelovanje in ohranil presežek v blagovni menjavi z ZRN. Usklajevale so se zunanjepolitične 
dejavnosti v zvezi z odškodninami za prisilno in suženjsko delo med drugo svetovno vojno. 

Odnosi med Slovenijo in Francijo so razvejani in se iz leta v leto poglabljajo. Čeprav 1. 2000 ni 
bilo realiziranih obiskov na visokih ravneh, je bil politični dialog na delovni ravni intenziven. 
Pariz je maja 2000 obiskal vodja Ožje pogajalske skupine dr. Janez Potočnik, julija 2000 pa 
državni sekretar ministrstva Mitja Drobnič. Francija je bila tudi v letu 2000 po obsegu blagovne 
menjave tretji gospodarski partner Slovenije. Obseg blagovne menjave je presegel 1,6 mrld 
USD 

Nadaljevali in krepili so se odnosi med Republiko Slovenijo in Veliko Britanijo. Odlično 
sodelovanje med državama je v letu 2000 potrdila vrsta srečanj, med katerimi izstopata obisk 
Keitha Vaza, državnega ministra za evropske zadeve v britanskem zunanjem ministrstvu v 
Sloveniji ter obisk dr Janez Potočnika, vodje ožje pogajalske skupine v Veliki Britaniji. Med 
več podpisanimi sporazumi omenjamo sporazum o cestnem prometu ter sporazum o 
ustanovitvi in dejavnosti kulturnih centrov. 

Politični dialog med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo se je v letu 2000 nadaljeval 
predvsem na ravni ministrov za gospodarske odnose. Gospodarsko sodelovanje med državama, 
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ki je po ruski finančni krizi leta 1998 močno upadlo, se postopoma izboljšuje. Izvoz seje v letu 
2000 povečal za 48%, uvoz pa za 45%, v primerjavi z letom 1999. 

Med Republiko Slovenijo in Belgijo se je nadaljeval politični dialog na zvezni in regionalni 
ravni. Belgija je v preteklem letu odprla veleposlaništvo v Ljubljani in imenovala prvega 
rezidenčnega veleposlanika v Republiki Sloveniji. 

Med Republiko Slovenijo in Luksemburgom prihaja do rednih srečanj na visoki ravni ob 
različnih multilateralnih konferencah. 

Odnosi med Republiko Slovenijo in Nizozemsko so dobri, sodelovanje na različnih področjih 
se uspešno razvija. Republika Slovenija je odprla veleposlaništvo v Haagu in imenovala prvega 
rezidenčnega veleposlanika Republike Slovenije na Nizozemskem. Julija je Republiko Slovenijo 
obiskal minister za zunanjo trgovino Nizozemske. V Haagu in Ljubljani so potekala 
posvetovanja na ravni državnih sekretarjev v ministrstvu. 

Bilateralne odnose med Slovenijo in Švedsko v celoti ocenjujemo kot zelo dobre in 
prijateljske, odprtih vprašanj ni. Vsi dosedanji stiki med uradnimi predstavniki obeh držav so 
potrdili interes po nadaljnji poglobitvi vsestranskih odnosov. 

V letu 2000 so bili realizirani naslednji obiski: januarja se je mednarodnega foruma o 
holokavstu v Stockholmu udeležil predsednik Milan Kučan, februarja je Švedsko obiskala 
ministrica za gospodarske dejavnosti dr. Tea Petrin, marca je bil na Švedskem minister za 
evropske zadeve Igor Bavčar, septembra je Slovenijo obiskal Frank Belfrage, generalni 
direktor švedskega Ministrstva za zunanje zadeve, zadolžen za EU, oktobra je Švedsko v vlogi 
predavatelja na seminarju »Pričakovanja svetovne ekonomije« v Stockholmu obiskal minister 
dr. Marjan Senjur, pav tako tudi vodja pogajalske skupine za EU dr. Janez Potočnik. 
Novembra 2000 je v okviru turneje po 13 državah kandidatkah za EU Slovenijo obiskala 
ministrica za zunanje zadeve Anna Lindh, decembra pa je bila na obisku ministrica za 
kmetijstvo, prehrano in ribištvo ter za enakopravnost spolov Margareta Winberg. Nadaljevalo 
se je tudi medparlamentarno sodelovanje in oktobra je Slovenijo obiskala predsednica 
zunanjepolitičnega odbora V. Furubjelke. 

Politični dialog med Slovenijo in Finsko se je krepil predvsem z vidika kandidature Republike 
Slovenije za članstvo v Evropski uniji. Temu je bil namenjen tudi obisk vodje ožje pogajalske 
skupine dr. Janez Potočnik 12. in 13. oktobra 2000 na Finskem, kjer je predstavil slovensko 
približevanje k EU. Na delovnem obisku 17. februarja 2000 je bila tudi ministrica za 
gospodarstvo dr. Tea Petrin. 

Odnosi med Slovenijo in Norveško so prijateljski, brez odprtih vprašanj. Na obisku v Sloveniji 
je 11. in 12. januarja 2000 bila na obisku delegacija odbora za mednarodne odnose norveškega 
parlamenta, ki jo je vodil predsednik odbora H. Blankenborg. 

Meddržavne odnose je v letu 2000 zelo pozitivno zaznamovalo odprtje rezidenčnega 
veleposlaništva Republike Slovenije v Kraljevini Danski. Politično sodelovanje med državama 
je zelo okrepljeno tudi v okviru priprav Republike Slovenije za vstop v Evropsko unijo. V letu 
2000 je bil realiziran obisk dr. Dimitrija Rupla, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije 
v Kraljevini Danski 14 aprila 2000, ki je ob tej priložnosti uradno otvoril o veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Kopenhagnu Minister za zunanje zadeve Kraljevine Danske je obiskal 
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Republiko Slovenijo 15. in 16. maja 2000. Vodja ožje pogajalske skupine dr. Potočnik je bil na 
delovnem obisku na Danskem 13. septembra 2000. 

Odnosi med Slovenijo in Islandijo so prijateljski, krepi se politični dialog med državama. Maja 
je bil na prvem uradnem obisku v Sloveniji predsednik islandske vlade David Oddsson. Obisk 
je potrdil prijateljske odnose med državama ter podal temelje za okrepitev sodelovanja med 
državama na vseh področjih. 

Nadaljevali so se tudi tradicionalno dobri odnosi med Republiko Slovenijo in baltiškimi 
državami, ki s pospešenimi posvetovanji na temo EU in varnosti dobivajo novo razsežnost. 
Odnosi z Estonijo so se razvijali v prijateljskem ozračju. Novembra 2000 so potekale 
vzajemno koristne in obsežne konzultacije na ravni vodij sektorjev ministrstva za zunanje 
zadeve. Minister za zunanje zadeve Ilves je Republiko Slovenijo obiskal oktobra 1999 in junija 
2000 v okviru srečanja ministrov za zunanje zadeve držav kandidatk za članstvo v EU skupine 
5+1. Predsednik Litve V. Adamkus je bil v Republiki Sloveniji maja 2000 in ob tej priložnosti 
je bil podpisan tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja. V Latviji je bil marca 2000 
na uradnem obisku predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. 

S Portugalsko je tudi v letu 2000 potekal intenziven politični dialog. Vzpostavljeni stiki na 
področju gospodarstva, obrambe, financ, notranjih zadev, evropskih zadev ter kulture, znanosti 
in izobraževanja pa so se poglobili. Na povratnem uradnem obisku na Portugalskem je bil 
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan 29. in 30. marca 2000. Spremljala sta ga takratni 
minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in minister za kulturo Jožef Školč ter številčna 
gospodarska delegacija. 

Slovenija in Španija zelo dobro sodelujeta, poglobilo seje sodelovanje na področju evropskih 
zadev. V letu 2000 je politični dialog med državama potekal v okviru realiziranih delovnih 
obiskov v Španiji na ravni državnih sekretarjev. Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan 
seje udeležil slovesnosti ob 500-letnici rojstva Krala V, ki je potekala v Toledu oktobra 2000. 
Na delovnem obisku v Španiji pa je bil tudi namestnik vodje ožje pogajalske skupine dr. Janez 
Potočnik. V začetku leta 2000 je GZS organizirala poslovno konferenco »Kako poslovati s 
Španijo«. Gospodarska delegacija pod vodstvom GZS je bila na obisku v Kataloniji in Baskiji 
od 3.-7. Oktobra 2000. 

Sodelovanje med Slovenijo in Malto se je v letu 2000 poglobilo zlasti v okviru priprav na 
polnopravno članstvo v Evropski uniji. Na uradnem obisku na Malti je bil predsednik Vlade 
Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek februaija 2000. 

Politični dialog med Republiko Slovenijo in Irsko je stalen. V letu 2000 se je med državama 
nadaljevalo že dobro utečeno sodelovanje, poudarjeno na področju evropskih zadev. Ob 
različnih multilateralnih dogodkih je prišlo tudi po pogovorov ministrov za zunanje zadeve. 
Irsko sta obiskala Igor Bavčar, minister za evropske zadeve in dr Janez Potočnik, vodja ožje 
pogajalske skupine. Občutno (za 63%) seje okrepil slovenski izvoz na Irsko. 

V sodelovanju med Republiko Slovenijo in Švico se je okrepil politični dialog. Med 
najpomembnejša srečanja sodi obisk MZZ Frleca decembra 1999 v Bernu. Aprila 2000 seje 
švicarska vlada odločila, da bo v začetku leta 2001 odprla svoje veleposlaništvo v Ljubljani. 

Odnosi med Republiko Slovenijo in Poljsko so tradicionalno dobri in se poglabljajo na 
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različnih ravneh sodelovanja. Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Andrej Bajuk se je 
avgusta 2000 udeležil konference ob 20. obletnici sindikata Solidarnost v Gdansku, kjer se je 
bilateralno sestal s predsednikom vlade Buzekom, septembra 2000 pa se je na prvem uradnem 
obisku v Republiki Sloveniji mudila predsednica poljskega Senata Alicija Grzeskovviak 
Gospodarsko sodelovanje med državama se krepi in blagovna menjava je leta 2000 presegla 
360 mio USD. 

Med Republiko Slovenijo in Češko republiko se je nadaljeval poglobljeni dialog na visoki in 
najvišji politični ravni. Ministrstvo je v okviru dogovora med ministroma za zunanje zadeve o 
rednih, dvakrat letnih srečanjih zunanjih ministrov nazadnje obiskal Češko republiko aprila 
2000. Med državama so potekala tudi redna posvetovanja na ravni državnih sekretarjev. 

Odnos med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko zaznamuje visoka raven dvostranskih 
stikov. Avgusta 2000 je bil v Slovaški na uradnem obisku minister Peterle. Med državama so 
potekala delovna posvetovanja na ravni državnih sekretarjev. Imenovana je bila prva 
veleposlanica Republike Slovenije v Slovaški republiki. Narašča tudi medsebojna blagovna 
menjava. 

Meddržavni dialog med Republiko Slovenijo in Grčijo seje nadaljeval s srečanjem ministra za 
zunanje zadeve Republike Slovenije Alojza Peterleta z ministrom za zunanje zadeve Helenske 
republike Georgom Papandreoujem julija 2000 ob robu zasedanja multilateralne konference 
State Legislative Leaders Foundation v Atenah. Blagovna menjava med državama narašča. 

Februarja 2000 je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek obiskal Republiko 
Ciper. Državi dejavno sodelujeta tudi na večstranskem področju. 

Politični dialog med Republiko Slovenijo in Turčijo se je nadaljeval s političnimi 
konzultacijami v Ankari, ki jih je s slovenske strani vodil DS v ministrstvu. Blagovna menjava 
med državama narašča. 

Politični dialog med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo se je nadaljeval z obiskom 
ministrice za delo in socialne zadeve Republike Albanije Makbule če<?o v Republiki Sloveniji 
januarja 2000. Februarja 2000 je Albanijo obiskal minister za promet in zveze mag. Anton 
Bergauer. 

V dvostranskih odnosih Republike Slovenije z državami kavkaške regije (Gruzijo, Republiko 
Armenijo in Azerbajdžanom) in z državami Srednje Azije je ohranjena raven sodelovanja. 

Politični dialog med Republiko Slovenijo in Ukrajino je v omenjenem obdobju zastal Prišlo je 
do upočasnitve trenda upadanja blagovne menjave med državama, ki so ga povzročile slabe 
razmere v ukrajinskem gospodarstvu (izvoz v letu 2000 je beležil 5% rast v primerjavi z letom 
1999, uvoz pa 1%). 

Bclorusija je v letu 2000 sprožila postopek za akreditacijo svojega prvega nerezidenčnega 
veleposlanika v Republiki Sloveniji, s sedežem na Dunaju, za katerega je v decembru dobila 
agreman Sodelovanje med državama ostaja skromno. Slovenski izvoz je v letu 2000 znašal 
13,6 mio USD, uvoz pa 2,5 mio USD. 
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Slovenija je v aprilu 2000 akreditirala svojega prvega nerezidenčnega veleposlanika v 
Kazahstanu s sedežem v Moskvi. Čeprav je sodelovanje med državama na vseh področjih 
skromno, so na področju slovenskega izvoza občutni pozitivni trendi - izvoz je v letu 2000 
dosegel 7,7 mio USD (indeks 253 glede na enako obdobje 1999). 

Stiki med Republiko Slovenijo in Bolgarijo so v letu 1999 in 2000 potekali predvsem na 
večstranski ravni. 

Med Republiko Slovenijo in Romunijo se je nadaljeval reden politični dialog na ravni 
ministrov za zunanje zadeve in državnih sekretaijev. Stiki so potekali tudi ob robu 
multilateralnih dogodkov. Republika Slovenija je sprejela tudi odločitev o odprtju 
veleposlaništva v Bukarešti. Državi sta uskladili nekaj pomembnih dvostranskih sporazumov, 
med katerimi sta tudi sporazum o vračanju oseb in o sodelovanju proti organiziranemu 
kriminalu. V letu 2000 beležimo povečanje blagovne menjave. 

V letu 2000 seje izrazito povečala blagovna menjava z Moldavijo. Med predstavniki države ni 
prišlo do srečanj. 

Okrepljeni stiki med predstavniki Republike Slovenije in BiH so se nadaljevali. Marca 2000 je 
Republiko Slovenijo obiskal Edhem Bičakčic, predsednik vlade Federacije BiH, junija 2000 pa 
Ejup Ganič, predsednik Federacije BiH. Gospodarski odnosi med Republiko Slovenijo in BiH 
se pospešeno razvijajo. Republika Slovenija je v letu 2000 vodilni tudi vlagatelj v BIH. 
Poseben pomen ima izvedba projektov slovenske fundacije v okviru Mednarodne ustanove za 
razminiranje ter pomoč žrtvam min. 

V letu 2000 se je okrepilo gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo Glede na to, da se Republika Slovenija pripravlja na vstop v EU in da mora pred 
vstopom uskladiti svojo politiko vizumskega režima z vizumsko politiko EU, je morala tudi 
Republika Slovenija za makedonske državljane vpeljati vizumski režim, ki je začel veljati 1. 
januarja 2000. 

Z demokratičnimi spremembami v ZRJ in z odločitvijo, da ZRJ zaprosi za članstvo v OZN kot 
ena izmed enakopravnih naslednic (in s tem odstopi od zahteve po priznavanju izključne 
kontinuitete SFRJ), so bile odpravljene ovire za vzpostavitev diplomatskih odnosov med 
Republiko Slovenijo in ZRJ, ki so bili nato vzpostavljeni 9. decembra 2000 ob obisku ministra 
za zunanje zadeve ZRJ mag. Gorana Svilanoviča v Ljubljani. Septembra 2000 je Republika 
Slovenija v Podgorici na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 16.3.2000 odprla 
Kulturno-informativni center - Urad za pospeševanje stikov, v Ljubljani pa s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije (sklep Vlade Republike Slovenije z dne 22. junija 1999) deluje črnogorski 
Urad za spodbujanje sodelovanja z Republiko Slovenijo. V letu 2000 je vrednost slovenskega 
izvoza v ZRJ znašala 143,35 mio USD (indeks 168,9), uvoz iz ZRJ pa 40,99 mio USD (indeks 
113,6) Slovenija je v letu 2000 Črni Gori dala tehnično pomoč v vrednosti 25 odstotkov 
slovenskih sredstev za dejavnosti v okviru Pakta stabilnosti in sodelovala pri stabilizaciji, 
povojni obnovi in razvoju Kosova, kateremu je nudila tudi človekoljubno in tehnično pomoč 

Med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro sta se nadaljevala vsestransko sodelovanje 
in politični dialog. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 16 marca 2000 je bil v 
začetku septembra 2000 v Podgorici odprt slovenski Kulturno-informativni center - Urad za 
pospeševanje sodelovanja z Republiko Črno goro Slovenija Črni gori še naprej daje tehnično 
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pomoč in ji je v letu 2000 namenila 25 odstotkov slovenskih sredstev za dejavnosti v okviru 
Pakta stabilnosti. Republika Slovenija sodeluje tudi pri stabilizaciji, povojni obnovi in razvoja 
Kosova, daje pa tudi človekoljubno in tehnično pomoč. 

Neevropske države 
Republika Slovenija je poglabljala odnose z državami Afrike, Azije, Latinske Amerike in 
Pacifika. V skladu z začrtanimi smernicami se je dejavnost osredotočila na pomembnejše 
regionalne centre. Predvsem je bil poudarek na uresničitvi predlogov in ciljev, danih med 
številnimi obiski na visoki ravni iz Republike Slovenije. Pomembno merilo pri tem je 
zasledovanje gospodarskih interesov Republike Slovenije v predhodnem obdobju. Poteka 
reden politični dialog s ključnimi partnerji Republike Slovenije tako s pomočjo instrumenta 
političnih posvetovanj (Izrael, Kitajska) in srečanj na visoki ravni na mednarodnih forumih. 
Izpeljan je bil obisk predsednika kitajskega parlamenta Li Penga v Republiki Sloveniji (junij 
2000), ki so mu sledila še redna politična posvetovanja med zunanjima ministrstvoma 
(september 2000). Te so pokazale, da je bil dosežen napredek v odnosih med državama na 
vseh področjih sodelovanja, vključno na področju dialoga o človekovih pravicah 

Velikega pomena za večjo prepoznavnost Slovenije na Japonskem je bil obisk predstavnice 
japonske cesarske družine (september 2000). 

» 

V cilju vzdrževanja kontinuirane prisotnosti Republike Slovenije na pomembnejših 
mednarodnih forumih in poglabljanja stikov z državami, s katerimi sicer nimamo razvitega 
tesnejšega sodelovanja, je bila udeležba na 13. ministrski konferenci Gibanja neuvrščenih držav 
(GND) v Cartageni in na 27. ministrskem zasedanju Organizacije islamske konference (OIK) v 
Kuala Lumpuiju na ravni državnega sekretarja, ter na 9. zasedanju OIK na vrhu v Dohi na 
ravni državnega podsekretarja. Pomemben segment bilateralnih razgovorov je bilo vprašanje 
nasledstva in statusa ZRJ v GND in OZN. 

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je imel stalne stike s 
slovenskimi, manjšinskimi, izseljenskimi in zdomskimi organizacijami in jim pomagal pri stikih 
z drugimi državnimi organi in ustanovami v Republiki Sloveniji (šolstvo, kultura, znanost, 
notranje zadeve) ter usklajeval sodelovanje z njimi. 

Slovenska narodna skupnost v zamejstvu in po svetu je bila še naprej deležna finančne pomoči 
in pozornosti s strani Urada v okviru proračunskih zmožnosti, kot tudi pomoči pri 
organiziranju in izvajanju kulturnih in izobraževalnih dejavnosti. 

Urad je sodeloval pri usklajevanju mnenj znotraj manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. 
Meseca julija je italijanska Poslanska zbornica sprejela osnutek globalnega zaščitnega zakona 
za slovensko manjšino v Italiji, meseca oktobra pa se je začela obravnava tega zakonskega 
osnutka v italijanskem Senatu. Urad je ves čas spremljal postopek v Poslanski zbornici in bil pri 
tem v stiku s predstavniki slovenske manjšine in drugimi službami ministrstva. Na Madžarskem 
je meseca junija v Monoštru tudi s pomočjo Urada začela oddajati slovenska radijska postaja. 
Prizadevanja so sedaj usmerjena v zagotovitev stalnega financiranja omenjene postaje s strani 
madžarske države in odprtje mednarodnega mejnega prehoda Čepinci - Verica. 

Na avstrijskem Koroškem je Urad spremljal začetek pogajanj slovenske manjšine z deželno 
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vlado o spremembah dvojezične zakonodaje v luči razsodbe Ustavnega sodišča Avstrije z dne 
9 3. 2000. Z zadovoljstvom je pozdravil razsodbo istega sodišča z dne 4. 10. 2000, v kateri je 
odločilo, daje uredba avstrijske zvezne vlade iz leta 1976 oz. zakon o narodnih skupnostih, ki 
omogočata uporabo slovenskega jezika pred sodišči in upravnimi uradi na deželni, okrajni in 
občinski ravni samo, če je slovenskega prebivalstva v občini več kot dvajset odstotkov, 
nezakonita oz. protiustaven; po mnenju sodišča morajo biti manjšinske pravice zagotovljene že 
pri desetih odstotkih (ali celo nižje) manjšinskih občanov. Urad si je sicer prizadeval predvsem 
za izboljšanje finančnega položaja manjšinskih medijev in splošno povečanje finančne pomoči 
avstrijske države slovenski manjšini. 

V sodelovanju s slovenskimi društvi na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Zvezni 
republiki Jugoslaviji je Urad organizacijsko in finančno podpiral njihovo kulturno dejavnost, 
predvsem pouk slovenskega jezika in povezave s Slovenijo. Urad je meseca decembra poslal 
humanitarno pomoč slovenskemu društvu v Novem Sadu (edinemu v Zvezni republiki 
Jugoslaviji). 

Urad je vzdrževal in poglabljal stike s Slovenci, živečimi po svetu. Skupaj z Ministrstvom za 
šolstvo in šport je pripravil seminar za učitelje slovenskega jezika iz ZDA in Kanade ter 
Avstralije in Argentine. Z izvajalskimi organizacijami v Sloveniji, ki skrbijo za kulturno 
izmenjavo s Slovenci v zamejstvu in po svetu, poteka usklajevanje o tem, kako zagotoviti večji 
poudarek izvedbi programov ob minimalni porabi sredstev za njihovo delovanje. 

Urad je sodeloval pri pripravi na Konferenco Sveta Evrope proti rasizmu, rasni diskriminaciji, 
ksenofobiji in netoleranci, kije bila sredi oktobra v Strassbourgu. 

Analitična in informativna dejavnost 
Ministrstvo je nadaljevalo svojo analitično in informativno dejavnost. Periodično je izdajalo 
bilten Analize, v katerem so bili objavljeni pomembnejše analitične in aktualne informacije iz 
diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije in drugo gradivo iz dejavnosti 
ministrstva ter tudi lastni analitični prispevki. 

Mednarodnopravne zadeve 
Republika Slovenija je v letu 2000 sklenila 32 dvostranskih pogodbenih aktov z 18 državami; 
štiri dvostranske pogodbe so bile podpisane z mednarodnimi zvezami (EU, NATO, EBRD). 
Ratificirano je bilo 92 pogodbenih aktov. 
Med podpisanimi dvostranskimi pogodbami velja poudariti pogodbe o zaščiti naložb z Italijo, 
Rusko federacijo in Tajsko, o socialni varnosti z Nizozemsko in Kanado-Quebec; o vzajemni 
pomoči v carinskih zadevah z Makedonijo in Norveško, o sodelovanju v kulturi in 
izobraževanju z Italijo, o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Kanado in Litvo; znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju z Romunijo; na področju ureditev posameznih panog prometa z 
Veliko Britanijo, Moldovo, Madžarsko in Italijo; formalnopravno je urejeno nasledstvo 
sporazumov nekdanje Jugoslavije s Ciprom. Republika Slovenija je ob koncu leta 2000 
vzpostavila diplomatske odnose še z eno državo (ZR Jugoslavijo); tako ima sedaj Republika 
Slovenija vzpostavljene diplomatske odnose s 147 državami. 
Ko gre za urejanje mednarodnih odnosov z večstranskimi pogodbami, v okvirih zadevnih 
mednarodnih organizacij, je Republika Slovenija podpisala, ratificirala oz pristopila k 43 
pogodbenim aktom v okviru 14 mednarodnih organizacij. Gre za precejšnje število sprememb 
ali dopolnitev (s protokoli) že prej veljavnih mednarodnih dokumentov. Velja pa našteti 
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nekatere pomembnejše akte, ki se nanašajo na: letalski promet (sprejem Konvencije o 
označevanju plastičnih razstreliv zaradi odkrivanja; s tem se je Republika Slovenija uvrstila 
med članice Mednarodne organizacije civilnega letalstva, ki so v svoj pravni red sprejele vse t.i. 
protiteroristične konvencije s področja civilnega letalstva); na mednarodno zasebno pravo 
(vročitev sodnih in zunajnsodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini); na 
pridobivanje dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah); na kazenske zadeve (preprečevanje 
čezmejnega organiziranega kriminala; boj zoper korupcijo); človekove pravice (pravice 
otroka, pravice oseb udeleženih v postopku Evropskega sodišča za človekove pravice, ipd ); 
konvencije Sveta Evrope (sodelovanje držav članic na področju zdravstva; uporaba regionalnih 
oz. manjšinskih jezikov). 

Mednarodni odnosi v kulturi 
Ministrstvo je v skladu s programom Vlade Republike Slovenije in v stalni povezavi z 
resornimi ministrstvi uskladilo osnutek besedila ter zagotovilo podpis krovnega sporazuma z 
Italijo in sporazum z Veliko Britanijo in Severno Irsko o delovanju kulturnih centrov. Po 
diplomatski poti sta se usklajujevala krovna sporazuma z Južno Afriko in Avstrijo. V pripravi 
pa so bili sporazumi z naslednjimi državami. Armenijo Brazilijo, Čilom, Filipini, Moldavijo, 
Urugvajem ter sporazuma o delovanju kulturnih centrov s Francijo in Italijo. Na slovenski 
strani so bili opravljeni ratifikacijski postopki o veljavnosti krovnih sporazumov s Ciprom, 
Ukrajino in Bosno in Hercegovino. Besedilo sporazuma s Kraljevino Maroko je bilo parafirano 
in pripravljeno za podpis. 
Na podlagi sklenjenih krovnih sporazumov in v skladu s programom Vlade Republike Slovenije 
je ministrstvo na dvostranskih zasedanjih mešanih komisij zagotovilo sklenitev in podpis 
programov sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti z dvema državama: Argentino in 
Izraelom, program z Bolgarijo pa je bil parafiran. Potekajo priprave za sestanek mešane 
komisije za sklenitev programa v izobraževanju, kulturi in znanosti s Portugalsko. V pripravi 
pa so obnovljeni programi z Italijo, Francijo, Grčijo, Malto, Poljsko, Romunijo, Rusko 
federacijo in ZR Nemčijo. Na slovenski strani je bil ratificiran program s Španijo, v postopku 
ratifikacije pa so podpisani programi z Argentino, Egiptom in Madžarsko. 
Enkrat se je sestala slovensko-italijanska komisija za izvedbo programa strokovnega 
usposabljanja in obnove palače Manzioli v Izoli. Obnovitvena dela bodo končana predvidoma v 
letu 2001. 
Na podlagi Memoranduma o soglasju o posvetnih izmenjavah z ZDA (Fulbright) se je večkrat 
zasedala slovensko-ameriška komisija za Fulbrightove štipendije in izbrala slovenske 
kandidate za podiplomski študij na ameriških univerzah, določila je prioritete po področjih 
študija (2001/2002) in se dogovorila o novih načinih promocije Fulbrightovih štipendij v 
Sloveniji za prihodnje obdobje. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi gradiva ministrstva oblikovala sklep o imenovanju 
šestih kulturnih atašejev in vzpostavitvi mreže kulturno-informativnih centrov kot prispevku k 
večji razpoznavnosti Republike Slovenije v tujini. 

Za širšo predstavitev Republike Slovenije v svetu je Vlada Republike Slovenije pooblastila 
Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje, da pripravi t.i. "strateški načrt promocije 
Republike Slovenije". Oblikovana je bila delovna skupina, v katero je vključeno tudi 
ministrstvo, ki je dalo pobudo za ustanovitev vladne agencije za državno promocijo, ki bo 
osrednji državni "servis za izvedbo dogovorjenega programa nacionalne oz državne promocije 
v tujini in v Sloveniji". 
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Ministrstvo je objavilo razpis in obdelalo predloge za kulturno promocijo na diplomatsko- 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini za leti 2000 in 2001. 

Ministrstvo je nadaljevalo z usklajevanjem slovenskih nastopov na zasedanju in sestankih Sveta 
za kulturno sodelovanje Sveta Evrope in njegovih 4 posebnih odborih - za izobraževanje, 
kulturno dediščino, visoko, šolstvo in kulturo. Posebej je sodelovalo v programu Kampanje 
Evropa - skupna dediščina, ki ga usklajuje z Ministrstvom za kulturo. V ta sklop sodijo tudi 
priprave na medvladno konferenco evropskih ministrov, pristojnih za kulturno dediščino, ki bo 
v okviru Sveta Evrope aprila 2001 v Portorožu. Ministrstvo kot koordinator za kulturo in 
izobraževanje dejavno sodeluje pri delu Odbora za kulturo in izobraževanje SEP. 

Konzularne zadeve 
Kot je bilo predvideno s Strategijo Republike Slovenije za vključitev v EU in Programom 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU ter sklepom Vlade Republike Slovenije z 
dne 8.10.1998, seje konec leta 1999 končalo usklajevanje slovenskega vizumskega režima z 
vizumskim režimom EU. Odpovedani so bili brezvizumski sporazumi z državami, katerih 
državljani potrebujejo vizum za vstop v vse države EU po Odloku Sveta EU št. 574/99 z dne 
12. 3. 1999. Odpovedana sta bila tudi brezvizumska sporazuma za Romunijo in Bolgarijo, ki 
sta trenutno še vedno na seznamu držav z vizumsko obveznostjo do EU v omenjenem odloku. 
Tako je usklajevanje vizumske politike končano oziroma vizumski režim Republike Slovenije 
usklajen z vizumskim režimom EU. Ker je medtem Evropska komisija sprejela predlog, da se 
Bolgarija in Romunija črtata s seznama držav z vizumsko obveznostjo do držav EU, je Vlada 
Republike Slovenije kot začasni ukrep za njiju sprejela posebni sklep, da se vizumski režim do 
omenjenih držav začasno ne izvaja (za Bolgarijo velja sklep od 7. 3. 2000 naprej, za Romunijo 
pa od 16. 3. 2000). Da bi omilili vpeljavo vizumov za Rusko federacijo, Makedonijo in Turčijo, 
je Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva sprejela sklep o določenih olajšavah za 
potovanja državljanov omenjenih držav v Republiki Sloveniji 

V skladu z novim zakonom o tujcih, ki je začel veljati 14. 8. 1999 in je usklajen s pravnim 
redom EU, je ministrstvo izdelalo konzularna navodila za izdajanje vizumov v slovenskih DKP 
po modelu skupnih konzularnih navodil držav EU, izdelanih na podlagi schengenskega 
izvedbenega sporazuma. 

Elektronski informacijski sistem za podporo vizumskem poslovanju je načeloma že 
vzpostavljen in deluje v 8 diplomatskih in konzularnih predstavništvih. Postopoma se 
vzpostavlja tudi v drugih predstavništvih. Ministrstvo je sodelovalo pri projektu izdelave nove 
nalepke slovenskega vizuma. Projekt je končan. Nova nalepka slovenskega vizuma je usklajena 
s tehničnimi, informacijskimi in varnostnimi standardi EU o enotnem formatu vizuma in je v 
postopku uvajanja v DKP Republike Slovenije, kjer je že vzpostavljeno računalniško izdajanje 
oziroma izpisovanje vizumov. Ministrstvo sodeluje v projektu izdelave novih slovenskih 
potnih listin, ki bodo primerljive s standardi EU. Sodelovalo pa je tudi pri pripravi novega 
zakona o potnih listinah, ki je začel veljati avgusta 2000. Sodeluje tudi pri pripravi novele 
novega zakona o tujcih, ki bo usklajen s pravnim redom EU. 

V dneh 25. in 26. 11. 1999 je v Portorožu Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z 
ministrstvom organiziralo mednarodno konferenco na temo usklajevanja vizumske politike v 
Evropi Na konferenci so sodelovali predstavniki držav EU in predstavniki držav kandidatk za 
vstop v EU. Na konferenci so udeleženci predstavili stanje usklajevanja vizumske politike in 
postopkov v njihovi državi. 
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V okviru PHARE poteka z Avstrijo enoletni projekt medinstitucionalnega sodelovanja za 
uskladitev zakonodaje in postopkov z EU na področju tujske in vizumske politike. Projekt se 
je začel izvajati januarja 2000. Pozornost je namenjena izvajanju nove tujske in azilne 
zakonodaje, pripravi podzakonskih predpisov ter vzpostavitvi vizumskega sistema, 
primerljivega z državami EU. Dana je tudi tehnična pomoč za vzpostavitev informacijskega 
sistema, ki bo tehnično in programsko izpolnjeval merila schengenskega informacijskega 
sistema. 

Kadrovsko-organizacijske zadeve 
S 1.januarjem 2000 je bilo v ministrstvu 411 zaposlenih, od tega 214 v notranji službi in 197 v 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih. V obdobju od 1.1.2000 do 31.12.2000 seje število 
zaposlenih povečalo za 34 novih uslužbencev, od tega 26 v notranji službi in 8 v zunanji službi. 
Od skupno 214 uslužbencev v notranji službi so 4 funkcionarji, 111 višjih upravnih delavcev, 
62 upravnih delavcev, 18 pripravnikov s VII.stopnjo izobrazbe in 3 s V.stopnjo izobrazbe ter 
51 tehnično administrativnih delavcev. 

V ministrstvu je prenehalo delati 49 uslužbencev (4 starostne upokojitve, 8 mirovanj pravic, 37 
prenehanj mandata). 

Zaradi potreb DKP mreže je bilo iz notranje službe razporejenih 42 uslužbencev v DKP, 33 
uslužbencev pa seje po poteku mandata vrnilo v notranjo službo. 

Na dan 31.12.2000 je delovalo 49 poklicnih DKP, od tega 35 veleposlaništev (štiri 
veleposlaništva še niso pričela delovati: New Delhi, Bukarešta, Pretoria, Kijev), 6 stalnih misij 
in 6 generalnih konzulatov, 1 konzulat in 1 Kulturno informacijski center - Urad za promocijo 
Podgorica. Nepoklicnih predstavništev s častnimi konzuli na čelu je 41. 

Na podlagi odločb Ministrstva za zunanje zadeve je v letu 2000 v tujini opravljalo dolžnost 20 
vojaških atašejev, v postopku pridobitve akreditacije so 3 vojaški atašeji. 

82 zaposlenih seje v 12 mesecih udeležilo 49 seminarjev, konferenc oz diplomatskih tečajev v 
tujini in doma. 1 zaposleni se šola za pridobitev višje izobrazbe, 6 za pridobitev visoke 
izobrazbe, 13 zaposlenih je obiskovalo Diplomatsko akademijo, 7 jih je vpisalo magistrski 
študij, 1 pa doktorski študij. 6 zaposlenih se je izobraževalo v angleškem jeziku, 14 v 
francoskem, 11 v nemškem, 7 v italijanskem, 4 v španskem, 2 v ruskem in po eden v 
nizozemskem in poljskem jeziku 
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SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE 

Služba vlade za evropske zadeve je v skladu z nalogami iz njene pristojnosti nadaljevala z 
usklajevanjem priprav Republike Slovenije na članstvo v Evropski uniji 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. 

Na področju pogajanj o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji se je Slovenija udeležila 
štirih pristopnih konferenc na ravni namestnikov glavnih pogajalcev in dveh na ravni glavnih 
pogajalcev, na katerih so pogajanja tekla o skupno sedemnajst poglavjih in od teh je bilo 
začasno zaprtih pet poglavij. Slovenija ima tako začasno zaprtih skupno štirinajst poglavij. V 
letu 2000 je Slovenija pristopni konferenci oddala osemindvajset dodatnih pojasnil za 
osemnajst poglavij. Oddala je tudi dodatna pogajalska izhodišča za Acquis sprejet med 
1.3.1998 in 31.12.1999 za osemindvajset poglavij. 

Služba vlade za evropske zadeve je pripravila Spremembe in dopolnitve državnega programa 
za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 
aprila 2000. Dokument je bil predan Evropski komisiji vsebuje in upošteva vse zaveze 
Slovenije, podane v okviru pogajalskih izhodiščih, ugotovitve dodatnih pregledov usklajenosti 
zakonodaje, ki so potekali v letu 1999, pripombe Evropske komisije na obstoječi Državni 
program, ugotovitve Rednega poročila Evropske komisije o napredku za leto 1999 in nove 
prioritete Partnerstva za pristop. 

Struktura revidiranega Državnega programa sledi strukturi osnovnega Državnega programa, ki 
gaje Vlada Republike Slovenije sprejela januarja 1999. Zajema področja, kjer je iz navedenih 
razlogov prišlo do sprememb in kjer se dejansko stanje oz. program dela v letu 2000 ne ujema 
več s predvidevanji iz maja 1999. 

Služba vlade za evropske zadeve je tudi v letu 2000 redno na tri mesece pripravljala poročila o 
realizaciji državnega programa ter z njimi redno seznanjala Vlado Republike Slovenije. V prvi 
polovici letošnjega leta so potekali tudi dodatni pisni pregledi usklajenosti zakonodaje za 23 
področij. 

Služba vlade za evropske zadeve je v zahtevanem roku pripravila tudi slovensko poročilo o 
napredku, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 29.6.2000 in predstavlja eno izmed 
gradiv na podlagi katerih je Evropska komisija v novembru pripravila Poročilo o napredku 
Slovenije za leto 2000. Pri pripravi ter obravnavi tega gradiva je Služba vlade za evropske 
zadeve vseskozi poudarjala pomen Poročila o napredku Evropske komisije, saj naj bi na 
podlagi ugotovitev iz Poročila Komisija pripravila Pristopni scenarij, ki naj bi dal procesu 
širitve potrebno predvidljivost ter naj bi vseboval tudi časovne okviru zaključka pogajanj ter 
pristopa novih držav članic. 

Služba vlade za evropske zadeve je pripravila poseben program sprejemanja zakonov, t i. 
operativni koledar sprejemanja zakonov, ki naj bi jih Vlada Republike Slovenije in Državni 
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zbor prednostno obravnavala. Program je bil pripravljen na osnovi zavez iz pogajalskih 
izhodišč, Državnega programa in kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva za pristop. 

V letu 2000 je Služba vlade za evropske zadeve je prvič pripravila tudi poročila o realizaciji 
pogajalskih izhodišč za zaveze zapadle na dan 31.12.1999. V mesecu marcu so bila 
pripravljena poročila za 9 začasno zaprtih poglavij, v mesecu aprilu pa še za 14 že odprtih 
poglavij. Omenjena poročila so bila pripravljena na zahtevo Evropske komisije ter posredovana 
v Bruselj 

V letu 2000 so se redno sestajala vsa telesa, ustanovljena na podlagi Evropskega sporazuma o 
pridružitvi. Zasedanje Pridružitvenega odbora je potekalo marca 2000 v Bruslju pod vodstvom 
ministra za evropske zadeve ter glavnega pogajalca EU in vodjo oddelka za Slovenijo v 
Evropski komisiji. Služba vlade za evropske zadeve je pripravila tudi vsa gradiva za drugo 
zasedanje Pridružitvenega sveta, ki je potekalo junija 2000 v Luksemburgu. Zasedanja 
pododborov so potekala tekoče ter brez težav. 

Služba vlade za evropske zadeve je tvorno sodelovala pri iskanju rešitve na področju veterine 
ter pomagala preprečiti prepoved izvoza slovenskega mesa na trg EU. Prav tako je tesno 
sodelovala pri pripravi programov prestrukturiranja slovenske tekstilne in usnjarske industrije 
in prestrukturiranju železarstva. Posebna pozornost je bila usmeijena v pripravo izhodišč 
Slovenije za področje kmetijstva ter regionalnega razvoja Slovenije. 

Poleg tega je Služba pripravila Pregled Rednih poročil o napredku vseh držav kandidatk za 
članstvo v Evropski uniji v letu 1999, oblikovala Stališča Republike Slovenije do Medvladne 
konference o institucionalni reformi, stališča RS do novih pobud glede prihodnosti Evropske 
unije (Fischer, Chirac) in do ostalih aktualnih tem, ki zadevajo EU. 

V obdobju, ko se je v Skupnem stališču EU do prostega pretoka kapitala pojavila zahteva 
glede nediskriminatorne denacionalizacije, je Služba vlade za evropske zadeve pripravila 
pojasnila za EU v obliki Aide Memoira, ki ga je na pobudo Služba vlade za evropske zadeve 
sprejela tudi Vlada Republike Slovenije. 
Z namenom pojasnjevanja slovenskih stališč je bila sprožena širša akcija seznanjanja 
mednarodne skupnosti in predvsem držav članic, ki je v končni fazi botrovala izpadu zahteve iz 
Pogajalskega stališča EU. 

Posebna pozornost je bila namenjena področju izobraževanja ter izpopolnjevanja državne 
uprave. Med drugim je Služba vlade za evropske zadeve organizirala Posvet za veleposlanike 
RS na Brdu, 11. in 12. 2. 2000 na temo Potek pogajanj Republike Slovenije za članstvo v EU, 
pripravila celo vrsto konferenco (Wilton park, Nordijski svet, Švedske izkušnje itd) in 
predavanj na temo vključevanje Slovenije v Evropsko unijo. V aktivnem sodelovanju z 
Ministrstvom za notranje zadeve, Upravno akademijo, je Služba pri pripravi Strategije 
usposabljanja in izobraževanja za potrebe EU, izvedla izbor kandidatov za izobraževanje na 
Euro Collegu v Brugge in Natolinu. 

V redne aktivnosti Službe sodijo analize zaključke Evropskega Sveta. Tako je v letu 2000 
pripravila analizo zaključkov iz Lizbone, Santa Marie de Feire, Biarritza in Niče Prav tako 
Služba spremlja potek predsedovanja EU, v obdobju predsedovanja Portugalske in Francije pa 
je Služba okrepila diplomatska predstavništva v omenjenih dveh državah članicah tudi s 
svojima predstavnikoma. 
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Služba vlade za evropske zadeve je pripravila 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 Republike Slovenije v EU) ter 
dosegla oblikovanje projektne skupine za izvedbo vzpostavitve Schengenske meje, ki je po 
mnenju Službe eden izmed prioritetnih projektov v tem obdobju. 

Leto 2000 je predstavljalo za Slovenijo prvo leto, ko so bili na voljo novi instrumenti pristopne 
pomoči (Ispa in Sapard) oz. spremenjen instrument pomoči Phare. Tako se je obseg dela 
Službe vlade za evropske zadeve kot nacionalnega koordinatorja pomoči z letom 2000 znatno 
povečal, saj je morala Služba vlade za evropske zadeve koordinirati pripravo in z Evropsko 
komisijo uskladiti predloge projektov v skupni višini skoraj 11 milijard SIT letno. Poleg 
priprave ustreznih predlogov projektov je morala Služba vlade za evropske zadeve v letu 2000 
tudi uskladiti z Evropsko komisijo ključne strateške dokumente, ki služijo kot podlaga za 
dodelitev nepovratne pomoči EU. V ta sklop sodijo investicijske strategije ISPA, Program 
razvoja podeželja in ohranjanja poseljenosti, (predhodni) Državni razvojni program ter skupni 
programski dokumenti za programe čezmejnega sodelovanja z Madžarsko, Italijo in Avstrijo. 

Služba vlade za evropske zadeve je uspešno zaključila pogajanja z Evropsko komisijo za 
podpis finančnega memoranduma za Phare nacionalni program 2000 v skupni višini 19 mio 
EUR, Program CBC z Madžarsko v višini 2 mio EUR in Avstrijo v višini 5 mio EUR, ter 
memorandum za odobritev dodatnih sredstev za izgradnjo čistilne naprave v Slovenski Bistrici 
v višini 2,6 mio EUR. Podpisan je bil memorandum v višini skoraj 5 mio EUR za sofinanciranje 
vključevanja Slovenije v programe skupnosti v letu 2001 in s tem zagotovil premostitev 
finančnih prilivov s strani EU, ki so posledica različnega ciklusa sprejemanja proračuna EU in 
Slovenije, ter posledično nastalih obvez. 

Služba vlade za evropske zadeveje kot nacionalni koordinator pomoči vzpostavila sistem 
bilateralnega spremljanja in vrednotenja vseh programov evropske pomoči v okviru Skupnega 
nadzornega odbora za spremljanje izvajanja programov pristopne pomoči Ispa, Sapard in 
Phare, ter tudi izvedel zasedanja pripadajočih sektorskih pododborov ter in pripravil 
standardna poročila o izvajanju. 

V okviru prvega programskega leta za ISPA je Služba vlade za evropske zadeve kot 
Nacionalni Ispa koordinator uspela, kot edini od držav kandidatk pripraviti zadostno število 
ustrezno kakovostnih predlogov projektov in v pogajanjih z Evropsko komisijo pridobiti 
maksimalna razpoložljiva sredstva. Tako je Služba vlade za evropske zadeve v proračunskem 
letu 2000 podpisala 5 finančnih memorandumov ISPA v skupni vrednosti skoraj 20 milijonov 
evrov namenjenih izgradnji dveh čistilnih naprav v Celju in Lendavi, ter posodobitvi železniške 
proge na odseku Križni vrh, ter za zagotovitev tehnične pomoči pri izdelavi projektne 
dokumentacije za projekte čistilnih naprav ter signalno-varnostnega sistema železnice. 

V letu 2000 je Služba vlade za evropske zadeve v sodelovanju z Nacionalnim skladom in 
Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja uspela izpolniti predpogoje za podpis večletnega 
in letnega finančnega memoranduma za program Sapard 

Kar zadeva institucionalno izgradnjo, je doslej z izvajanjem pričelo že 16 twinning projektov 
(predvsem s področja pravosodja in notranjih zadev ter kmetijstva), do konca leta 2000 se je 
pričelo še nadaljnjih 9 Med slednjimi naj omenimo tudi PHARE večdržavni program 

/ 
 L  
5. marec 2001 1669 poročevalec, št. 16/VII 



Consensus III, namenjen institucionalni krepitvi na področju prostega pretoka oseb, za 
katerega je EU namenila dodatnih 2 MEUR. V okviru PHARE 2000 le načrtovanih 7 twinning 
projektov v skupni vrednosti 4,81 MEUR. 

Služba vlade za evropske zadeve je v tem obdobju posvetila veliko pozornost mednarodnemu 
sodelovanju, predvsem z namenom predstavitve slovenskih pogajalskih izhodišč, Slovenije kot 
za pogajanja in članstvo EU neproblematične države, ter predstavitvi izkušenj s slovenskim 
vključevanjem drugim državam v regiji. Tako je minister za evropske zadeve opravil razgovore 
z visokimi predstavniki Irske ter Švedske, vodja Ožje pogajalske skupne ter v.d. direktorja 
Službe pa je obiskal vse države članice EU. Minister za evropske zadeve je slovenskih 
izkušnjah predaval v Črni gori, novemu hrvaškemu ministru za evropske zadeve pa med 
drugim ponudil skupne projekte v okviru čezmejnega sodelovanja. 

V Službi vlade za evropske zadeve je zaposlenih 108 ljudi. 
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SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je opravila predvsem naslednje 
naloge: 
1 Pripravljeno je bilo besedilo sprememb in dopolnitev zakona o lokalni samoupravi. Zakon 

je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija 2000 (Uradni list RS, št. 
70/20). Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi vsebuje 
pomembna določila, ki sistemsko posegajo v ureditev delovanja lokalnih skupnosti, zlasti 
pri delitvi premoženja in pravici do pridobivanja osebnih podatkov. 

2. V skladu z določili 15.a člena zakona o lokalni samoupravi je Služba Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo pripravila strokovne podlage in besedilo sklepa o 
dodelitvi statusa mesta naseljem, ki že imajo status mesta, v skladu s predpisi, veljavnimi 
med podelitvijo. Državni zbor je sprejel sklep na seji 29. 2. 2000. 

3. Pri pripravi strokovnih podlag za zakon o pokrajinah je Služba Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci pripravila strokovno podlago 
oziroma pristojnosti širših samoupravnih lokalnih skupnosti v nekaterih državah v 
Evropi, dan pa je tudi pregled financiranja teh skupnosti. Hkrati so pripravljeni gradivo s 
prikazom možnih nalog pokrajin pri nas in načini za izvedbo funkcionalne reforme. 

4. Pripravljena so bila dopolnila kataloga o pristojnosti občin (ki vsebuje čez 400 strani), ki 
je bil izdelan v letu 1998. Pri dopolnitvah kataloga so bile upoštevane tudi pripombe in 
predlogi, ki so jih kot povratne informacije poslali posamezni občinski organi in 
ministrstva. S tem je dosežen namen, da je katalog pristojnosti sistematičen in sproten 
pregled vseh nalog in pristojnosti občin in posameznih organov v občinah. Za učinkovito 
uporabo vsebine kataloga so pripravljene potrebne podlage za njegov prenos in 
dostopnost po internetu. 

5. V skladu s sklepom vlade iz leta 1999 je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo sodelovala v posebni delovni skupini, ki bo vzpostavila potrebne baze 
podatkov o lastnih prihodkih občin, ki se upoštevajo po zakonu o financiranju občin za 
izračun pripadajočih sredstev finančne izravnave. 

6. V sodelovanju z Ministrstvom za finance je oblikovana posebna delovna skupina za 
pripravo vzorcev proračunov občin, ki jo je vodil namestnik direktorja Službe Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo. 

7. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je v okviru projekta »osebna 
izkaznica občine« vzpostavila osnovno bazo podatkov o slovenskih občinah. Tako zbrani 
podatki bodo podlaga za pripravo ustreznih analiz stanja na posameznih področjih 
lokalne samouprave in pri pripravi potrebnih odločitev za izboljšanje stanja. 

8. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je začela s pripravo projekta 
izdelave registra pravnih predpisov občine. Za ta projekt obstajajo opredeljene 
informacijske potrebe, saj občine objavljajo svoje predpise v različnih uradnih glasilih in 
zato ne obstaja sistematičen pregled pravnih predpisov. Po njegovi izdelavi naj bi se 
register sproti dopolnjeval. 

9 V tem trimesečju bo zaokrožen krog strokovnosvetovalnih obiskov v 192 občinah. Njihov 
namen je vzpostavitev neposrednega stika med strokovnimi delavci službe in predstavniki 
občin, seznanitev s problematiko na posameznih področjih, pomoč ter strokovno 
svetovanje. Ti obiski so namenjeni tudi strokovnim razgovorom in pomoči pri 
sprejemanju odločitev o razdelitvi premoženja med novonastalimi občinami. 

< 
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10. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo je opravljala stalne naloge 
svetovanja občinam in pripravljanja odgovorov na njihova vprašanja z najrazličnejših 
področij. Poleg tega je služba sodelovala pri pripravi dopolnitev statutov in drugih 
splošnih pravnih aktov, ki jih morajo imeti občine in jih sproti usklajevati s spremembami 
zakona o lokalni samoupravi in veljavno zakonodajo. 

11. Namen'obiskov v tujini (Francija, Avstrija, Madžarska, Italija) je bil seznanitev z 
ureditvijo in praktičnim delovanjem lokalne samouprave v nekaterih evropskih državah. 
Služba je nadaljevala svoje redno sodelovanje z organi in strokovnimi telesi Sveta Evrope 
na področju lokalne in regionalne demokracije, vključena pa je tudi v delovno skupino za 
pripravo izhodišč za pogajanje z EU - regionalni razvoj in koordinacija strukturnih 
skladov in delovno skupino za institucije EU. Minister za lokalno samoupravo se je 20. 
4. 2000 udeležil mednarodne konference v Carigradu, ki je bila namenjena vprašanjem 
»lokalnih socialnih javnih služb«. 

Služba je v tem letu opravila vrsto pomembnih nalog, povezanih z gradivom za 
ratifikacijo Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju, s pripravo 
strokovnih analiz in s sodelovanjem z ministrstvi pri pripravi zakonov. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVALIDE 

Urad Vlade Republike Slovenije za invalide je v skladu s splošnimi usmeritvami, ki jih določa 
sklep o njegovi ustanovitvi, opravil vrsto normativnih in tematskih nalog. 

I Sprejete usmeritve vlade na področju invalidskega varstva 

ZAPOSLOVANJE 
Vlada je v letu 2000 sprejela Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji do leta 2002, ki v 
IV. stebru v skladu z globalnimi usmeritvami na podlagi skupne evropske zaposlovalne politike 
posebno pozornost namenja invalidom, program Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, 
politike zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje, ki določa dolgoročno celostno 
politiko ukrepov področja zaposlovanja, invalidom pa so namenjeni t. i. programi v četrtem 
stebru izenačevanja možnosti zaposlovanja. 
Delovna skupina v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve je pripravila besedilo zakona 
o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, ki bo podrobno določal ukrepe za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov. 

IZOBRAŽEVANJE 
V mesecu juniju 2000 je Državni zbor sprejel zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
ki ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno- 
izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. 

V ZDRAVSTVENEM VARSTVU je bil sprejet Nacionalni program zdravstvenega varstva 
Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004, zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva in zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo. Nacionalni program ureja tudi položaj in življenje invalidov in otrok, 
mladostnikov s posebnimi potrebami. 

ZA SOCIALNO VARSTVO sta bila sprejeta Nacionalni program socialnega varstva do leta 
2005 in Nacionalni stanovanjski program. 

2. Zakonodajne naloge: Sodelovanje pri pripravi zakonov, podzakonskih aktov in 
nacionalnih programov 
2.1 Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu je 
sprejel Državni zbor maja 2000. Delni sporazum deluje v okviru Sveta Evrope. Na podlagi 
sprejetega zakona so bili izpolnjeni pogoji za pristop Slovenije k navedenemu sporazumu. 

Urad je z delovnimi skupinami sodeloval pri pripravi strokovnih podlag, zakonov 
podzakonskih aktov in nacionalnih programov bodisi kot nosilec delovne skupine ali kot član 
delovne skupine, ki jo usklajuje ustrezno ministrstvo. 

2.2 Zakon o invalidskih organizacijah 
Urad je nadaljeval s pripravo strokovnih podlag za zakon, ki je bil v Državnem zboru v prvi 
obravnavi v februarju 2000. V skladu z njegovimi sprejetimi sklepi je bila pripravljena analiza 
članstva invalidskih organizacij 
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2. 3 Zakon o rehabilitaciji odraslih slepih in slabovidnih 
Urad je pripravil besedilo zakona, ki je v fazi usklajevanja med pristojnimi ministrstvi. 

2.4 Priprava izhodišč za sprejem Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti v 
okviru zakona o integraciji invalidov 
Urad za invalide je v letu 2000 organiziral več koordinacij s predstavniki Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, z različnimi strokovnjaki posameznih ustanov ter s predstavniki 
invalidskih organizacij o pripravi zakona o integraciji invalidov. Zakon bo temeljil na načelu, 
da je invalidnost stanje, ki ne izhaja le iz omejitev posameznika, ampak tudi iz odnosa okolja, 
ki odločilno vpliva na njegovo omejitev. 

2.5 Razširitev pristojnosti urada 
Urad je pripravil razširitev pristojnosti na delo humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z 
organizirano skrbjo za bolnike. Besedilo usklajujejo pristojna ministrstva. 

3. Tematske naloge 
Glavni del tematskih nalog Urada Vlade Republike Slovenije za invalide je namenjen 
izenačevanju možnosti invalidov. Posebna pozornost je bila namenjena ozaveščanju, 
dostopnosti, nasilju nad invalidi in novim tehnologijam. Predstavnik urada je bil član odbora za 
pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših 1999. V ta namen so bila organizirana 
različna srečanja in koordinacije s strokovnjaki, invalidi oziroma drugimi, ki se ukvarjajo z 
navedeno problematiko. 

Razen tega so bile opravljene še naslednje naloge: 

3.1 Strokovne naloge za delovanje Sklada za inovacije pri usposabljanju, življenju in 
delu invalidov 
Urad je opravljal strokovne naloge za delovanje Sklada za inovacije na področju 
usposabljanja, življenja in dela invalidov, kar je zajemalo: razpis, usklajevanje dela komisije za 
ocenjevanje inovacij, pripravo publikacije in slovesno podelitev priznanj. Podeljena so bila tri 
priznanja za najboljše prijavljene inovacije na področju invalidskega varstva. 

3.2 Mednarodna dejavnost 
Na tem področju je urad dejavno sodeloval pri v delovanju Odbora Sveta Evrope za 
rehabilitacijo in integracijo invalidov. Poleg udeležbe na rednem letnem srečanju odbora je urad 
sodeloval pri delu štirih delovnih skupin (Strategija zaposlovanja invalidov, Ocenjevanje 
kriterijev, ki vodijo k dodeljevanju dodatkov in pomoči invalidom, Vpliv novih tehnologij na 
kvaliteto življenja invalidov ter Nasilje, neprimerna obravnava in zloraba invalidov). Za 
pripravo gradiva v navedenih delovnih skupinah je urad sodeloval z ustreznimi ministrstvi in 
drugimi institucijami pri nas. Kot koordinator sodeluje pri mednarodnem projektu Leonardo, 
pri katerem je Slovenija prijavila šest projektov o izobraževanju oseb s posebnimi potrebami. 
Poleg tega se je udeleževal še konferenc drugih mednarodnih organizacij, ki obravnavajo 
invalide na področju zaposlovanja, aktualna je zlasti zakonodaja Evropske unije. 

3.3 Priprava posveta o inštitutu za slepe in gluhe 
Izvedena je bila pripravljalna faza za posvet, kar je vključevalo pripravo gradiva o inštitutih v 
svetu, koordinacijo z ministrstvi, pripravo programa posveta in programskih odborov ter 
pripravo posodobitve strokovnih izhodišč. 
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3.4 Priprava projekta oddelka knjižnice za osebe s posebnimi potrebami v okviru 
Nacionalne knjižnice v Ljubljani 
Projekt je zahteval pridobivanje finančnih sredstev in prijavo na razpis Fundacije Soros. Žal 
uradu ni uspelo pridobiti sistemskih sredstev za financiranje projekta v naslednjih letih, tako da 
projekt ostaja omejen le na leto 2000. 

3.5 Spremljanje sej in dela Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij 

4. Druge naloge 
Urad se je tekoče odzival na pobude, vprašanja in predloge, ki so se nanašala na invalidsko 
problematiko, ne glede na to, ali so vprašanja nanj naslovili posamezniki, invalidske ali 
humanitarne organizacije ali druge institucije. Sodeloval je pri delu matičnih teles v Državnem 
zboru in delu vlade. Udeleževal se je posvetov, seminarjev in v strokovnih publikacijah bil 
avtor več referatov o invalidskem varstvu. 
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CENTER VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMATIKO 

1. Pristojnosti 
Pravna podlaga za delovanje Centra za informatiko e sklep Vlade Republike Slovenije o 
ustanovitvi Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko (Uradni list RS, št. 46/93). Glavni 
izvedbeni dokument centra je vsakoletni Načrt informatizacije, strateška (večletna) dokumenta 
pa sta: 
• Strateški načrt uvajanja skupnega dela informacijskih sistemov v državno upravo Republike 

Slovenije, 
• Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v javno upravo v obdobju do leta 2003. 
Oba dokumenta imata "mandat" za državno upravo Republike Slovenije, smiselno pa je, da bi 
pokrila tudi javno upravo Republike Slovenije. 

2. Informacije o načrtovanih dejavnostih posameznih projektov, nalog, e-poslovanja 
Podrobnejše informacije o vseh načrtovanih dejavnostih, rezultatih in izdelkih so v Poročilu 
Centra vlade za informatiko o pomembnih odprtih projektih s področja informatizacije oziroma 
elektronskega poslovanja državne uprave Republike Slovenije z dne 11. junija 2000, zato so tu 
prikazane le izpeljane aktivnosti, rezultati in izdelki. 

3. Opis in uresničitev posameznih projektov, nalog, dejavnosti v sistemu e-poslovanja 

1. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 
Opis projekta in uresničitev: bistveni namen zakona je pravno izenačiti, tam kjer je to 
mogoče in smiselno, elektronsko obliko poslovanja z dosedanjim klasičnim papirnatim 
poslovanjem ter pod posebnimi pogoji elektronskemu podpisu priznati enako veljavo, kot jo 
ima v papirnatem svetu lastnoročni podpis. Junija 2000 je bil sprejet ZEPEP, avgusta 2000 pa 
uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in podpisovanje. 

2. Strategija uvajanja e-poslovanja v javno upravo v obdobju do leta 2003 (Sep-2003) 
Opis projekta in uresničitev: projekt pomeni posodobitev strategije iz leta 1996 in razširitev 
njene veljavnosti z državne na javno upravo Republike Slovenije. Dokument vsebuje: 
- globalni del - strategijo in 
- priloge - tehnične standarde in operativne načrte. 
Projektna skupina deluje, izdelana je 5. verzija osnutka globalnega dokumenta s prilogami, v 
pripravi je druga predstavitev organom uprave. 

3. Strateški načrt skupnih funkcij državnih organov 
Opis projekta in uresničitev: cilj projekta je prenova strategije iz leta 1997. Konkretni izdelki 
tega projekta bodo: 
- izdelati model skupnega dela organov državne uprave Republike Slovenije, ki vsebuje, 
- opredeliti strateške elemente pri prehodu uprave na elektronsko poslovanje, 

analizirati obstoječe stanje na vsebinskih in IT področjih, 
- preučiti vplive novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
- izdelati (operativni) načrt razvoja/prenove skupnega dela informacijskih sistemov državne 

uprave Republike Slovenije. 
Vzpostavljena je projektna skupina, zbirajo se strokovni in formalni dokumenti o državni 
upravi Republike Slovenije, začetek projektiranja pa je vezan na končanje strategije u uvajanju 
elektronskega poslovanja v javno upravo za obdobje do leta 2003. 
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4. Strateški načrti posameznih državnih organov 
Opis projekta in uresničitev: na podlagi izdelane metodologije za strateško načrtovanje 
informacijskih sistemov EMRIS - faza strateško načrtovanje in na podlagi strateškega plana 
skupnih funkcij se izdelujejo posamezni strateški načrti (SP) organov. Končan je 1 SP 
(Ministrstvo za kulturo), pred koncem sta še 2 SP (Ministrstvo za okolje in prostor, Carinska 
uprava), v delu sta 2 SP (Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano). 

5. Letni načrt informatizacije državnih organov in UE (za leto 2000) 
Opis projekta in uresničitev: center vsako leto pripravi skupen načrt nabav informacijske 
opreme in storitev za državne organe Republike Slovenije, v skladu z ZJF, ZiPro, ZJN, itd. 
Izdelana je bila tudi (intranet) aplikacija IS-CVI-P10, zbirajo se podatki po organih, izdelan je 
bil predlog dokumenta centra, ki vsebuje skupne informacijske projekte in storitve ter 
infrastrukturo, prikazano po organih in sredstvih, v prilogi pa tudi podatke o lokalnih projektih 
in sredstvih pri organih. 

6. Predlog letnega načrta informatizacije lokalne samouprave (občin,...) 
Opis projekta in uresničitev: center je pripravil predlog dokumenta Načrt informatizacije 
lokalne samouprave za leto 2000 že decembra 1999 in ga poslal resornima organoma: 
Ministrstva za notranje zadeve-UORU, Službi za lokalno samoupravo. 

7. Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov (EMRIS) 
Opis projekta in uresničitev: Enotna metodologija načrtovanja in razvoja IS - EMRIS kot 
standard za vse organe in izvajalce državne uprave Republike Slovenije. Metodologija vsebuje 
5 priročnikov: 1. zvezek - Krovni del Enotne metodologije razvoja informacijskih sistemov, 2. 
zvezek - Strateško planiranje, 3. zvezek - Strukturni razvoja informacijskih sistemov, 4. 
zvezek - Objektni proces razvoja informacijskih sistemov, 5. zvezek - Razvoj informacijskih 
sistemov za upravljanje delovnih procesov. Prvi štirje od petih zvezkov so pred izdajo 
(tiskanjem). 

8. Metodologija vodenja projektov — področje informacijske tehnologije (MVPDU-IT) 
in informacijska rešitev Programsko-projektna pisarna (PPP2) 
Opis projekta in uresničitev: projekt je stalne narave in zagotavlja vzdrževanje in uvajanje 
metodologije vodenja projektov v DU za področje informacijske tehnologije. Skrbi tudi za 
aplikacijsko podporo metodologiji vodenja projektov v DU. 
Vse planirane naloge se redno izvajajo, in sicer: 
- podpora nemotenemu delovanju aplikacije programsko- projektna pisarna (PPP2), 
- pomoč pri priključevanju sodelavcev iz državnih organov na aplikacijo projektna pisarna 

Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko, 
- izobraževanje s področja metodologije vodenja projektov za informacijsko tehnologijo in 

delavnice za uporabo aplikacij projektne pisarne, 
- spremljanje izdelave izdelkov programa/projektov, obveščanje o njihovi objavi ter redno 

dopolnjevanje seznama objavljenih izdelkov (ime izdelka, verzija in status izdelka, datum 
objave), 

- izdelava obrazcev dokumentov, ki nastajajo pri programu/projektu. 
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9. Informacijski sistem CVI (IS-CVI) 
Opis programa in uresničitev: celovita informacijska podpora vsem funkcijam CVI, kot to 
določa sklep o ustanovitvi CVI. Namen programa je bil, z uporabo standardnih metodologij 
izdelati model CVI, ki bo sestavljen iz podmodelov, ki jih bodo podpirale že obstoječe 
aplikacije in tiste, ki se bodo po načrtu predelale ali na novo izdelale in ki se bodo vse 
postopoma integrirane v celovit IS-CVI, ta pa z okoljem državne uprave in izvajalci. 
Izvedene so bile naslednje dejavnosti: 
- IS CVI P00 - skrbništvo nad strateškim načrtom CVI (ažuriranje), 
- IS CVI P03 - pisarniško poslovanje, postopki, vodenje in nadziranje: prenovljeni SPIS-4.x 

nameščen, izdeluje se povezava s projektno pisarno, aplikacijo javna naročila, pogodbe, 
IS CVI P04 - evidentiranje opreme, skladišč: aplikacija je končana, začetek izvajanja po 
organih in UE, izdelala se bo še povezava s financami, vzdrževanje opreme, 
IS CVI P05 - vzdrževanje opreme in podpora uporabnikom: aplikacija se prenavlja, 
IS CVI P06 - koordinacija, projekti: aplikacija programsko-projektna pisarna (PPP2) je 
prenovljena, izdeluje se še povezava s financami in SPIS, 
IS CVI P07 - metodologije, standardi, kakovost: MVPDU-IT se prenavlja, nad enotno 
EMRIS se izvaja skrbništvo, sistem kakovosti ISO-9000 je pred certifikatom, 
IS CVI P08 - mnenja, javna naročila, pogodbe: aplikacija je končana, izdelala se bo še 
povezava s SPIS 4 x in programsko- projektno pisarno (PPP2), 

- IS CVI P09 - uvajanje aplikacij za skupne funkcije DO, 
IS CVI P10 - izdelana je (intranet) aplikacija planiranje in simuliranje, ki se že uporablja, 

- IS CVI Pil - šifranti: postavljen je koncept skupnih šifrantov, 
IS CVI P12- sistem zaščite in varovanja podatkov (CA, elektronske storitve, ...), izdelana 
je politika varovanja, pripravljajo se operativni dokumenti, postavljena je certifikatna 
agencija - SIGOV-CA. 

10. Uvajanje sistema kakovosti ISO-9001, 9000-3 
Opis projekta in uresničitev: projekt je stalen in zagotavlja vzdrževanje sistema kakovosti na 
CVI in opravljanje presoje kakovosti v sklopu posameznih projektov: 

vzpostavitev sistema kakovosti v Centru vlade za informatiko, 
- izvajanje internih presoj sistema kakovosti CVI, 
- izvajanje presoj projektnih izdelkov in prevzemnih presoj projektov, 

svetovalne dejavnosti z vidika sistema kakovosti. 

11. Komunikacijska hrbtenica državnih organov (HKOM) 
Opis projekta in uresničitev: privatno omrežje državnih institucij HKOM je bilo vseskozi 
grajeno s temeljnim vodilom, daje funkcija upravljanja, konfiguriranja in nadzora izključno v 
domeni CVI. 
Vsaka delovna postaja, ki jc priključena v lokalno računalniško omrežje institucije, ki je povezana v 
omrežje HKOM, ima dostop do storitev lastnega navideznega omrežja glede na pooblastila, ki jih ima 
uporabnik take delovne postaje v tem navideznem omrežju, in do storitev drugih institucij, za katere se 
instituciji medsebojno dogovorita in pooblastita posameznega uporabnika V omrežju HKOM je danes 
več kot 850 lokalnih omrežij. V preteklem obdobju je bilo na novo priklopljenih 274 institucij. Od tega 
jih ima 16 dostop do omrežja po klicnih linijah, preostali pa so z omrežjem povezani z najetimi vodi 

Uresničitev po ministrstvih in vladnih službah 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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Eden od pomembnih delov ministrstva je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, katere 
svoj sedež je dislociran, zato se med lokacijama izvajajo pohitritve komunikacijske povezave. 

Upravne enote 
Informatizacija upravnih enot, še posebej informacijska podpora upravnim notranjim zahtevam, 
je ena najpomembnejših nalog CVI, ki z nenehnim prilagajanjem informacijskih povezav in 
njihovih prepustnosti skrbi za kar najbolj nemoteno delo še posebej služb, ki so neposredno 
povezane s podporo občanom. Posebej pomembni pri tej komunikacijski podpori so ne samo 
odzivni časi, ampak časi odprave napak, kadar se pojavijo. 

Ministrstvo za zdravstvo 
Center sodeljuje pri dveh poskusnih projektih, ki jih ministrstvo vodi na mednarodni ravni. V 
projektu Primakom je CVI sodeloval z zagotovitvijo komunikacijskih poti, virov za izmenjavo 
podatkov ter svojo logistično in tehnično podporo pri vzpostavitvi povezav in kasnejšim 
zahtevam uporabnikov. V projektu Retransplant CVI sodeluje z zagotovitvijo komunikacijskih 
poti, ki bodo udeležencem projekta omogočale zanesljivo, varno in hitro izmenjavo podatkov o 
razpoložljivosti in potrebah po presaditvi človeških organov. CVI tudi v tem projektu sodeluje 
pri tehnični in logistični pomoči. 

Lokalna samouprava 
Na področju lokalne samouprave CVI priključuje krajevne urade, torej nekakšna vhodna vrata 
države do občanov. Ob samih priključitvah krajevnih uradov na omrežje HKOM je vloga CVI 
predvsem, da pripravi idejne rešitve za povezave in izračuna ekonomsko upravičenost rešitve 
za povezavo. 

Ministrstvo za finance, aplikacija MFERAC 
Ministrstvo za finance je s svojim projektom MFERAC eden največjih in najzahtevnejših 
uporabnikov storitev, ki jih omrežje HKOM zagotavlja svojim uporabnikom. Razporeditev 
podatkov in aplikacij in veliko število uporabnikov in s tem tudi veliko število transakcij 
zahtevajo posebne prilagoditve omrežja HKOM ki so vnaprej težko predvidljive in 
napovedljive, zato je treba nenehno spremljati dogajanja na prenosnih poteh, opravljati meritve 
količine in usmerjenosti prometa, odpirati nove in nove logične povezave prek omrežja in 
izvajati nastavitve. 

Ministrstvo za finance - DURS, davek na dodano vrednost 
Z uveljavitvijo davka na dodano vrednost je CVI omogočil prek omrežja HKOM vse potrebne 
komunikacijske poti in zadostno pasovno širino za čim bolj nemoteno delo. S selitvijo 
informacijskega centra davka na dodano vrednost v zeleni trikotnik je CVI prevzel vlogo 
koordinatorja za preselitev komunikacijskega dela. Zaradi izredno kratkih rokov in 
pomanjkanja infrastrukture je bilo treba pripraviti načrt in začasne rešitve, izvedba se je že 
začela 

Ministrstvo za finance - CURS, CIS - carinski informacijski sistem 
Tudi selitev Carinske uprave na novo lokacijo, aktivnosti in realizacija v zvezi s to selitvijo so 
že opisane pri davku na dodano vrednost. Druga aktivnost CVI pri Carinski upravi pa se 
nanaša na zagotavljanje povezav za carinarnice, carinske izpostave in carinske referate. Posebej 
pomembni so mejni prehodi s 24-urnim obratovanjem in zagotavljanjem komunikacijskih 
povezav zanje, saj vsak zastoj v komunikacijah pomeni spremembo načina dela (prehod z 
elektronskega načina zajema podatkov na ročnega in poznejšega ponovnega vpisa v 
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podatkovno bazo) in neljube zastoje, ki jih povzroča zamudnejše ročno delo. Druga pomembna 
aktivnost je zagotavljanje pretoka informacij med špediterji in carinsko upravo, kar omogoča 
hitrejši pretok blaga in enostavnejše postopke. Vsak zastoj na komunikacijskih povezavah na 
tem področju pomeni zamudo pri prilivu v proračun. 

Inšpekcijske službe 
Dela in naloge, ki jih izvajajo inšpektoiji posameznih inšpekcijskih služb, so povezani s 
pretokom in obdelavo podatkov. Poseben problem pri načrtovanju in izvedbi komunikacijskih 
povezav za njihove potrebe je njihovo veliko število, skromna kadrovska zasedba in lokacijska 
različnost, predvsem pa pri nekaterih službah tudi terensko delo. Potrebna so nenehna 
usklajevanja tako z informatiki na osrednjih inšpektoratih kot s samimi izvajalci inšpekcijskega 
dela za pripravo najustreznejših in cenovno upravičljivih rešitev. Del inšpekcijskih služb je tudi 
na mejnih prehodih in pomeni povezava teh institucij enak problem kot je opisan pri carinskih 
službah. 

Senat za prekrške 
Z uveljavitvijo novega zakona o varnosti v cestnem prometu in s sistemom kazenskih točk je 
Senat za prekrške dobil nalogo, da skrbi za to evidenco. Pomoč CVI je bila potrebna pri 
vzpostavitvi zanesljivih, varnih in hitrih komunikacij vseh sodnikov za prekrške na prvi stopnji 
s Senatom za prekrške v Ljubljani. Lokacij sodnikov za prekrške je 54 in vse je bilo treba 
poveza z omrežjem HKOM. Podatki o kazenskih točkah so zaupni in občutljivi, zato je med 
CVI in senatom dogovorjeno, da se na prenosnih poteh prek omrežja HKOM zagotovi 
ustrezna zaščita podatkov s šifriranjem. Priprave za šifriranje prenosnih poti za potrebo EKT 
so že v polnem razmahu, izvedba pa naj bi časovno sovpadala z izvedbo novozgrajenih lokalnih 
računalniških omrežij pri sodnikih za prekrške. 

Sodišča 
Za sodišča zagotavlja CVI po omrežju HKOM ustrezne varne, zanesljive in hitre komunikacije 
za podporo projektov sodnega registra, zemljiške knjige in P-vpisnika. Glede na organiziranost 
informacijskih tokov sodišč, ki ima s stališča aplikacij dve centralni točki, to sta Vrhovno 
sodišče v Ljubljani in CVI, je bilo treba ustrezno prilagoditi komunikacijske poti, ki morajo 
omogočiti ustrezno prepustnost do obeh osrednjih točk. Prilagajanje prepustnosti je 
dolgotrajen postopek in povezan z meritvami in analizo posameznih komunikacijskih poti in še 
vedno poteka. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava (GURS) 
Podpora CVI Geodetski upravi je namenjena zemljiškemu katastru in delno centraliziranemu 
vzdrževanju lokalnih računalniških omrežij Geodetske uprave, ki je z informacijskega stališča 
razdeljena na centralno enoto v Ljubljani in območne enote. Vse te imajo profesionalne 
informatike, ki skrbijo tudi za izpostave, na katerih pa pravih informatikov nimajo. Taka delno 
centralizirana organizacija zahteva s stališča omrežja HKOM posebno pozornost tako glede 
prepustnosti komunikacijskih poti kot glede skrbi za varnost posameznih prečnih povezav med 
enotami in izpostavami. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Hidrometeorološki zavod 
Za zbiranje podatkov in zahtevne mednarodne povezave Hidrometeorološkega zavoda pomeni 
omrežje HKOM posebej pomembno informacijsko infrastrukturo z največjim mogočim 
poudarkom na varnosti omrežja Omrežje HKOM zagotavlja Hidrometeorološkemu zavodu 
komunikacijsko podporo za najvišjo ležečo postajo na Kredarici, saj je tudi ta postaja član 
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omrežja HKOM, ki je na ta način prisoten na najvišji mogoči nadmorski višini. Varnostna 
zahtevnost se kaže v velikem številu domačih in mednarodnih povezav za izmenjavo 
meteoroloških podatkov med različnimi informacijskimi sistemi in omrežji. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za geofiziko 
Ta uprava pomeni s komunikacijskega stališča posebne zahteve pri načrtovanju in izpeljavi 
povezav merilnih točk uprave s centrom na Golovcu. Merilne točke so praviloma nameščene 
na seizmično mirnih lokacijah brez neposrednega vpliva civilizacije, zato so energetsko in 
komunikacijsko težko dostopne. Načrtovanje in izpeljava povezav sta zahtevno delo, ki ga 
strokovnjaki, udeleženi pri načrtovanju in gradnji omenjenih povezav, opravljajo še posebej 
skrbno v stalnem sodelovanju s strokovnjaki za seizmiko, še posebej z natančnimi ogledi na 
terenu. 

Misija Bruselj 
Misija Bruselj je še posebej zahtevna povezava omrežja HKOM, saj je s to povezavo omrežje 
doseglo internacionalizacijo. Za varen prenos podatkov tudi na tej povezavi skrbi šifriranje 
podatkov, posebej pomembna pa je prenosna hitrost, saj je komunikacijska linija mednarodna 
in s tem zelo draga. Pred samo vključitvijo lokacije v omrežje so bile opravljene podrobne 
analize in cenovne primeijave, trenutno pa se redno spremlja zasedenost povezav. 

Internet 
Povezava v svetovno omrežje internet je iz omrežja HKOM izvedena s profesionalnimi 
zaščitnimi mehanizmi, ki omogočajo omrežju HKOM najvišjo mogočo stopnjo varnosti pred 
vdori in napadi iz najbolj razširjenega svetovnega omrežja na svetu. Trenutno je izvedena ena 
povezava, ki omogoča uporabnikom omrežja HKOM dovolj prepustnosti za njihovo 
vsakodnevno delo. S stališča zanesljivost pa je šibka točka, zato si CVT prizadeva za še eno 
povezavo, ki mora potekati po geografsko ločeni poti, ker le tak način zagotavlja bistveno 
povečanje zanesljivosti, ki jo CVI želi zagotoviti svojim uporabnikom. 

Varnost in zanesljivost 
Varnost in zanesljivost povezav sta v omrežju HKOM posebni kategoriji, ki se jima 
strokovnjaki, ki delajo na omrežju in skrbijo zanj, še posebej posvečajo že od zasnove omrežja 
HKOM. Varnost je zagotovljena na več načinov, in sicer z uporabo prečnih povezav znotraj 
omrežja samo tam, kjer so te za komunikacijske povezave zares potrebne, z uporabo sit na 
priključnih elementih, ki omogočajo pretok le med tistimi elementi omrežja, ki jih res 
potrebujejo, z uporabo profesionalnih elementov za povezavo z drugimi omrežji (požarne 
pregrade, ločilni povezovalni elementi, ...), z rednimi mesečnimi pregledi tistih elementov, za 
katere obstaja možnost grožnje z napadom, z uporabo profesionalnih operacijskih sistemov 
strežnikov za posebne namene, z uporabo heterogenih sistemov, kar pripomore k bistveno 
manjši občutljivosti na napade, kar se je izkazalo pri zadnjem napadu virusa, ki je popolnoma 
ohromil enotne sisteme, ki temeljijo v celoti na Microsoftovih izdelkih. 

Poseben del varnostnih mehanizmov je šifriranje na komunikacijskih poteh, ki tak način 
komuniciranja zahtevajo. CVI ima izvozno dovoljenje za najmočnejši trenutno komercialno 
dosegljiv algoritem in Slovenija je bila ena izmed prvih nesevernoameriških držav, ki je tako 
licenco dobila. 

Dostop do omrežja se za klicne uporabnike in za zunanje pogodbene izvajalce nadzira z 
uporabo avtentikacijskih postopkov po načelu vem in imam (sistem PIN kode in sistem 
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enkratnih gesel). Enak način nadzora se uporablja tudi za dostop do vseh povezovalnih 
elementov v omrežju HKOM. 

Zanesljivost komunikacijskih povezav je v najbolj obremenjenejm delu, to je v Ljubljani, 
zagotovljena z uporabo geografsko ločenih povezav med vozlišči. Zanesljivost do končnega 
uporabnika, to je do lokalnega računalniškega omrežja institucije, se v omrežju HKOM rešuje z 
uporabo ISDN backup povezav, ki se avtomatično ali ročno glede na potrebo posamezne 
institucije vzpostavljajo med institucijo in CVI, kjer se nato preusmerijo tako, kot je 
dogovorjen s posamezno institucijo, ki na tak način in v takih razmerah uporablja le tiste 
storitve, ki so za njeno delo ključnega pomena. 

Elektronska pošta 
Elektronska pošta in njena izmenjava med uporabniki, ki so povezani v omrežje HKOM, in 
med uporabniki drugih informacijskih omrežij je ena od najbolj razširjenih in uporabljanih 
storitev, ki jih CVI zagotavlja uporabnikom po omrežju HKOM. Stalne zahteve uporabnikov 
po novih poštnih predalih in po zmogljivejših sistemih sili CVI v nenehno raziskavo novosti, 
primerjavo cen in kakovosti ter obnavljanje, dopolnjevanje in prenavljanje sistemov za 
elektronsko pošto in sistema s pretvorbo različnih formatov elektronske pošte med seboj. 

12. Podatkovni center (PDC) 
Opis projekta in uresničitev: podatkovni center na svoji strežniški infrastrukturi opravlja 
informacijske storitve splošnega pomena za državno upravo in davkoplačevalce kot tudi ozko 
usmerjene storitve za posamezen državni organ. Storitve so na voljo 24 ur na dan vse dni v 
letu, načrtovanih ustavitev je 12 ur na leto, nenačrtovanih pa za 8 ur na leto. Povprečno 
dnevno število uporabnikov storitev se bliža številki 1400. Število transakcij pa je primerljivo s 
številom transakcij največje slovenske banke. 

Izvedene (ali še potekajo) so bile naslednje aktivnosti: 
- delovanje carinskega informacijskega sistema, ki zajema carinsko upravo in izpostave, 

špediterje in finančne institucije, 
- podpora transakcijam davčne uprave (dohodnina, vse druge davčne storitve, razen 

obdelave DDV-sistema), 
- podpora socialnim transferjem (nadomestila porodnicam), 
- podpora delovanju centralnega registra prebivalstva (CRP) in vsa opravila pri volilnih 

imenikih. 
- podpora statističnemu informacijskemu sistemu, 

podpora sodnemu registru, 
- podpora prenosu elektronske zemljiške knjige in podpora delovanju zemljiškega katastra, 
- prenašanje IS-UNZ; podpora informacijskemu sistemu registra stalnega prebivalstva in 

poslovanju na okencih oddelkov UNZ v UE ter organizacijah za tehnične preglede, 
- podpora delovanju MFERAC - modul 4 - kadrovski in plačilni sistem, 
- podpora delovanju transakcijskega in OLAP sistemu CSD Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. 

13. Agencija za certificiranje ključev (SIGOV-CA) 
Opis projekta in uresničitev: služba za upravljanje digitalnih potrdil izdaja, preklicuje in 
podaljšuje digitalna potrdila za uslužbence javne uprave ter fizične in pravne osebe v Republiki 
Sloveniji. Upravlja tudi celotno infrastrukturo (oprema, postopki, politika delovanja, ) za 

poročevalec, št. 16/VII 1682 5. marec 2001 



izdajo digitalnih potrdil, skupaj s projektom elektronske pošte po upravlja tudi centralni 
imenik javne uprave. Vzpostavljena je agencija za certificiranje javnih ključev (SIGOV-CA), 
razvita je aplikacija za vodenje evidence o dodeljevanju javnih ključev. 

14. Lokalna omrežja, strežniki in strojna oprema (LAN, strežniki, HW) 
Opis projekta in uresničitev: naloge, ki jih sektor izvaja, so večinoma stalne naloge in 
zajemajo zlasti ta področja: 
- nabavo namizne opreme (delovne postaje, tiskalniki ipd.) 
- aktivno mrežno opremo (strežniki, koncentratorji in stikala, UPS-i, mrežni tiskalniki ipd.); 
- gradnjo in namestitev strojne in programske opreme za vzpostavitev ali dograditev lokalne 

računalniške mreže na posamezni lokaciji tako za DO kot za UE. 

V okviru trenutnega finančnega načrta je brez prerazporeditev ali pa pridobitve dodatnih 
finančnih virov nemogoče ustrezno razrešiti problematiko pomanjkanja osnovnih finančnih 
sredstev, kar je daleč največja ovira za uspešno izvajanje osnovne naloge sektorja, to pa je 
zagotovitev delovanja informacijske infrastrukture v LAN-ih in na delovnih mestih. V glavnem 
se je dograjevala obstoječa lokalna oprema, bilo je nekaj manjših nabav za UE (tiskalniki, 
delovne postaje). 

15. Centralni sistem vzdrževanja lokalne mrežne in strojne opreme 
Opis projekta in uresničitev: projekt Vzdrževanje lokalne in mrežne računalniške opreme 
zagotavlja popravila računalniške strojne opreme zunaj garancije in vzdrževanje (namestitev, 
spremembe konfiguracij) sistemske strojne opreme na strežnikih in drugih napravah skupnega 
pomena zaradi zagotovitve delovanja lokalne in mrežne računalniške opreme na lokacijah 
državnih organov in upravnih enot. 
V vzdrževanje so vključene naslednje količine strojne opreme zunaj garancije (stanje konec 
junija 2000): 

Vrsta opreme Državni organi Upravne enote Skupaj 
Delovne postaje 4.463 3.793 8.256 
Tiskalniki 1.893 2.634 4.527 
Aktivna mrežna 
oprema 

288 250 538 

Vsak mesec se povprečno opravi pribl. 250 posegov zaradi popravil na delovnih postajah, 
tiskalnikih in aktivni mrežni opremi ter pribl. 80 posegov na sistemski programski opremi 
(strežniki, varovanje in zaščita podatkov, konfiguriranje opreme). 

Do začetka septembra 2000 so bila porabljena že skoraj vsa dodeljena finančna sredstva, tako 
da se že nekaj časa omejuje poraba in izvajajo samo nujna popravila oz posegi. 

16. Lokalna namizna programska oprema (poenotenje, storitve uporabnikom) 
Opis projekta in uresničitev: delovanje na področju podpore uporabnikom informacijske 
opreme poteka v okviru programa projektov Center za podporo uporabnikom. Izvajajo se 
izvajajo ti projekti: storitve prve ravni podpore - enotne vstopne točke (EVT), storitve 
podpore za programsko okolje odjemalcev (EPO, MFERAC, IDC, ...), storitve podpore za 
aplikacijske strežnike Lotus Notes, storitve podpore za druge aplikacijske strežnike, druge 
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dejavnosti in informacijska podpora delovanju CPU. Uporabniki storitev so državni organi in 
upravne enote. 

Za posameznega uporabnika je uvedeno sprejemanje telefonskih klicev na eno telefonsko 
številko za vzdrževanje strojne opreme (garancijsko in zunajgarancijsko), za podporo za 
programsko okolje (za enotno programsko okolje in za določene skupne aplikacije) in za 
podporo za okolje Lotus Notes. 
Trenutno je v sistemu podpore pod rednim vzdrževanjem 4128 uporabnikov. Od tega 521 
UE in 3607 DO. Nekaj je tudi lokacij, ki se jim zagotavlja le občasna tehnična pomoč. V 
sistem pa se postopoma vključujejo tudi lokacije inšpektoratov in zaporov po Sloveniji. 
Prenova in nadgradnja sta bili izvedeni na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstvu za okolje in prostor in na Ministrstvu za kulturo ter na Centru vlade za 
informatiko v celoti. Izvedenih je bilo tudi nekaj delnih posodobitev. V sistem podpore so 
bile dodatno vključene naslednje lokacije (ob tem je bilo izvedeno tudi poenotenje): 
Državna revizijska komisija, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Direkcija za 
železnice, Upravna akademija, UE Ribnica, UE Postojna. Pripravlja se migracija na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Sistem podpore je bil razšiijen tudi s prvo nivojsko podporo za posamezne aplikacije 
skupnega pomena (IDC, MFERAC,...). 
Uvedene so določene aktivnosti za povečanje kakovosti storitve: anketa in analiza ankete 
o zadovoljstvu uporabnikov z omenjeno storitvijo. 
Izvedeno je bilo obveščanje uporabnikov in priprava opreme na prehod na leto 2000 in po 
novem letu pregled delovanja postaj. 
Prenovljene so bile aplikacije za spremljanje delovanja podpore uporabnikom. 
V skupno Lotus Notes SVN domeno so trenutno vključeni 104 strežniki Lotus Notes (64 
UE) in približno 6000 klientov Lotus Notes (od tega 3022 na UE). 
Elektronska pošta Lotus Notes je uvedena na vseh lokacija, ki so vključene v skupno SVN 
domeno. 
Vzpostavljeno je vzdrževanje strežnikov Lotus Notes (ki obsega dnevno spremljanje 
delovanja strežnikov Lotus Notes in pošte Lotus Notes, preventivne preglede, pomoč 
uporabnikom in administratorjem Lotus Notesa na lokacijah ter seveda odpravljanje 
morebitnih težav). 

17. Lokalna namizna programska oprema (std SW) 
Opis projekta in uresničitev: zagotovitev licenc za programsko opremo na delovnih postajah 
za CVI in za UE. 

CVI je sklenil krovno pogodbo za nakup licenc pod določenimi ugodnejšimi pogoji za 
celotno državno upravo z Microsoftom Slovenija d.o.o, s t. i. Enterprise Agreement (MS 
EA). Krovna pogodba in na njej temelječe pogodbe veljajo si. 1. 2000. Pristopnikov k 
MS EA je 50 (državi organi, upravne enote v celoti in tudi nekatere občine) s skupaj 
10 276 delovnimi postajami. 
CVI je kot eden od pristopnikov pristopil za potrebe CVI in za potrebe upravnih enot s 
3070 delovnimi postajami. Sporazum je trileten, tako so tudi finančne obveznosti vezane 
na proračun za leto 2000, 2001 in 2002. 
Glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2000, ki jih ima na razpolago CVI, se bo 
v letu 2000 lahko pokril, le del stroškov za MS EA preostali del pa je prenesen na 
proračunsko obdobje za leto 2001. 
Od leta 1999 imajo DO lastna sredstva za nakup licenc za programsko opremo, s tem tudi 
za Lotus Notes. CVI je z dokupom večjega števila licenc za Lotus Notes (Lotus Notes 
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Server in Lotus Notes Client) letos zadovoljil trenutne potrebe Centra, za UE pa je treba 
dokupiti še približno 800 licenc za Lotus Notes Client in 40 licenc za Lotus Notes Server. 

18. Sistem zaščite in varovanja 
Opis projekta in uresničitev: CVI je v okviru štabne službe za varovanje in zaščito v začetku 
leta 1999 začel pripravljati smernice za vzpostavitev projekta celovite politike varovanja in 
zaščite. Vzpostavitveni dokument projekta je sprejel in potrdil projektni svet 22. 09. 1999, kar 
pomeni tudi uradni začetek projekta Politika varovanja in zaščite. 

Cilji projekta politike varovanja in zaščite so: 
razvoj varovalnih in zaščitnih postopkov, navodil in usmeritev, ki so v skladu z varnostno 
politiko državnih organov, postopki informacijske tehnologije in splošnimi standardi za 
informacijsko zaščito, 

- razvoj postopkov za podatkovno zaščito (dostop, izdelava varovalnih kopij, izklapljanje storitev 
in komunikacij v neaktivnem delovnem času in zunaj delovnega časa. ...); 
razvoj postopkov za ravnanje ob morebitni katastrofi (vzpostavitev rezervnega stanja ob naravni 
nesreči - disaster recovery; 
razvoj postopkov - metodologije za analizo tveganja in upravljanje tveganja na področju 
informacijske infrastrukture (angl. risk management); 
razvoj in vpeljava »miselnosti« o kulturi varovanja in zaščiti ter izobraževalnih programov o 
varovanju in zaščiti informacij ter informacijske infrastrukture, 
razvoj postopkov za oceno ravni informacijske varnosti; 
oblikovanje internih standardov za uvedbo informacijske zaščite med razvojem in uvedbo 
aplikativne programske opreme ter informacijskih sistemov; 
stalno spremljanje razvoja na področju tehnologije varovanja in zaščite. 

Trenutno je vzpostavjen projekt in se analizira obstoječe stanje. 

19. Enotni državni informacijski portal 
Opis projekta in uresničitev: spletni portal bo zagotavljal enotno točko dostopa do vseh 
informacijskih virov države, kijih uporabniki potrebujejo. 
Spletni državni informacijski portal bo podpiral poslovanje države s poslovnimi partnerji, 
diplomatskimi predstavništvi po svetu ipd. Pri tem gre za uporabnike, ki jim zaupamo in jim 
ponudimo na straneh več kot drugim. Pristopi se ščitijo s pomočjo gesel in posebnimi 
komunikacijskimi pristopi, če kolikor je to potrebno. V to področje spada tudi poslovanje 
države z občani, ki elektronsko poslovati z državo (elektronska vloga, elektronska javna 
uprava). Uporabniki bi morali za tovrstno poslovanje pridobiti tudi ustrezne certifikate pri CA 
Poslovanje države z najširšim krogom strank: občani, novinarji, fakultete, tujina (promocija 
države) Gre za najširši krog uporabnikov, ki pa so večinoma »gledalci« in na enostaven in 
učinkovit način prihajajo do želenih informacij, kijih država zbira in ureja. 
Podpora zaposlenim v javni upravi (upravljanje znanja, podpora odločanju, elektronska pošta, 
projektne baze, medsebojno sodelovanje, projektno vodenje). 
PROGRAMSKA ORODJA: v prvi fazi se izdelujejo aplikativnega ogrodja, ki bodo podpirala 
dinamično vključevanje posameznih vsebinskih področij (subportali) in aplikativnih virov: 

IMENIK - spletni direktorij, ki ima za podlago metapodatke (podatke o podatkih). 
Vsebuje ustrezno strukturo in klasifikacijo vseh identificiranih aplikativnih virov. 
NAČIN VZDRŽEVANJA - vzpostaviti aplikativno podporo za vzdrževanje imenika. 
Vzdrževalci (uredniki) posameznih področij lahko samostojno vpisujejo nove 
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povezave. Če vir nima urednika, pa lahko pošlje informacije vzdrževalcu 
informacijskega portala, ki to delo opravi namesto njega. Možno pa je vzpostaviti tudi 
samodejno osveževanje imenika. 

- ISKALCI - pomemben element, ki omogoča iskanja po imeniku, lahko pa se podpre 
tudi metoda iskanja po spletnih straneh. 

- IZBOR USTREZNE PROGRAMSKE OPREME - s predhodno evalvacijo 
programske opreme za izdelavo portalov. Gre za prototipiranje in preizkus 
najprimernejše opreme za izdelavo državnega informacijskega portala. 

- PERSONALIZACIJA - izdelati postopke in aplikacije, ki bodo omogočale prilagajanje 
portala lastnim, potrebam uporabnika. Možnost naročanja na določene servise, 
aplikacije. 

VSEBINSKA PODROČJA - SUBPORTALICI. FAZA IZDELAVE): v prvi fazi vključujejo ta 
vsebinska področja: 

- PREDSTAVITVENI PORTAL: Urad vlade za informiranje. Vsebino posreduje UVI. 
Poleg tega se prednostno vključita še CVI in UPV. Opredelijo in odprejo se projekti. 

- ISPO -ODLOČITVENI PORTAL - zaradi poznavanja vsebine se izbere IneterISPO 
kot poskusna aplikacija za vključitev v informacijski portal države Za potrebe 
vključevanje v državni informacijski portal in posredovanje informacij tudi v javnost se 
obstoječi ISPO sistem ustrezno predela. V ta namen se opredeli in odpre projekt. 
- INFO Klip - spremljanje (dnevnih) občil. 
- E-UPRAVA - web vloga UNZ, GURS - izpisi iz zemljiškega katastra, kot primer 

elektronskega poslovanja države z občani se tudi vključi kot vsebinsko področje že 
v prvi fazi. Opredeli in odpre se projekt. 

- DZ - spremljanje dela Državnega zbora. 
- EU - projekti in dokumenti, ki so zajeti v projektu ICC9. 
- PRAVNI VIRI - Pravni informacijski sistem. 

INFRASTRUKTURNI DEL 
Opis projekta in uresničitev: program projektov zajema vsa infrastrukturna področja, ki so 
pogoj za vzpostavitev in podporo novih storitev elektronskega poslovanja, enotnega državnega 
portala, izvajanje projektov IDC, zagotavljanje novih storitev za upravne enote (vpogledi v 
CBZK) ter prenovo nepremičninskih evidenc. 
Za program je bila po metodologiji projektnega vodenja izdelana uporabniška zahteva, 
vzpostavitveni dokument pa je v sklepni fazi. Prav tako pa sta izdelana dva vzpostavitvena 
dokumenta za projekt dograditve spletne strežniške infrastrukture in projekt certificiranja 
spletnih strežnikov. 
Vzpostavitveni dokument je izdelan, pripravljena pa je tudi tehnična infrastruktura. 

19.1 Enotni državni informacijski portal - dograditev spletne strežniške infrastrukture 
Opis projekta in uresničitev: izdelani souporabniška zahteva, vzpostavitveni dokument z 
opisom obstoječega stanja in tehnične zahteve za nadgradnjo ter študija ekonomske 
upravičenosti. Projekt je v fazi izvedbe javnega naročila. 
Trenutno je v podpisu pogodba o dobavi opreme. 
V tej fazi se predvideva dograditev spletne strežniške infrastrukture glede na uporabniške 
zahteve predvsem pa za potrebe izvajanja projektov IDC: 1, 3, 4, 6, razširitve zmogljivosti za 
projektno pisarno, replikacije CBZK, DOF; posredovanja dokumentov za potrebe pravnih 
virov, zadostitev potreb centralnega informacijskega portala in poskusnih projektov 
elektronskega poslovanja 
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19.2 Enotni državni informacijski portal - vzpostavitev replikacije CBZK 
Opis projekta in reazlizacija: v pripravi sta projektna dokumentacija in testna vzpostavitev 
replikacije. Pripravljeni so koncepti servisnih dostopov do podatkov v replikaciji in povezave 
na register uporabniških pravic do aplikativnih sistemov. 
Vzpostavljena je testna replikacija CBZK kot osnovne infrastrukturne storitve (projekt prenove 
evidentiranja nepremičnin, spletni vpogledi za potrebe UE, zemljiška knjiga, prototip 
elektronskih vlog zemljiškega katastra). 

19.3 Enotni državni informacijski portal - projekt WAP 
Opis projekta in uresničitev: projekt je v fazi izdelave uporabniške zahteve in zbiranja 
informacij o najustreznejši tehnološki rešitvi. 
Pripravljen je vzpostavitveni dokument projekta. 

20. Subportal - predstavitve RS doma in v tujini, posameznih organov 
Opis projekta in uresničitev: ker je projekt Enotni državni informacijski portal še na svojem 
začetku, je tudi usklajevanje na začetku. Konkretno to pomeni, da imajo nekateri državni 
organi in UE svoje predstavitvene strani, ki jih administratorji CVI le uvrščajo na "seznam 
strežnikov". Uresničitev je odvisna od dinamike uresničitve projekta 19. 

21. Subportal - ISPO 
Opis projekta in uresničitev: internetna verzija aplikacije zajema proračunske podatke, nekaj 
statistike, gospodarstvo, kadre, premičnine in nepremičnine ter javno mnenje. Cilj je tudi 
vključitev vseh resorjev, kar bi pomenilo t i. drugi nivo sistemov ISPO, kjer bi bili bolj 
poglobljeni podatki; trenutno so taki ISPO-ji: MNZ - prometna varnost, MGD 
Razvita je internetna verzija aplikacije ISPO (InterISPO). 

22. Subportal - InforKlip 
Opis projekta in uresničitev: razvita internetna verzija, ki pa se zaradi usmerjenosti podatkov 
uporablja le v državni upravi na podlagi soglasja UVI. 
Dodajajo se nove funkcionalnosti - virov, pregledov, občil. 

23. Informacijski sistem pravnih virov 
Opis projekta in uresničitev: projekt Pravni viri, katerega cilj je uporabniku ponuditi 
učinkovito, zanesljivo in uporabno celoto vseh pravnih virov, ki jih na internetu za splošno in 
strokovno javnost ter na intranetu za državne organe omogočajo različne službe. Projekt 
Pravni viri tako vsebinsko povezuje pravne podatke Državnega zbora Republike Slovenije, 
Vlade Republike Slovenije, Službe vlade za zakonodajo, Službe vlade za evropske zadeve, 
Službe vlade za lokalno samoupravo, posameznih ministrstev in slovenskih občin ter je šolski 
primer zglednega sodelovanja različnih državnih organov z namenom, da bi svoje informacije 
približali končnemu uporabniku. 
Izvajajo se medsebojne povezave med različnimi registri in dokumentnimi zbirkami: 

med Registrom predpisov Slovenije za ustavne akte in veljavne zakone ter Registrom 
predpisov lokalnih skupnosti za prvih 90 slovenskih občin z ustreznimi dokumentnimi 
zbirkami, 
med Registrom predpisov Slovenije za vse predpise z ustreznimi dokumentnimi zbirkami, 

med Registrom predpisov Slovenije za vse predpise ter Registrom predpisov lokalnih 
skupnosti za prvih 120 slovenskih občin z ustreznimi dokumentnimi zbirkami. 

24. Informacijska podpora približevanju RS k EU (program projektov IDC) 
Opis programa in uresničitev: program projektov IDC (v nadaljevanju "sistem IDC") je 

sprejela Vlada Republike Slovenije januarja 1998 in ga uvrstila med prednostne naloge 
informatizacije državne uprave. Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in 
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Centru vlade za informatiko je naložila, da ga v sodelovanju z vsemi ministrstvi, vladnimi 
službami ter Državnim zborom Republike Slovenije tudi izvedeta 
Sistem IDC je namenjen zagotovitvi celovite informacijske in komunikacijske podpore, 
predvsem pa enostavno dostopne in kakovostne podatkovne vire. Temeljni cilji sistema IDC 
so: 
- omogočiti uporabnikom enostaven dostop do podatkov, dokumentov in analiz s področja 

vključevanja Slovenije v EU, z relevantnih področij v Sloveniji (npr spremljanje slovenske 
zakonodaje, usklajenost z zakonodajo EU) in do relevantnih podatkovne virov v EU, 

- celovita informacijsko-dokumentacijska podpora usklajevanju in izvedbi potrebnih 
aktivnosti pri pogajanjih Slovenije z EU, 

- učinkovita (standardno in kakovostno) informacijska-komunikacijska infrastrukturo in 
storitve, usklajene s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe RS 
(C VI, 1996). 

Razvojni del projektov se končuje. Dokončanje razvojnega dela vključuje tudi namestitev 
programskih izdelkov pri določenih uporabnikih in operativno delovanje celotnega 
informacijskega sistema IDC. Vsi projekti za svoje delovanje potrebujejo poleg podatkovnih 
virov tudi tehnološke podlage, ki spadajo na področje CVI. 
Podatki, ki se polnijo v več državnih organih, so dostopni po intranetu za potrebe državnih 
organov Del podatkov je javno objavljen na internetu. Informacijska ponudba z načinom 
dostopa je na spletnih straneh Centra vlade za informatiko in Službe vlade za evropske zadeve. 
IZVAJANJE PROJEKTOV IDC: z dokončanjem razvojnih projektov IDC so nastali izdelki, ki 
jih je treba namestiti na ustreznih lokacijah, usposobiti uporabnike in zagotoviti nemoteno 
uporabo aplikacij in podatkov. Okvir priprave na širše izvajanje je že izveden v okviru 
razvojnega dela IDC v dokumentu Implementacija informacijskega sistema za podporo 
vključevanju Republike Slovenije v EU - izhodišča za vzpostavitvene dokumente projektov. 
Izvajanje obsega tudi vzpostavitev mehanizmov za vzdrževanje, dopolnjevanje in nadgradnjo 
aplikativnih rešitev, predvsem: 
- vzdrževanje obsega, spremljanje delovanja sistema, poročanje in odpravljanje napak, 
- vsebinsko dopolnjevanje - na podlagi novih zahtev skrbnika in uporabnikov aplikacije, 
- nadgradnja - vir so nove vsebinske zahteve in tehnološke spremembe. 
DODATNI RAZVOJ PROJEKTOV IDC: 

IDC 10 - državni program 
IDC 11 - PHARE - spremljanje evropskih finančnih pomoči. 

25. Upravni registri in evidence - CRP (UNZ) 
Opis projekta in uresničevanja: z letom 2000 je skrbništvo nad projektom prevzelo 
izvajalsko podjetje, katerega glavna osnovna naloga je skrbeti za nemoteno delovanje 
uporabniških programov in funkcij. Poleg tega pa nekatere s projektom predvidene naloge oz. 
funkcionalnosti niso bile dokončane in to sodi v drugi del nalog. 
Nedokončane so naloge pri polnjenju podatkov registra iz sprememb v Registru stalnega 
prebivalstva (RSP) - naloga "MNZ load". Končuje se preskušanje dela za izdelavo volilnih 
imenikov (lokalnih in državnih). 
Naloge, ki izhajajo iz novih možnosti prenovljenega CRP 

teče dogovarjanje za neposredno uporabo podatkov CRP, ki jih za svoje poslovanje 
potrebuje ZPIZ. Gre za vzajemno sodelovanje med institucijama, saj ima ZPIZ zakonsko 
pravico uporabljati podatke CRP, po drugi strani pa ima tudi pravico določati enotno 
matično številko (EMSO) za nekatere svoje stranke Določnejše oblike tega sodelovanja 
naj bi bile znane v naslednjih tednih, ko bo za morebitno neposredno povezavo med ZPIZ 
in CRP vključen tudi CVI kot upravljavec strežnika IBM OS 390 Začela so se tudi prva 

poročevalec, št. 16/VII 1688 5. marec 2001 



dela za neposredno določanje EMŠO novorojencem v porodnišnicah. Obljubljen je prikaz 
prvih osnutkov za tehnično rešitev v tednu ali dveh; 

- Organizacijsko in tehnično se urejuje delovno okolje delavcev v CRP predvsem v odnosu 
do osrednjega strežnika IBM. Gre za predpisane postopke pri prenosu podatkov s 
strežnika MNZ na strežnik IBM (MNZ load) ter za urejen dostop delavcev CRP do 
nekaterih funkcij na strežniku IBM (proženje množičnega tiskanja izdelkov in podobno). 

26. Upravni registri in evidence - sodni register 
Opis projekta in uresničitev: na strežniku CVI deluje internetna rešitev, ki jo uporabljajo 
Ministrstvo za pravosodje, odvetniki, notarji. 
Razvijajo se so nove funkcionalnosti, priklapljajo novi uporabniki in poteka izobraževanje. 

27. Upravni registri in evidence - Zemljiški kataster 
Opis projekta in uresničitev: CVI zagotavlja tehnološko podporo razvoju in delovanju 

tega registra Vsebinsko pristojna pa je Geodetska uprava Republike Slovenije. 
Razvita je 2 in tudi že 3-nivojska (internetna) različica paketa. 

28. Upravni registri in evidence - Zemljiška knjiga 
Opis projekta in uresničitev: na CVI strežnik je bila prenesena kopija trenutne različice 
informacijske rešitve VS. 

29. Prenova poslovanja in informatizacija UE (projekt IUE) 
Opis projekta in realizacija: projekt seje začel januarja 1997. Posnetih je 58 postopkov, 
izdelana metodologija snemanja, izbrano orodje za prikaz postopkov in dokumentov, 
nastavljena aplikacija centralni register postopkov. 
Pripravljena nova verzija vzpostavitvenega dokumenta in predlog pogodbe z izvajalci, ki 
predvideva nadaljevanje snemanja postopkov po UE, tudi razširitev na državne organe, 
potrditev in napolnitev centralnega registra postopkov. To bo podlaga za prenavljanje aplikacij 
e-poslovanja slovenske uprave. 

30. Informacijska podpora zakonodajnemu postopku 
Opis projekta in uresničitev: projekt je namenjen informatizaciji zakonodajnega postopka v 
Republiki Sloveniji. To pomeni informacijsko podpreti pripravo, izmenjavo in obdelavo vseh 
gradiv, ki so potrebna pri sprejemanju predpisov Republike Slovenije. Informatizacija zajema 
vsa ministrstva z organi v sestavi in vladne službe, Urad predsednika vlade, kjer se vključuje v 
njegov informacijski sistem za spremljanje sej vlade, do Državnega zbora Republike Slovenije, 
kjer se vključuje v njegov že uveljavljen informacijski sistem za delo parlamenta. 

Potekajo: 
- Priprava vseh potrebnih gradiv za delavnice; 
- namestitev, izobraževanje in začetek redne uporabe na UPV, 
- pripravljalne dejavnosti na ministrstvih: MSS, MK, MPZ, MNZ, SVZ 

31. Informacijska podpora delu vlade (IS-VRS) 
Opis projekta in uresničitev: projekt je namenjen informatizaciji priprave in spremljanja sej 
delovnih teles vlade in sej vlade. Informacijsko so podprti priprava in izvedba sej in 
obravnavanje vseh dokumentov, ki so za to potrebni. Omogoča elektronsko izmenjavo 
dokumentov v tem postopku Informacijski sistem je tesno povezan z informacijskim sistemom 
za spremljanje zakonodajnega postopka, saj od tam črpa dokumente za obravnavanje na sejah 
delovnih teles in sejah vlade 
Potekajo delavnice 

- uvajanje zaposlenih v Uradu predsednika vlade v delo z novim sistemom, 
- poskusno delo z novim sistemom, 
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- redno delo z novim sistemom; 

32. Informacijska podpora upravnim notranjim zadevam (IS-UNZ) 
Opis programa in uresničitev: program projektov je sestavljen iz 4 projektov s podprojekti: 
3.1 IS-UNZ/C - predelava, vzdrževanje in dopolnjevanje s podprojekti: 

3.1.1 IS-UNZ/C - Y2KPUC-SISTEM - vzpostavljeno sistemsko okolje na CCS/MNZ in 
CCS/CVI za delovanje v letu 2000 (ustrezne različice DL/I baze, CICS-a, 

3.1.2. IS-UNZ/C - Y2KPUC-APLIKACIJE - vzpostavljeno aplikativno okolje na 
CCS/MNZ za delovanje v letu 2000 (CICS transakcije, paketne obdelave), 

3.1.3 IS-UNZ/C - VARSTVO - pripravljeni predlogi zakonskih predpisov o uporabi IS-UNZ 
za potrebe policije, vzpostavljanje varnostnih mehanizmov in uporabniških prijav na CCS/MNZ 
in CCS/CVI, 

3.1.4. IS-UNZ/C - RAZDRUZ-PRENOS - na CCS/MNZ se ustvarja register za potrebe 
policije (samo tisti podatki, do katerih je GPU zakonsko upravičena). Na CCS/CVI se ustvarja 
RRSP in zagotavlja ustrezno osveževanje podatkov iz CCS/CVI na CCS/MNZ, izdelani vsi 
procedure za osveževanje, manjka še en produkcijski test na CCS / MNZ, 
3.1.5. IS-UNZ/C - VZAJEMNOST - izdelani podpora upravnemu postopku in statistična 
podpora; 
3.2 IS-UNZ/L- predelava, vzdrževanje >n dopolnjevanje s podprojekti: 
3.2 1. IS-UNZ/L-Y2K - predelana lokalna aplikacija na UE za potrebe L2000, ki že deluje, 
3.2.2. IS-UNZ/L-VZDRŽEVANJE-DOPOLNITVE se redno izvaja, 
3.3 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA in OBRATOVANJE - nakupi, 
dograditve, namestitev in vzdrževanje s podprojekti: 

- centralna oprema, v pripravi predlog nove investicije v PDC, ♦ 
- lokalna oprema skoraj v celoti zamenjana na oddelkih za UNZ na UE v letu 1999, 
- komunikacije tudi prenesene z omrežja MNZ na HKOM. 

3.4 IS-UNZ/C/NOVI IN IS-UNZ/L/NOVI - prenova, vzdrževanje in dopolnjevanje, v 
pripravi vzpostavitveni dokument projekta, vendar je začetek odvisen od dokončanja projekta 
3.1 
Izdelani vsi programi (Y2K in DDV kompatibilni) za centralni in lokalni del UUNZ, ki je 
uspešno prestal 1.1.2000 in 29.2.2000. Opravljeno testiranje na lokalnem in centralnem delu, 
opravljeno prvo testiranje zrcaljenja UUNZ dela in policijskega dela RSP na centralnem 
računalniku MNZ. Vzpostavljeno okolje na centralnem računalniku CVI. Opraviti pa je treba 
še najmanj eno testiranje zrcaljenja na centralnem računalniku MNZ, končni prenos na centralni 
računalnik CVI in zagon. Potem se lahko začne prenova IS-UNZ (projekt 3.4), reši vprašanje 
CRP, novih potnih listin, vizumov itd. 
Ekipa, ki jo je uspelo sestaviti CVI, je skoraj nenadomestljiva; vsakršno zavlačevanje bi zelo 
škodilo področju UNZ. 

33. Informacijska podpora materialnemu poslovanju in prodaji tiskovin (projekt 
MPZT) 
Opis projekta in uresničitev: na letnem srečanju vseh UE junija 1998 je bila izražena enotna 
potreba vseh UE za enotno informacijsko podporo "blagajniškemu poslovanju" na okencih UE. 
Aplikacija "MPZT" je namenjena za logistični podpori upravnemu delu na okencih UE. 
Njena funkcionalnost je v grobem naslednja (1. faza razvoja): 

promet z gradivi (tiskovinami) na UE (dobava, izdaja, poraba in prodaja), 
skladiščno poslovanje, 
poslovanje po stroškovnih mestih, 
obračun stanja v skladišču in po stroškovnih mestih 
faza razvoja) pa vsebuje: 
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- izdaja računov na okencih, 
- povezavo z MFERAC, 
- povezavo s šifranti MNZ-UUNZ in v perspektivi bi lahko še: 
- elektronsko naročali tiskovine pri pooblaščenih podjetjih, združili prodajo z upravnim 

postopkom. 
Izdelana aplikacija (1. in 2. faza, razen zadnji dve alinei). Čaka se na odobritev resornega 
organa MNZ-UUNZ. Izdelani so načrt plan in sistem za distribucijo na UE, ki bo trajala nekaj 
mesecev, ter sistem izobraževanja in uvajanja, ki bo zajemalo tudi reorganizacijo poslovanja 
(zaradi poenotenja). 

34. Avtomatizacija pisarniškega poslovanja (SPIS 4.x) - nova različica aplikacije 
Opis projekta in uresničitev: projekt je namenjen podpori elektronskemu poslovanju 
upravnega organa s poudarkom na podpori pisarniškega poslovanja. Ciljna skupina so vsi 
upravni organi. Zajema pa tudi vzdrževanje imaginga, jukeboxov, depeš, doksisa in bita. V 
letu 99 je bila dokončana prenova SPIS-a v različici LN4, sredi leta 2000 pa še prenovljena 
različica SPIS 1.45 za upravne enote. 
SPIS4 je uveden ali se uvaja: 
CVI, Upravi Republike Slovenije za telekomunikacije, Ministrstvu za šolstvo in šport, 
Ministrstvu za promet in zveze, Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvu za 
malo gospodarstvo in turizem, Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo, Inšpektoratu za 
okolje in prostor, Direkciji za železnice. 
SPIS 1.45 je uveden na (do sredine oktobra); 
UE: Novo mesto, Celje, Ljubljana Center, Ljubljana Moste, Šentjur, Nova Gorica, Murska 
Sobota, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice, Domžale, Žalec, Dravograd, Mozirje, Lenart, 
Kočevje, Piran, Izola. 

35. Podpora informacijskemu sistemu javnih financ (MFERAC) 
Opis projekta in uresničitev: projekt je namenjen informatizaciji računovodsko- 
knjigovodskih del in vodenju kadrovske evidence. Uporabniki so vsi upravni organi. Pri 
vključevanju sodeluje veliko akterjev (Astec - odpiranje poti, distribucija, CPU - namestitve, 
pomoč) 

Uveden je: 
UPV, MP-UIKZ Zapor Dob, MOP, MOP URSPP, MOP URSVN, MOP GURS, MOP HMZ, 
MOP URSJV, MPZ, Uprava za pomostvo, Uprava za zračno plovbo, DRSC, MDDSZ, MP- 
UIKS, Prometni inšpektorat, MKGP, IRSKGLR, UVRSR Plačilna agencija, Ustavno sodišče, 
UORU, DURS z vsemi enotami, MF-SP, Zakladnica-SULP, MORS, CURS, Državni zbor, vse 
UE, UVI, MSSS, Inšpektorat za šolstvo in šport, Urad za šolstvo, Urad za mladino, Državno 
pravobranilstvo, MMGT, Državni svet, MK, Služba vlade za lokalno samoupravo, MNZ 
Sežana, MNZ Štefanova, IRSD, Urad RS za varnost in zdravje pri delu, MZ, Urad za zdravila, 
Zdravstveni inšpektorat, SSSV, MEOR, TIRS, SVEZ, MGD, Arhiv RS, Direkcija za 
železniški promet, Vrhovno sodišče, SURS, AKTRP, MORS, Poslovno združenje prehrane 
RS, SVZ, 
Opomba: uporabe sistema MFERAC ni mogoče načrtovati, ker poteka na iniciativo pobudo 
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36. Prototip internetnih storitev na področju UNZ (WEB vloge za izpis z RMK) 
Opis projekta in uresničitev: na konferenci o elektronskem poslovanju 16. 3. 2000 v CD je 
bila dana pobuda, da se državljanom ponudi možnost poslovanja po internetu. CVI je 
organiziral projektno skupino UUNZ, CVI in zunanjega izvajalca in pripravil prototip. 
Medtem je bil sprejet ZEPEP, certifikatna agencija je začela delovati, tako da do zagotovljene 
možnosti za dejansko produkcijo prototipa, vendar je potreba rešiti še nekaj pravnih vprašanj 
(vročanje, plačila taks, nepopolne vloge, arhiv). CVI je tehnološko izdelal vse elemente; je pa 
še potrebna pa je še končna potrditev pristojnega organa in zagotovitev enotne uporabe v vseh 
UE. 
Aplikacija je ostala v fazi prototipa. 

37. Prototip internetnih storitev s področja GURS (WEB vloge za izpis posestnih listov) 
Opis projekta in uresničitev: pripravljena in preizkušena je bila spletna aplikacija vloge za 
izdajo posestnega lista iz centralnega zemljiškega katastra (CBZK). V delu je povezava s 
certifikatnimi podatki, ki so pogoj za točno identifikacijo prosilca. Prav tako se pripravlja 
dogovor z GURS v zvezi s podporo storitve elektronskega poslovanja na področju vpogledov 
in vlog v CBZK. 
Aplikacija je ostala v fazi prototipa. 

38. Informacijska podpora izvajanju 306. člena, ZUP-a 
Opis projekta in uresničitev: marec 2000 dopis UPV, MNZ-UORU s pobudo oz. predlogom 
CVI 
Izdelana predloga dveh obrazcev za zbiranje podatkov o izvorih in ponorih podatkov iz 
upravnih evidenc, ki se uporabljajo pred izdajo odločb državljanom 
Ker je bil 306. člen črtan iz zakona, je ustavljen tudi projekt. 

39. Informacijska podpora javnim naročilom 
Opis projekta in uresničitev: javna naročila so eno izmed tistih področij, na katerem je 
internacionalizacija močno prisotna in bo s približevanjem EU tudi Slovenija morala odpraviti 
vse ovire za enakopravno poslovanje vseh subjektov v širšem evropskem, v določeni meri pa 
tudi mednarodnem prostoru. Po drugi strani pa so javna naročila kompleksen posel, ki do 
izbire že po svoji naravi vključuje večje število subjektov in tudi pri enkratni izpolnitvi poteka 
daljše časovno obdobje od projektne faze s pripravo razpisne dokumentacije pa vse do 
poslovnega nadzora, dokler posel ni opravljen. 
- Vse to je bilo razlog, da se je CVI postopoma že od leta 1997 začel pripravljati na uvedbo 

elektronskega poslovanja v postopke javnih naroči! Razvoj poteka po naslednji tej shemi: 
V letih 1997 in 1998 sta se pripravljali standardna razpisna dokumentacija in standardizacija 

postopkov za vsa področja poslovanja CVI. Standardizacija obrazcev in postopkov je prvi 
pogoj za kasnejšo uvedbo e-poslovanja 
Leto 1999 pomeni zametek e-poslovanja na tem področju, saj seje poleg papirne oblike za 
ponudnike, ki so to želeli, uvedla izmenjava vprašanj in odgovorov v zvezi z razpisi na 
elektronski način. Razen tega je bilo ponudnikom omogočeno, da so razpisno 
dokumentacijo prejeli in izpolnili v elektronski obliki. 
Letos razvoj e-poslovanja poteka v smeri možne oddaje elektronskih ponudb in 
elektronskega sklepanja pogodb. Ker je bil sprejet nov zakon o javnih naročilih, bo treba 
prilagoditi postopke in obrazce za javna naročila. Ugodna okoliščina za nadaljnji razvoj 
elektronskega poslovanja na področju javnih naročil je, daje sprejetje ZEPEP 

Objavljeni so bili ali še bodo naslednji razpisi za leto 2000: 
1 BIZ.IT-2000 - izobraževanje s področja IT 
2, BOT.IT-2000 periferna oprema (množično tiskanje) 
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3. DIM.IT-2000 - sistemi za upodabljanje in arhiviranje 
4 BVZ.IZ-2000 - pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme 
5. BSV.IT-2000 - svetovanje s področja IT in elektronskega poslovanja 
6. PIS.IT-2000 - izgradnja informacijskih sistemov 
7. BZR - 2000 - zavarovanje računske opreme 
8. BGSM - 2000 - operaterji mobilne telefonije 
9. BPM -2000 - potrošni material 
10. BCPU - 2000 - konfiguriranje programskih okolij 
11 M02.IT-2000 - komunikacijska oprema 
12. BTPS - 2000 - telekomunikacijske povezave in storitve 
13. BSCS - 2000 - storitve na centralnem strežniku 

40. Izobraževanje za državne organe 
Opis projekta in uresničitev: izobraževanje poteka v skladu z Načrtom informatizacije za 
leto 2000, in sicer: 
- za standardna namizna programska orodja (MicroSoft, Lotus Notes, elektronska pošta, 

internet) - za uporabnike, 
- za razvite aplikacije, za skupne funkcije državnih organov (pisarniško poslovanje - SPIS, 

za zemljiški kataster, za pravne vire, za aplikacije IDC1 - IDC9, za metodologijo vodenja 
projektov in programsko projektno pisarno, itd ) - za uporabnike, 

- za sistemsko programsko opremo (Novell, MicroSoft, itd.); 
- Poteka se izobraževanje za prijavljene udeležence in orodja, tudi za aplikacije, po njihovih 

načrtih uredbe. 

41. Izobraževanje za upravne enote 
Opis projekta in uresničitev: izobraževanje poteka v skladu z Načrtom informatizacije za 
leto 2000, in sicer: 
- za standardna namizna programska orodja (MicroSoft, Lotus Notes, elektronska pošta, 

Internet) - uporabnike, 
- za razvite aplikacije, za skupne funkcije državnih organov (pisarniško poslovanje - SPIS, 

za upravne notranje zadeve - FORM (IS-UNZ), za zemljiški kataster, za pravne vire, za 
metodologijo vodenja projektov in programsko projektno pisarno, itd.) - za uporabnike, 

- za sistemsko programsko opremo (Novell, MicroSoft, itd); 
Poteka izobraževanje za prijavljene udeležence in orodja, tudi za aplikacije, po njihovih planih 
implementacije. 

42. Simpoziji in spodbujanje e-poslovanja državne uprave 
Opis projekta in uresničitev: gre za aktivne vsakoletne udeležbe CVI se vsako leto dejavno 
udeležuje na domačih in tujih simpozijev, kot: 
pomembnejši domači: 
- posvetovanje izvršnih direktorjev o elektronskem poslovanju, 
- Portorož, dnevi slovenske informatike, 
- Bled mednarodna konferenca o elektronskem poslovanju, 
- Portorož, dnevi slovenske uprave, 
- Infos, 
- Portorož, INDO-2000, prireja CVI za državno in javno upravo, 
- in drugi specializirani, strokovni simpoziji posameznih proizvajalcev informacijske opreme 

in storitev; 
- pomembnejši tuji: 
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- simpoziji združenih narodov o problemu leta 2000, ki so se letos preoblikovali v simpozije 
o E-Government-u, 

- konferenca Gartner Group, 
- S AS - konference, 
- IBM - konference, 
- in drugo. 
C VI se sproti pripravlja na vse načrtovane konference in se jih udeležuje. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DROGE 

Kljub skromni kadrovski zasedbi in skromni opremi je bil Urad za droge v letu 1999 in 2000 
navzoč v slovenskem prostoru v medijih in tudi v reševanju vsakodnevnih težav, ki so bile 
povezane z uporabo drog. Bil je tudi nosilec različnih projektov in tudi vključen v številne 
domače in tuje projekte. 

Priprava in sprejem nove zakonodaje o drogah 
Urad za droge je bil dejavni soudeleženec priprave zakonskih predlogov nove zakonodaje o 
drogah. Predlagatelju, Ministrstvu za zdravstvo, je predlagal vrsto sprememb. Sklicana so bila 
tudi številna srečanja različnih strokovnjakov na temo nove zakonodaje. Sodeloval je tudi na 
številnih okroglih mizah, na katerih smo bili obravnavali trenutno stanje v Sloveniji in ukrepi, ki 
jih je prinašala nova zakonska ureditev tega področja. Nevladne organizacije so zaprosile Urad 
za droge za pomoč pri predložiti predlogov spremembe zakonov, kar je urad tudi uspešno 
izpeljal v tesnem sodelovanju s predlagateljem zakona Ministrstvom za zdravstvo in z 
delovnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije. 

Sodeloval je pri nastajanju naslednjih zakonov: 
1. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog 
2. Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
3. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge 

Po sprejemu zakonov je sodeloval pri oblikovanju podzakonskih aktov, ki so bili določeni v 
sprejeti zakonodaji. 

Objavljanje člankov v strokovni literaturi in v medijih 
Urad za droge je redno obveščal javnosti, in to s številnimi telefonskimi klici, ki so bili zelo 
pogosti. Urad je pomembna informacijska točko za uporabnike drog int tudi za njihove svojce, 
strokovnjake in posamezne državljane in državljanke, ki so potrebovali osnovne informacije o 
programih, zakonih, programih itd Urad je tudi pomemben vir podatkov za državne 
uslužbence; 
- s sodelovanjem z novinarji: Dajanje pomembnih informacij je bila stalna naloga Urada za 

droge. Sodelovanje z mediji je bilo zgledno in na ta način je bilo v javnosti sporočenih 
veliko pomembnih vsebin. 

- s tiskovnimi konferencami, na katerih je Urad za droge seznanjal javnost o nekaterih 
pomembnih dogodkih na področju, za katero je pristojen. 

- Urad za droge je večkrat pripravil tudi izjave po TV in radiu, kar je kot pomembno 
prispevalo k razširjanju znanja o drogah in o načinih reševanja tega vprašanja. Sodelovali so 
na okroglih mizah, ki jih je priredila televizija ali radio; 

- s strokovnimi članki objavljenimi v različnih strokovnih revijah so sodelavci urada 
dejavno sodelovali tudi na strokovnih razpravah udeležili so se številnih kongresov in 
mednarodnih posvetovanj, na katerih so bili kjer smo bili vedno tudi aktivni predavatelji, 

- udeležba na številnih okroglih mizah po Sloveniji je pomagala k širši razsvetljenosti 
prebivalstva na tem področju Pomemben je bil tudi neposreden stik s publiko in s težavami, 
kijih imajo prebivalci Slovenije neposredno v svojem okolju. 
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Izdaja biltena ODMEVI 
- Posebni bilten ODMEVI je začel izhajati pričeli v leta 1999. Bilten prinaša najnovejše novice 
in opis dogodkov, ki so se zgodili v neposredni preteklosti in se bodo odvijali v prihodnosti. 
Tako se s tem skuša razširjati čim natančnejše in pravočasno pomembne novice med vse, ki jih 
to področje privlači in bi radi sodelovali pri dejavnosti. 

Izdaja posebnega zbornika 
Urad za droge je izdal poseben zbornik programov, ki potekajo v Sloveniji. Programe so 
opisali njihovi nosilci. V zborniku je opisano delovanje programa in vse navedene potrebne 
informacije za vstop v program. Zbornik je bil poslan v vse programe, poslancem Državnega 
zbora, vsem ministrstvom in službam vlade. Zbornik je pomembno prispeval k spoznavanju 
oblik in načinov zdravljenja odvisnosti. 

Izdaja posebne številke revije VITA 
Urad za droge je sofinanciral posebno številko revije VITA, ki je obravnavala alkohol v 
Sloveniji. Številka je bila izrazito preventivno naravnana. Urad je sofinanciral izdajo revije, s 
čimer je pomembno pomagal pri izdaji revije. Brez njegovega sofinanciranja revija verjetno ne 
bi izšla. 

Izdaja posebne preventivne zloženke 
Urad je izdal preventivno zloženko z več kot 30 naslovi različnih programov in z navodili, 
kako ravnati ob nenadni zastrupitvi z opijati. Zloženka je bila tiskana v 10. 000 izvodih in 
razposlana na številne naslove. 

Izdaja preventivnega opozorila zaradi okuženega heroina 
Urad je javnost seznanil pomembnim sporočilom, da so v severnih državah EU ugotovili 
številne smrti, ki so bile posledica okužbe z Clostridiumom, ki povzroči tudi smrt. Izdelal je 
preventivne zloženke in jih razposlal po programih. 

Obvestilo za javnost o nevarnih tabletah ekstazija 
V predelu Avstrije in južne Nemčije je prišel v obtok zelo nevaren amfetaminski preparat ki je 
v sosednjih državah že povzročil smrtne izide. Po različnih mrežah je bila poslana informacija, 
kjer se pogosteje uporabniki ekstazija, in s tem pa je bila STA obvestili tudi širšo javnost. 

Ustanovitev dokumentacijskega centra 
V okviru dejavnosti, ki so potekale v programu Phare, je v urad odprl dokumentacijski center 
za zmanjševanje povpraševanja po drogah in zmanjševanja škode zaradi uporabe drog. Center 
je začel v letu 1999 s temi dejavnostmi. 

Oprema centra 
Center je opravljen s sodobno računalniško opremo V njem je posebna soba, v kateri se lahko 
srečujejo strokovnjaki različnih strok. 

Povezovanje s podobnimi centri v tujini 
Po elektronski pošti urad sodeluje s podobnimi centri v tujini in jim pošilja strokovno gradivo 
iz Slovenije. Drugi evropski centri pošiljajo tudi pomembno gradivo našemu centru v katerem 
je na voljo strokovnjakom, novinarjem in tudi študentom in občanom. 
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Povezava z omrežjem COBIS 
Center se je povezal z elektronskim omrežjem COBIS, po katerem lahko vstopa center v 
različne baze podatkov po vsem svetu. 

Postavitev spletne strani 
V centru se postavlja spletna stran urada, na kateri bodo: 
- predstavljene dejavnosti urada in centra; 
- predstavljeni programi zdravljenja, preventive in socialne obravnave v 

Sloveniji, 
- predstavitev posameznih centrov v tujini 
- predstavljene pomembne baze, ki pokrivajo droge v Evropi in v svetu, 
- pogovorna stran bo zagotavljala vzpostavitev pogovora med uradom in posamezniki, ki bodo 

lahko postavljali vprašanja in tudi ideje, za najnovejši razvoj na tem področju. 
- na spletni strani urada bodo lahko svoja obvestila objavljale tudi nevladne organizacije. 

Mednarodno sodelovanje: 

PHARE: 
Urad za droge je bil dejavni nosilec in usklajevalec programov PHARE za droge, ki potekajo v 
Sloveniji. Potekali so naslednji programi: 

Program vzpostavitve informacijskega sistema za področje droge (Drug information 
Systems and Netvvorking). Program je v zadnji fazi. Temeljna naloga je vzpostaviti učinkovit 
informacijski sistem o drogah, ki bo združljiv s podobnim sistemom v EU. V tem programu 
urad trenutno skupaj s koordinatorico za informacijske sisteme na področju drog pripravljalo 
letno poročilo o stanju v Sloveniji. 

Program pranja denarja (Money Laundering Project) Projekt ima namen vzpostaviti 
učinkoviti sistem preprečevanja pranja denaija in sistema povezovanja različnih držav srednje 
in vzhodne Evrope. S projektom PHARE skuša zagotoviti finančna sredstva za nakup opreme. 

Program nadzora nad drogami in sintetičnimi drogami (Illicit Drug control and Illicit 
Synthetic Drugs). Projekt vzpostavlja učinkovit sistem nadzora nad legalnimi snovmi in nad 
sintetičnimi substancami, sestavinami od katerih so najpomembnejše plesne droge. 

Projekt nadzora nad predhodnimi snovmi, ki se lahko uporabljajo za izdelavo različnih 
nevarnih drog. Pomemben napredek pri tem je bil v Sloveniji s sprejetje zakona o prekurzoijih. 

Projekt izmenjave policijskih kadrov med sodelujočimi državami (Police personnel 
Exchange Project) V projektu si države medsebojno izmenjujejo policijske uslužbence, ki nekaj 
časa preživijo v posamezni gostujoči deželi in si na ta način pridobivajo praktične izkušnje. 
Projekt je bil končan v pomladnih mesecih. 

Projekt zmanjševanja povpraševanja po drogah - strokovna pomoč PHARE (Drug demand 
reduction strategy development - Technical assistance to drug demand reduction - Follovv up 
Phase) V projektu je sodelovalo 14 držav. Države so se razdelile v štiri podskupine: 
•inovativni pristopi k preventivnemu delu 
•primarna preventiva 
• metadonski programi 
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• programi zmanjševanja škode zaradi uporabe drog 
Slovenija je sodelovala pri dveh programih, kar je bila izjema, saj so vse druge države 
sodelovale samo v enem programu. Tako smo Slovenci s pomočjo programa PHARE v 
Sloveniji izvedli dva projekta: 

Projekt preventivnega dela v Lokalni skupnosti 
Naloga projekt je bila izdelati vzorec delovanja preventivnih dejavnosti na lokalni ravni v 
lokalni skupnosti - občini. Kot vzorčna občina je bila izbrana občina Tržič. V tej občini je bil 
skupaj z drugimi nosilci dejavnosti izveden celoten pristop k razvoju preventivnega dela v 
lokalni skupnosti. Projekt je bil zelo odmeven zunanji strokovnjaki in zelo dobro ocenili. 
Vzorec je urad skupaj z Uradom za preprečevanje zasvojenosti Mestne občine Ljubljana 
predstavili tudi v angleški brošuri. 

Pri projektu zmanjševanje škode je Urad za droge sodeloval z Visoko šolo za socialno 
delo, ki je v okviru projekta izpeljala: 
- raziskovalno nalogo Rapid assesment, ki obravnava uporabo drog med uporabniki drog 

neposredno na kraju samem. Naloga je predstavila pomebno področje, ki je bilo še 
neraziskano. Raziskovalci bodo izdali tudi knjigo. 

- na Visoki šoli za socialne delavce so izvedli seminar o terenskem delu. Program je bil polletni; 
- zbrana je bila pomembna literatura o zmanjševanju škode in zagovorništvu zmanjševanja 

škode; 
- obiski strokovnjakov v tujini: v okviru programa je bil v tem času obisk programov v Veliki 

Britaniji; 
- v Portorožu je potekal mednarodni seminar, kjer so bili zbrani strokovnjaki za zmanjševanje 

škode v zaporih. Predstavljeni so bili slovenski zapori in delo v zaporih. Slovenci smo dobili 
po obisku zapora v Kopru izredno veliko pohval za delo na tem področju. 

- v Novi Gorici je bilo organizirano srečanje strokovnjakov s področja medicinskih in pravnih 
strok, ki so obravnavali temeljne etične dileme na stičnih področjih. 

Pomoč Bosni in Hercegovini in Makedoniji pri pridruževanju deželam PHARE 
Slovenija je dobila v projektu pomembno nalogo, da pomaga pri pridruževanju PHARE 
projektu Bosni in Hercegovini in Makedoniji. Organizirani so bili ti projekti: 

- Pomoč Makedoniji pri pridobivanju znanja o organiziranju in delovanju dejavnosti pri pri 
zmanjševanju zmanjševana povpraševanja po drogah. V okviru tega programa sta bila v 
Uradu za droge skupaj z nacionalnim koordinatorjem iz Makedonije Ivanom Tuljevskim 
organizirana dva obiska makdosnkih strokovnjakov v Sloveniji. Skupaj je Slovenijo obiskalo 
7 strokovnjakov, ki so si ogledali vrsto programov in bili prisotni tudi na nacionalni 
konferenci o odvisnosti. 

Pomoč BiH je potekala v večih oblikah: 
- Strokovnjakom iz BiH so bila poslana posamezna strokovna dela, ki so nastala v Sloveniji, da 

bi se seznanila neznanjem slovenskih strokovnjakov; 

- sedem strokovnjakov je obiskalo slovenski program centrov za preprečevanje in zdravljenje 
bolezni odvisnosti, na katerih je bilo organizirano srečanje strokovnjaki s tega področja in jim 
mogočili tudi delo v praksi. Strokovnjaki so se mudili v Sloveniji teden dni, 
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- skupini sedmih strokovnjakov iz BiH sta bila omogočena ogled različnih programov v 
Sloveniji in jim udeležba na nacionalni konferenci o odvisnosti, ki je potekala v Cankaijevem 
domu; 

- dva strokovnjaka za preventivo iz Slovenije sta imela v Sarajevu seminar o primarni 
preventivi. Ob tej priložnosti je urad tudi preventivno gradivo iz Slovenije; 

- v Sarajevu je urad skupaj s tamkajšnjimi strokovnjaki, vključeni v program PHARE 
organiziral epidemiološki seminar, ki gaje vodil slovenski strokovnjak. 

Makedonski in tudi strokovnjaki iz BiH še vedno sodelujejo po pošti, elektronski pošti in 
telefona. 

EU je preko PHARE programa namenila Sloveniji 1 milijon ECU 
EU je Sloveniji v letu 1999 namenila Sloveniji 1 milijon ECU denaija za področje urejanja 
pogojev za pridružitev k EU. Urad za droge je organiziral delo na projektu. Zbral je želje 
posameznih resoijev in posameznih nevladnih organizacij. Z zunanjimi sodelavci mu je uspelo v 
izredno kratkem času izdelati projekt po standardih EU. Projekt je bil predstavljen EU in bil 
tudi sprejet s strani EU. Trenutno potekajo priprave na izvedbo projekta. 
V projektu je bil dan temeljni poudarek oblikovanju Focal point centra, centra, ki je eden 
najpomembnejših informacijskih struktur na področju drog v Evropi. 

Projekt Casiopea 
Urad za droge je pridobil skupaj s Fakulteto za družbene vede projekt pri nevladni organizaciji 
CASIOPEA iz Bruslja. Pomembno je, da projekt z znanstvenega vidika vodijo Slovenci. V 
okviru tega projekta je Urad za droge skupaj s Fakulteto za družbene vede in Visoko šolo za 
socialne delavce v Ankaranu izpeljal seminar o uporabi drog in družbeni stvarnosti. Na seminar 
so bili povabljeni številni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, ki so imeli možnost izmenjavati 
strokovne izkušnje na tem področju. Urad je izsledke srečanja uporabil kot eno izmed izhodišč 
za razvoj nove strategije za droge v Sloveniji. Seminar je spadal med dejavnosti za izdelavo 
akcijskega programa za droge v Sloveniji. 

Program Pompidou pri Svetu Evrope 
Urad je spremljal poročila stalnega korenspondenta pri skupini Pompidou pri Svetu Evrope ter 
po potrebi tudi pomagal pri uresničevanju programa Pompidou. Pompidou korespondent je 
tudi stalni član koordinacije direktorja urada in seznanja vsa sodelujoča ministrstva, ki nato 
obveščajo druge, ki se ukvarjajo s problematiko drog. 

Sodelovanje z Uradom Svetovne zdravstvene organizacije 
Urad za droge je sodeloval z Uradom Svetovne zdravstvene organizacije predvsem v tistem 
delu programa Svetovne zdravstvene organizacije, ki se ukvarja s prepovedanimi drogami. 
Vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije je tudi stalni član koordinacije direktorja 
Urada za droge, ki redno poroča o novostih v Svetovni zdravstveni organizaciji in se hkrati 
tudi seznanja z aktualnim stanjem v Sloveniji. 

Koordinacija direktorja Urada za droge 
V skladu z nalogami in pooblastili, urada je direktor urada je direktor zaprosil posamezno 
ministrstvo, da imenuje svojega predstavnika v koordinacijo direktorja urad. Namen 
koordinacije je predvsem omogočiti čim boljši pretok informacij med sektorji, pristojnimi za 
posamezno področje, povezano s problematiko prepovedanih drog. Stalni člani koordinacije so 
še vodja urada Svetovne zdravstvene organizacije in stalni korenspondent pri skupini 
Pompidou. Koordinacija že uspešno deluje. 
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Komisija Vlade Republike Slovenije za droge 
Vlada Republike Slovenije je imenovala tudi Komisijo za droge, ki jo sestavlja 7 ministrov ali 
državnih sekretarjev in 7 strokovnjakov s področja drog. Prva seja komisije bo sklicana v 
bližnji prihodnosti, ko bo izpeljano imenovanje članov komisije na Vladi Republike Slovenije. 

Udeležba na mednarodnih konferencah 

Konferenci zasedanja Komisije za narkotike OZN na Dunaju 
Urad za droge se je redno udeleževal zasedanja letnega srečanja komisije za narkotike pri 
Združenih narodih, ki poteka vsako leto v mesecu marcu. Urad je pripravil tudi ustrezno 
gradivo za konferenco. Direktor Urada za droge je tudi neposredno sodeloval v javni razpravi 
na letnih konferencah. 
Druga konferenca o vrednotenju preventivnih programov za droge v Strasbourgu leta 
1999 
Urad je dejavno sodeloval na konferenci in za Slovenijo prevedel sklene konference in jih 
razdelil med strokovnjake v Sloveniji. Začel je tudi razvijati dejavnosti, ki bodo pospešile 
razvoj preventivnih dejavnosti v Sloveniji. 
Konferenca o politiki drog v Evropi 
Urad za droge je tudi vodil delegacijo na 2. konferenci o politiki drog v Evropi. Ob tej 
priložnosti je bilo opravljenih veliko dvostranskih razgovorov s predstavniki posameznih držav. 
Konferenca je opredelila akcijski program Evropske skupnosti, ki bo tudi eden izmed osnov za 
slovenski akcijski program na področju drog. Trenutno ga urad uporablja kot izhodišče za 
nacionalni program. 

Akcijski program za droge za naslednjih 10 let 
Urad za droge je prevzel usklajevanje pri sestavljanju nacionalnega akcijskega programa za 
droge v Sloveniji. Izhodišče za program je deklaracija Združenih narodov, sprejeta na 
zasedanju ZN leta 1998. Države naj bi do leta 2003 imele nove akcijske programe usklajene s 
to deklaracijo. Slovenija je začela priprave kot ena prvih. EU je šele sprejela skupen program, 
ki je usmeritev za izdelavo podobnih programov v članicah EU. 
V ta namen je Urad za droge oblikoval delovno skupino, kije že sprejela določene naloge. Do 
tega trenutka so bila izpeljana strokovna srečanja, na katerih so se oblikovala strokovna 
stališča. Pripravlja se program po mednarodni metodologiji, ki bo tudi omogočala kasneje 
pridobivanje sredstev iz mednarodnih virov. Pri oblikovanju projekta trenutno sodeluje 40 
slovenskih strokovnjakov. Vsak strokovnjak je tudi predstavnik določene strokovne skupine. 
Program bo v končni fazi sprejet v Državnem zboru predvidoma v začetku leta 2001. 

Delovanje lokalnih akcijskih skupin 
Urad je skupaj z zunanjimi sodelavci pripravil analizo delovanja lokalnih akcijskih skupin v 
lokalnih skupnostih. V programu PHARE je bila razvita ta ideja na mednarodni ravni. V načrtu 
je revitalizacija delovanja lokalnih akcijskih skupin, jih povezati, da bodo skladneje delovale. 

UNDCP - projekti 
Urad za droge je vključen tudi v UNDCP projekte. Urad je v letu 1999 izpeljal zadnjo fazo 
projekta European drug abuse training project V njem se je izobraževalo 80 strokovnjakov iz 
Slovenije, ki so v 240 urnem seminarju dobili temeljno znanje zdravljenju odvisnosti od 
prepovedanih drog 
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Sestanek nevladnih organizacij 
Na Uradu za droge je bil spomladi ponovno sklican vsakoletni sestanek z nevladnimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko drog. Omenjenih je bilo mnogo idej in 
problemov, ki jih je urad skuša v naslednjih mesecih skupaj s strokovnjaki iz posameznih 
ministrstev in z nevladnimi organizacijami ustrezno rešiti. 

Delovna skupina za sintetične droge 
Urad za droge je oblikoval delovno skupino za XTC in amfetaminske droge. Skupina bo 
skušala najti in predložiti uradu ustrezne ukrepe za zmanjšano uporabo sintetičnih drog in za 
zmanjšanje škode, ki jo te droge povzročajo med uporabniki. 

Dejavnosti v pridružitvenem procesu 
Urad za droge spremlja naloge Slovenije, povezane s podroživenim sporazumom in v skladu s 
tem vodi politiko tega področja. 

Sklepne ugotovitve 
Urad za droge je v letu 1999 in 2000 predvsem nastajal popolnoma na novo. Pridobiti je moral 
praktično vse na novo in se v celoti na novo postaviti. Kljub težavam, ki jih je imel pri svojem 
delu, je v enem letu uspelo kljub težavam veliko naredil Veliko podporo je imel Urad za droge 
predvsem v ministrstvih in predvsem v strokovnjakih, ki delajo na tem področju v ministrstvih. 
Sodelovanje je zgledno in daje dobro osnovo za sodelovanje v prihodnje. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMIRANJE 

Urad vlade za informiranje je v celoti uresničil svoje programske cilje, ki so bili opredeljeni v 
programu dela, pa tudi naloge, ki jih je dodatno dobil v tem obdobju. 

Obveščanje tujih javnosti in promocija Slovenije 

Pri obveščanju tuje javnosti in promocije Slovenije je urad izpolnil načrtovane naloge. Tako je 
poleg rednega obveščanja tujih medijev o dogajanjih v Sloveniji, organiziranja obiskov tujih 
novinarjev ter spremljanja tiska v šestih evropskih državah dejavno sodeloval tudi pri pripravi 
in izvedbi dveh večjih mednarodnih projektov - to sta bili svetovna razstava Expo 2000 v 
Hannovru in olimpijske igre v Sydneyju. 

Poleg rednega izdajanja informativnega tednika o Sloveniji v angleškem jeziku Slovenia 
Weekly (izšlo je 49 številk) je urad izdal in delno tudi razdelil več kot 100.000 izvodov 
različnih informativnih publikacij o Sloveniji: informativne liste (Fact Sheets) z različnimi 
temami, priročnik o Vladi Republike Slovenije 2000 v slovenskem in angleškem jeziku ter 
novo splošno predstavitveno publikacijo Dejstva o Sloveniji v angleškem, nemškem in 
francoskem jeziku. Poleg tiskanega gradiva je urad razdelil tudi več kot 300 videokaset o 
Sloveniji in 2000 zgoščenk Slovenia 2000. 

Urad je sodeloval tudi pri pripravi nekaterih posebnih prilog o Sloveniji v tujih časopisih (Die 
Presse, Financial Times). 

V letu 2000 je urad zelo povečal svoje dejavnosti pri dajanju informacij po internetu. Poleg 
urejanja in dopolnjevanja svoje spletne strani je v sodelovanju z zunanjimi sodelavci na novo 
postavil spletno stran Vlade Republike Slovenije. Tako je bila na pozornost namenjena tudi 
sprotnemu ažuriranju podatkov in objavljanju sporočil za javnost na tej strani 

Obveščanje domače javnosti 
Na področju obveščanja domače javnosti je urad v lanskem letu namenil največ pozornosti 
sprotnemu in celovitemu obveščanju javnosti o delu Vlade Republike Slovenije, še posebej pa 
seznanjanju javnosti s sklepi, ki jih je vlada sprejemala na svojih rednih in korespondenčnih 
sejah. Urad je po vseh sejah vlade pripravil novinarske konference, o sklepih, ki jih je vlada 
sprejela na korespondenčnih sejah, pa je javnost seznanjal s sporočili za javnost. Poleg tega je v 
sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami redno zagotavljal odgovore na številna 
novinarska vprašanja. 

Pomemben del dejavnosti urada je bil povezan z zagotavljanjem podpore službam in 
svetovalcem za odnose z javnostmi v ministrstvih ter drugih vladnih ustanovah in 
usklajevanjem aktivnosti, povezanih z odnosi z javnostmi posameznih ministrstev. Podporo 
službam je urad zagotavljal s spremljanjem in analiziranjem pisanja domačih in tujih medijev ter 
naročanjem raziskav javnega mnenja o odnosu javnosti do politike vlade in ministrstev. 
Posebno pozornost je urad namenjal tudi pripravi poenotenih standardov in programov 
usposabljanja za svetovalce za odnose z javnostmi v ministrstvih z namenom, da bi vzpostavili 
sistem vladnih odnosov z javnostmi, primerljiv z evropskimi standardi. 
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Dejavnosti pri slovenskem vključevanju v EU 
V okviru vladnega programa obveščanja slovenskih javnosti o EU in slovenskem vključevanju 
v EU je urad na podlagi letnih programov nadaljeval z izvajanjem in spremljanjem učinkovitosti 
vseh štirih glavnih programskih sestavin, in sicer: raziskovanje javnega mnenja, sofinanciranje 
nevladnih organizacij, partnerstvo z mediji ter zagotavljanje konkretnih informacij ciljnim 
javnostim na podlagi sprejete komunikacijske strategije. 

Razpis za sofinanciranje informativnih izobraževalnih projektov nevladnih organizacij v letu 
2000 je pokazal naraščajoči interes nevladnih organizacij, projekti pa so se v praksi izvajali od 
junija do konca leta 2000. 

Pri usposabljanju novinarjev in sofinanciranju množičnih medijev pri slovenskem vključevanju v 
EU smo v letu 2000 nadgradili lanske izkušnje in konkretizirali sodelovanje še posebej z 
lokalnimi radijskimi postajami. 

Nove brošure, vožnja evrobusa po Sloveniji, dinamizacija evrofona in spletnih strani pa so 
zagotovili povečano zanimanje javnosti in omogočili ustrezne informacije tudi za mlade. 

Vsakoletna raziskava javnega mnenja zaradi pomanjkanja sredstev ni bila izvedena. 
Urad je na podlagi dosedanjih izkušenj in novih okoliščin pripravil novo komunikacijsko 
strategijo za obdobje 2001-2003. 

Počastitve državnih praznikov in dogodkov državnega pomena 
Program počastitev državnih praznikov in dogodkov državnega pomena je bil v letu 2000 
razširjen z državno počastitvijo 10. obletnice prvih demokratičnih volitev, organizacijsko in 
finančno bistveno zahtevnejša od prvotnih predvidevanj pa je bila izvedba državne počastitve 
dneva državnosti, za kar je urad dobil dodatna sredstva. Počastitve so bile organizirane na 
ustrezni kvalitetni ravni. 

Mednarodno sodelovanje 
Urad je sodeloval pri pripravah za ministrsko konferenco Sveta Evrope na področju medijev v 
Krakovu na Poljskem. 

Program RTV Slovenija za tujino 
Predvideni in s pogodbo opredeljen program je bil izveden (24 oddaj Slovenski magazin, 24 
oddaj Alpe-Jadran, 30 prispevkov za CNN, 10 prispevkov za Euronews, 24 oddaj Alica, 12 
radijskih oddaj kulturnega magazina Alpe Adria, 6 koprodukcij s tujimi partnerji). Urad ga je 
financiral skupaj z Uradom za Slovence po svetu. 

Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne in glasil za gluhe 
S pogodbo opredeljena programa sofinanciranja sta bila v celoti uresničena. 

Slovenska tiskovna agencija 
V skladu s pogodbo je STA opravila vse dogovorjene storitve za vlado, ministrstva in naša 
predstavništva. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DENACIONALIZACIJO 

Urad Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo opravljal naloge iz svoje pristojnosti v 
skladu s Sklepom o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike 
Slovenije za denacionalizacijo (Uradni list RS, št.24/99). V tem času je prejel v obravnavo 496 
zadev, od tega 293 zahtev upravičencev oziroma njihovih pravnih naslednikov po pospešitvi 
reševanja posameznih denacionalizacijskih zadev oziroma preverjanja dejanskega in pravnega 
stanja pri organih, ki vodijo te postopke in 203 vprašanja upravnih delavcev, ki rešujejo zadeve 
na prvi stopnji. 

Vse zadeve iz pristojnosti urada so bile pravočasno rešene, zadeve, ki sodijo v delovno 
področje ministrstev, pa odstopljene v reševanje pristojnim organom. 

Na uradu je bilo več razgovorov s predstavniki upravnih organov, ki vodijo postopke 
denacionalizacije, z upravičenci in njihovim združenjem, ki so opozorili na najrazličnejša 
vprašanja, povezana z izvajanjem zakona o denacionalizaciji in veljavnim pravnim redom. 

Urad je na podlagi poglobljene analize stanja v upravnih organih, ki odločajo o 
denacionalizacijskih zadevah na prvi stopnji, in na podlagi ugotovitev in izkušenj pri delu 
državnih organov pripravil vrsto ukrepov za učinkovitejše izvajanje zakona o denacionalizaciji 
na naslednjih delovnih področjih: organizacija dela, kadrovska problematika; zagotovitev 
finančnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, nastalih pri vodenju denacionalizacijskih 
postopkov; izobraževanja delavcev, ki vodijo postopke denacionalizacije; pravni ukrepi, ki se 
nanašajo na razjasnjevanje posameznih določb zakona in predstavljajo poenotenje dela v 
upravnih organih. Omenjene ukrepe je vlada dopolnila v mesecu avgustu z vsebino, ki se 
nanaša na učinkovitejše delo zavezancev za vrnitev podržavljenega premoženja, na razrešitev 
problematike izdajanja priznanic v postopkih denacionalizacije, na učinkovitost dela 
drugostopenjskih organov, na vračanje podržavljenega premoženja, za katerega so pristojna 
okrajna sodišča ter na kadrovsko in finančno problematiko. 

Predlagane ukrepe je Vlada Republike Slovenije sprejela na 132. seji dne 28.oktobra 1999, na 
147. seji dne 17.2.2000 in na 14. seji dne 31. avgusta 2000. 

Poleg navedenih ukrepov je urad poročal o problematiki izvajanja zakona o denacionalizaciji in 
o napredku v denacionalizacijskem procesu trikrat vladi in enkrat Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

Urad Vlade Republike Slovenije za denacionalizacijo je v skladu s sklepom Vlade Republike 
Slovenije z dne 21. decembra 2000, ki zavezuje Ministrstvo za notranje zadeve, da v 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Uradom za denacionalizacijo do 31. 01. 2001 
vladi predloži program ukrepov, ki bo omogočil končanje upravnih postopkov v zvezi z 
denacionalizacijo najkasneje v prvi polovici leta 2002, pripravil osnutek programa ukrepov in 
ga predložil ministrstvu, da ga posreduje v obravnavo vladi. 

Ker je v praksi prihajalo do upočasnjenega vračanja kmetijskih zemljišč zaradi različnih 
interpretacij posameznih določb zakona o denacionalizaciji je urad pripravil strokovne podlage 
za obvezno razlago prvega stavka prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji, ki 
določa, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije zavezanec za vračilo 
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kmetijskih zemljišč, gozdov in nadomestnih zemljišč. Vladni predlog obvezne razlage, ki ga je 
vložilo Ministrstvo za pravosodje je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 19. julija 2000. 

Urad je v okviru izobraževalnega programa upravnih delavcev, ki vodijo postopke 
denacionalizacije organiziral celodnevni posvet v Ljubljani. Udeležilo se ga je približno 450 
upravnih delavcev. Strokovne podlage za vsebinski del posveta so pripravili Ministrstvo za 
okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti. Udeleženci posveta so prejeli priročnik s 191 odgovori na predhodno 
postavljena vprašanja. 

Urad je vzpostavil tudi sistem rednega poročanja upravnih organov o nerešenih zadevah, to je 
o zadevah, za katere še ni bila izdana odločba na prvi stopnji, z navedbo bistvenih vzrokov za 
mirovanje postopka oziroma utemeljitev razlogov, zaradi katerih se zadeva ne obravnava 
intenzivneje ter s predlogom ukrepov za pospešitev reševanja zadeve. Poročila dajejo 
odgovore o delu pri odločanju v upravnih zadevah denacionalizacije po posameznih vrstah 
denacionaliziranega premoženja in prikazujejo učinke opravljenega dela v posameznih upravnih 
enotah. 

Urad sodeluje tudi pri pripravi poročil o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v 
Evropsko unijo in je v ta namen s področja denacionalizacije pripravil več poročil. 

Urad je vključen tudi v pripravo letnega programa Republike Slovenije za izvajanje akcijskega 
načrta za članstvo v NATU s pripravo poročil o napredku v denacionalizacijskem procesu. 

V okviru neposrednega mednarodnega sodelovanja služba zaradi narave svojih pristojnosti in 
dela sicer ni nastopala samostojno, vzpostavila pa je stike z nekaterimi sorodnimi službami v 
tujini. 
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KADROVSKA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije je opravljala strokovne naloge, ki so se nanašale 
na skupne naloge republiških upravnih organov (razen organov za notranje zadeve in 
obrambe) in sicer: 

- organizacijsko sistemska in statusna vprašanja s področja delovnih razmerij, plač, pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za 
primer brezposelnosti ter drugih pravic, obveznosti in odgovornosti, ki izvirajo iz delovnega 
razmerja zaposlenih v vladnih službah, upravnih organih ter za ostale zaposlene, za katere 
veljajo oziroma se smiselno uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za 
zaposlene v državni upravi, 

- strokovno in administrativno delo v zvezi s postopkom sklepanja tistih pogodb o upravljanju 
s premoženjem Republike Slovenije, ki jih sklepa Vlada Republike Slovenije, 

- strokovno in administrativno delo v zvezi z drugimi odločitvami o upravljanju s premoženjem 
Republike Slovenije (izjave volje v postopkih denacionalizacije, plačevanja odškodnin na 
podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, sklepanje izvensodnih poravnav, plačevanje 
drugih odškodnin), o katerih odloča Vlada Republike Slovenije , 

- sodelovanje z Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije pri zastopanju Republike 
Slovenije in njenih organov pred sodišči, 

- strokovne naloge za Disciplinsko komisijo Vlade Republike Slovenije, 
- strokovno in administrativno delo v zvezi s podeljevanjem izjemnih pokojnin v pristojnosti 

Vlade Republike Slovenije ter v zvezi s podeljevanjem republiških priznavalnin, 
- strokovne in administrativne naloge v zvezi z oblikovanjem posameznih sistemskih rešitev 
na kadrovskem področju, na področju plač in drugih področjih za potrebe državne uprave, 

- strokovno in administrativno delo v zvezi z izdajanjem soglasij k pravilnikom o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vladnih službah, ministrstvih z organi v sestavi ter v 
upravnih enotah, 
- strokovne in administrativne naloge v zvezi z izdajo drugostopenjskih odločb v upravnem 
postopku po Zakonu o tujcih, 
- strokovne in administrativne naloge s področja imenovanj, razrešitev in urejanja pravic iz 
delovnega razmeija funkcionarjev in višjih upravnih delavcev, ki jih imenuje in razrešuje Vlada 
Republike Slovenije, 

strokovne in administrativne naloge v zvezi z ostalimi imenovanji in razrešitvami iz 
pristojnosti Vlade Republike Slovenije, 
- ostale strokovne in administrativne naloge za Komisijo Vlade Republike Slovenije za 
kadrovske in administrativne zadeve, 
- strokovne in administrativne naloge za Komisijo predsednika Republike za odlikovanja, za 
Urad predsednika Republike in za druge organe oziroma službe, udeležene v postopku 
podeljevanja odlikovanj, 
- strokovne in administrativne naloge za Podkomisijo za štipendiranje, 
- vodenje kadrovskega informacijskega sistema za potrebe vladnih služb in upravnih organov, 
- plansko-analitske naloge s področja kadrovske strukture in zaposlovanja v organih državne 
uprave, 
- priprava strokovnih podlag za pripravo plačilnega dela državnega proračuna za organe 
državne uprave, 

strokovne in administrativne naloge v zvezi z izvajanjem pravilnika o napredovanju 
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zaposlenih v državni upravi, 
- druge naloge s področja kadrovske operative. 

Naloge Službe so se skladno z obsegom, medsebojno povezanostjo, usklajevanjem in 
usmerjanjem, opravljale v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 
1. Sektor za delovno pravne in premoženjsko pravne zadeve 
2. Sektor za kadrovske naloge iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije 
3. Sektor za sistemska vprašanja in druge pravne zadeve 
4. Sektor za podeljevanje odlikovanj 
5. Sektor za štipendiranje 
6. Služba za kadrovski informacijski sistem 
7. Služba za kadrovsko operativo in analitiko 

1 SEKTOR ZA DELOVNO PRAVNE IN PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
1.1 Prvi del nalog pomeni strokovno delo v naslednjih postopkih: 
- Celotno strokovno in administrativno delo za Disciplinsko komisijo Vlade Republike 
Slovenije kot drugostopenjski organ, ki odloča o disciplinski odgovornosti delavcev v državni 
upravi V obdobju od 1/9-1999 do 1/9-2000 je bilo prejetih 88 in rešenih 85 zadev; za šest 
nerešenih zadev bodo obravnave razpisane takoj po novem letu. 
- Kontrola pogodb, ki jih kot upravljalka premoženja Republike Slovenije sklepa Vlada 
Republike Slovenije.Prejetih je bilo 341 predlogov novih pogodb. Na delovni skupini je bilo 
obravnavanih 450 pogodb oziroma aneksov. Obravnavani aneksi pomenijo dodatke k 
pogodbam, ki so bile sklenjene že v prejšnjih letih. Večina od njih je bila posredovana v 
nadaljnje odločanje na Vlado Republike Slovenije, nekatere pa so bile vrnjene predlagateljem v 
dopolnitev. 
- V zvezi s podeljevanjem izjemnih pokojnin je bil izpeljan postopek podelitve izjemne 
pokojnine 8 kulturnim delavcem ter 126 rudaijem. 

1.2 Drugi del nalog sektorja pomenijo pripravo različnih pravnih mnenj, tolmačenj, gradiv, 
poročil, obrazcev in odločb z naslednjih področij: 
- delovna razmerja funkcionarjev v državni upravi 
- plače funkcionarjev v državni upravi 
- delovna razmerja delavcev v državnih organih 
- plače delavcev v državnih organih 
- dopusti, nezdružljivost in druga delovno pravna vprašanja zaposlenih v javnem sektorju 
- plače v agencijah in skladih, javnih podjetjih ter gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti 
Republike Slovenije 
- odprta vprašanja upravljanja s premoženjem Republike Slovenije 
- postopki imenovanj in razrešitev funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije itd. 

2 SEKTOR ZA KADROVSKE NALOGE IZ PRISTOJNOSTI VLADE 
Sektor za kadrovske naloge iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije opravlja naloge oziroma 
pripravlja gradivo za sejo Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne 
zadeve ter seje Vlade Republike Slovenije. 

Delo sektorja seje nanašalo na : 
2 1 Pripravo predlogov odločb in sklepov v zvezi z imenovanji in razrešitvami 

iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije 
2 2 Pripravo predlogov odločb s področja plač funkcionarjev in višjih 
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upravnih delavcev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije 
2.3 Pripravo drugih predlogov odločitev in strokovnih gradiv za Komisije Vlade Republike 
Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve . 

ad 2.1 Na podlagi Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 
18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93, 70/97 in 38/99), Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 4/93, 23/96,47/97 in 23/99) in Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 ) je bilo za 
potrebe Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve in Vlade 
izdelano okoli 1828 predlogov odločb o imenovanju in razrešitvi višjih upravnih delavcev ( 
generalni sekretar, državni podsekretar, svetovalec vlade, podsekretar, načelnik, vodja 
notranje organizacijske enote v upravni enoti, pomočnik in svetovalec predstojnika ter višji 
svetovalec ) v vladnih službah, ministrstvih z organi v sestavi ter v upravnih enotah. 

Na podlagi Zakona o vladi Vlada Republike Slovenije tudi imenuje in razrešuje državne 
sekretarje in predstojnike organov v sestavi in vladnih služb. V tem obdobju je bilo podanih 26 
predlogov za razrešitev in 54 predlogov za imenovanje državnih sekretarjev, predstojnikov 
organov v sestavi in vladnih služb. V letu 2000 je bilo na podlagi določila zakona tudi 
realiziranih 30 predlogov ugotovitvenih sklepov o prenehanju funkcije v skladu s sprejeto 
odstopno izjavo novo imenovanemu ministru oziroma na podlagi prenehanja funkcije. 

Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, 
št 20/97) in Zakonom o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) imenuje in 
razrešuje tudi državne tožilce in državne pravobranilce. Državne pravobranilce in njihove 
pomočnike imenuje na predlog ministra za pravosodje, po predhodnem mnenju generalnega 
državnega pravobranilca, državne tožilce in njihove pomočnike pa le na predlog ministra za 
pravosodje. V tem obdobju je realiziranih skupaj 45 navedenih predlogov. 

Vlada Republike Slovenije daje tudi soglasje k imenovanju in razrešitvi pooblaščenih uradnih 
oseb, na podlagi 17. člena zakona o delavcih v državnih organih. V tem obdobju je bilo izdanih 
soglasij k imenovanju pooblaščenih uradnih oseb v ministrstvih in organih v sestavi, ter prav 
toliko soglasij k njihovim razrešitvam. 

Na podlagi zakona o gospodarskih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, Zakona o socialnem varstvu, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o 
raziskovalni dejavnosti in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture vlada 
imenuje svoje predstavnike v organe gospodarskih družb in organe upravljanja navedenih 
zavodov. 

V tem obdobju je Vlada Republike Slovenije realizirala 76 predlogov za imenovanja v organih 
gospodarskih družb ter imenovala svoje predstavnike v javnih zavodov oziroma podala 
soglasje k razrešitvi in imenovanju direktorjev javnih zavodov v 55 javnih zavodih. 

V primerih imenovanj in razrešitev v posameznih delovnih telesih Vlade Republike Slovenije pa 
je bilo realiziranih 72 odločb. 

ad 2 2 Za pravice državnih sekretarjev in predstojnikov organov v sestavi ministrstev ter 
predstojnikov vladnih služb do plače in nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih Komisija Vlade 
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve je o vseh predlogih (skupaj 54 
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predlogov za določitev plače ter 27 predlogov v zvezi z pravicami do drugih osebnih 
prejemkov in povračil) zavzela pozitivno mnenje, medtem, ko je obveščanje o dodeljeni 
uspešnosti potekalo redno mesečno, in sicer za vsako ministrstvo oziroma vladno službo 
posebej. 43 odločb pa je bilo izdanih v zvezi s pravicami funkcionarjev po prenehanju funkcije. 
Na podlagi Zakona o razmeijih plač v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnosti in 
novo sprejetih aktov o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v posameznih državnih 
organih je bilo pripravljenih in izdanih 1728 odločb, s katerimi je komisija na novo določila 
plačo višjim upravnim delavcem. Na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni 
upravi je bilo za navedeno kategorijo zaposlenih izdanih 672 odločb, na podlagi sodbe 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani III Kd 54/98 z dne 24.9.1998 pa je bilo izdanih 
okoli 137 odločb. 

V skladu s spremenjeno Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenih 
v službah vlade in v upravnih organih je bilo izdanih približno 2500 odločb. 

Skupaj je bilo izdanih 5037 odločb. 

ad 2.3 Za potrebe Komisije, vlade in državnih organov je Kadrovska služba Vlade Republike 
Slovenije v tem obdobju pripravila tudi večje število strokovnih mnenj, informacij in obveznih 
navodil, ki so se nanašale na celotno področje dela službe. 

3 SEKTOR ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA IN DRUGE PRAVNE ZADEVE 
3.1 Oblikuje predloge novih sistemskih rešitev oziroma sodeluje pri njihovem oblikovanju na 
kadrovskem področju, področju plač in na drugih področjih, 
3.2 Pripravlja predloge odločitev in strokovnih gradiv za Komisijo Vlade Republike Slovenije 
za kadrovske in administrativne zadeve, 
3.3 Rešuje ugovore zoper odločbe Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in 
administrativne zadeve na področju plač za višje upravne delavce, 
3 4 Pripravlja strokovne naloge zoper odločbe, izdane v upravnem postopku, s katerimi se na 
prvi stopnji odloči o prošnji tujcev za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji oziroma za izdajo dovoljenj za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz 
humanitarnih razlogov. 

ad 3.1 V sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Uradom za organizacijo in razvoj 
uprave je Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije vseskozi sodelovala pri oblikovanju 
novih sistemskih rešitev na delovno pravnem in kadrovskem področju. To še posebej velja za 
oblikovanje delovnega besedila predloga Zakona o javnih uslužbencih in nekaterih vladnih 
uredb. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade 
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (št. 021-02/97-3 z dne 28/2-97 oz. 
025-11/99-12 z dne 8/9-2000) pooblastila Komisijo Vlade Republike Slovenije za kadrovske in 
administrativne zadeve za dajanje soglasij k aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v ministrstvih, vladnih službah in upravnih enotah. Uredba o skupnih osnovah in 
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave 
(Ur 1. RS, št. 24/98 in 56/98) v 4. členu določa, da se notranja organizacija in sistemizacija 
delovnih mest določita s pravilnikom. Za ministrstvo in upravne organe in upravne 
organizacije v njegovi sestavi izdaja pravilnik minister s soglasjem vlade. Za službo vlade, do 
katere ima generalni sekretar vlade enaka pooblastila, kot jih ima minister do upravnih organov 
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oz. upravnih organizacij v sestavi ministrstva, pa pravilnik izda generalni sekretar vlade s 
soglasjem vlade. Za upravne enote izda pravilnik načelnik s soglasjem Vlade Republike 
Slovenije. 

Na podlagi 2. točke Sklepa o postopku za dajanje soglasij k pravilnikom o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in 
upravnih enotah (štev.: 015-05/95 z dne 30/6-95) Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije 
daje k predlogom pravilnikov strokovna mnenja glede njihove usklajenosti z Uredbo, drugimi 
predpisi in sklepi Vlade Republike Slovenije ter sprejetimi usmeritvami na kadrovskem 
področju. 

Sprememba Uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo 
delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list. RS, št. 24/98, 56/98 in 29/2000) je imela 
za posledico spremembo pravilnikov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 
vseh vladnih službah, ministrstvih z organi v sestavi in v upravnih enotah. Za nekatere od njih 
pa so bila izdana soglasja k novim pravilnikom 

ad 3.2 Med naloge Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne 
zadeve sodi tudi odločanje o drugih kadrovskih vprašanjih iz pristojnosti Vlade Republike 
Slovenije. Mednje sodi tudi odločanje na podlagi 1. odstavka 65. člena Zakon o delavcih v 
državnih organih 1. odstavek 65. člena namreč določa, da "za posamezna delovna mesta, ki 
zahtevajo specifična strokovna znanja ali posebno izurjenost oz. za delovna mesta, ki zaradi 
zahtevnosti in izpostavljenosti ter za delovna mesta, ki jih je nujno zasesti zaradi nemotenega in 
učinkovitega delovanja države", lahko vlada izjemoma določi višji količnik, kot je določen v 
zakonu. V navedenem obdobju je beležen porast navedenih predlogov. 

ad 3.3 Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve , kot 
pristojen organ, odloča na prvi stopnji tudi o zahtevi za varstvo pravic iz delovnih razmeijih v 
primeru višjih upravnih delavcev. V večini primerov je šlo za ugovor zoper odločbo o plači. 

ad 3 .4 Vlada Republike Slovenije je v skladu z 19. in 21. členom ter smiselni uporabi tretjega 
odstavka 37.člena starega Zakona o tujcih pristojna za reševanje pritožb zoper odločbe 
Ministrstva za notranje zadeve v zadevah izdaje dovoljenj za začasno prebivanje tujca v 
Republiki Sloveniji iz humanitarnih razlogov in dovoljenj za stalno prebivanje tujca v Republiki 
Sloveniji, vse po zgoraj citiranemu zakonu. Sam postopek reševanja pritožb ureja Navodilo za 
poslovanje glede reševanja pritožb zoper odločbe izdane v zadevah izdaje dovoljenja za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji, dovoljenja za začasno prebivanje iz humanitarnih razlogov ter 
za priznanje oziroma odvzem statusa begunca, vse na podlagi Zakona o tujcih (št. 260-01/98-1 
z dne 2/12-1998), ki gaje izdal generalni sekretar Vlade Republike Slovenije. 

V skladu s citiranim navodilom je Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije zadolžena 
pripraviti predloge drugostopenjskih odločb, katere pred obravnavo na vladi predhodno 
obravnava Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve. 
Pozitivno rešene pritožbe so predvsem posledica novega Zakona o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. 

V primerih, ko stranke v postopku izdaje dovoljenj za začasno prebivanje iz humanitarnih 
razlogov in dovoljenj za stalno prebivanje sprožijo upravni spor, pripravi Kadrovska služba 
Vlade Republike Slovenije tudi odgovore na tožbe. 
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4 SEKTOR ZA PODELJEVANJE ODLIKOVANJ 
Na podlagi Zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/92) in Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/95) Kadrovska 
služba Vlade Republike Slovenije opravlja strokovno in organizacijsko delo v postopku 
podeljevanja odlikovanj od podaje predlogov do vročitve odlikovanj ter s tem v zvezi 
strokovne, organizacijske in druge naloge za Komisijo predsednika Republike za odlikovanja, 
za Urad predsednika Republike in za druge organe oziroma službe, udeležene v postopku 
podeljevanja odlikovanj. 

Na področju državnih odlikovanj so bila v navedenem obdobju pripravljena: 
- strokovna mnenja o ustreznosti utemeljitev predlogov, 
- tekoče informacije in posredovanje podatkov, 
- mnenja o primernosti vrste in stopnje odlikovanja s primerjavami že podeljenih odlikovanj. 

Opravljene so bile naloge v zvezi s sklepi in stališči komisije. K predlogom so bila pridobljena 
dodatna mnenja republiških organov in ministrstev, pripravljene so bile utemeljitve sklepov, 
predlogov in mnenj ter opravljeni številni razgovori s predlagatelji. 

Za Urad predsednika Republike ter za druge organe in službe, udeležene v postopku 
podeljevanja odlikovanj, so bile opravljene razne strokovne naloge, tako v zvezi s podelitvami 
odlikovanj, kot tudi z vročanjem le-teh. 

Pomembne strokovne naloge so bile opravljene v sodelovanju s predlagatelji v zvezi s pripravo 
in utemeljevanjem predlogov za odlikovanja ter izbiro kandidatov za odlikovanja. Ob tem je 
bilo večkrat ugotovljeno, da podelitev odlikovanja ni mogoča, saj spremembe in dopolnitve 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije odlikovanja še niso sprejete. 

V sektorju se vodi tudi posebna evidenca odlikovanih oseb in organizacij, za Komisijo Vlade 
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve so bila pripravljena mnenja o 
podelitvah tujih odlikovanj slovenskim državljanom glede na to, da je v takih primerih vlada 
dolžna dati mnenje predsedniku republike. 

Ob tem je bilo ponovno ugotovljeno, da je dajanje predlogov po Zakonu o odlikovanju častni 
znak svobode Republike Slovenije omejeno. Zasluge, ki jih navajajo predlagatelji z namenom 
podelitve državnega odlikovanja so drugačne, kot jih za odlikovanje določa navedeni zakon, 
podelitev po Zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije pa še vedno ni mogoča. S sprejetjem 
sprememb in dopolnitev Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije naj bi bili realizirani tudi ti 
predlogi. 

5. SEKTOR ZA ŠTIPENDIRANJE 
5.1 Opravlja strokovno in organizacijsko delo v postopku pridobivanja štipendistov, 
štipendiranja in štipendijskih razmerij, 
5.2 Opravlja strokovno tehnična opravila za delo Komisije Vlade Republike Slovenije za 
kadrovske in administrativne zadeve s področja štipendiranja in Podkomisije za štipendiranje. 

ad 5.1 Štipendiranje za potrebe ministrstev, vladnih služb in upravnih enot (z izjerho 
Ministrstva za notranje zadeve) poteka v skladu s Pravilnikom o štipendiranju (Uradni list RS, 
št. 33/99) in Odlokom o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) ter sprejetimi 
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sklepi Vlade Republike Slovenije, v obsegu, kot je določen z odobrenimi sredstvi v proračunu 
Republike Slovenije. 

V skladu s tretjo alineo drugega odstavka Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za 
Slovenijo Vlada Republike Slovenije podeljujejo štipendije tudi otrokom oseb, padlih v vojni za 
Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni. 

Sektor za štipendiranje in posledično Podkomisija za štipendiranje je, v sodelovanju z 
državnimi organi in Komisijo vlade za kadrovske in administrativne zadeve, skrbel za izvajanje 
celotnega štipendiranja. V ta namen so bile opravljene naslednje naloge: 
- razpisane so bile štipendije za dodiplomski in podiplomski študij; 
- štipendistom, ki so dosegali dobre učne oziroma študijske rezultate, so v soglasju z organom, 
kamor je štipendist kadrovsko vezan, je bilo omogočeno nadaljevanje študija na višji stopnji 
izobraževanja. Za pridobitev teh znanj je namreč zainteresiranih vedno več štipendistov in 
državnih organov; 
- podeljene so bile štipendije za izobraževanje na fakultetah v tujini in sicer, v primeru, da se 
določeni izobraževalni programi ne izvajajo v Republiki Sloveniji; 
- štipendistom je bilo omogočeno učenje tujih jezikov; 
- navedeni sektor je sodeloval pri organizaciji informativnih dni, predvsem v organih, ki imajo 
večje število štipendistov, z namenom posredovati strokovne informacije o naravi bodočega 
dela; 
- vsi štipendisti so bili informirani glede izvajanja celotnega štipendijskega razmeija, nekaterim 
je bila nudena strokovna pomoč pri opravljanju delovne prakse, izdelavi seminarskih in 
diplomskih nalog; 
- po končanem šolanju je bilo štipendistom omogočeno opravljanje pripravništva v organu, na 
katerega so pogodbeno vezani in po uspešno opravljenem strokovnem izpitu nudi zaposlitev; 
- izvedene so bile nekatere kadrovske prerazporeditve diplomantov po posameznih organih v 
Sloveniji. 

Strokovna služba je za podkomisijo tudi vodila in posredovala evidence o štipendistih državnim 
organom in Statističnemu uradu Republike Slovenije, pripravila različne informacije, vodila 
izračune višine štipendij in pripravljala ostale strokovne podlage za izvajanje štipendijskih 
razmerij (sklenitev pogodb o kadrovski štipendiji, aneksov k pogodbam, pogodb o jezikovnem 
izobraževanju, itd ). 

Kadrovsko štipendiranje je eden izmed načinov pridobivanja mladih strokovnih kadrov za delo 
v državni upravi. Čeprav procentualno, glede na skupno število zaposlenih v državni upravi), 
ne predstavlja velike številke (manj kot 3%), pa izkušnje kažejo, da se iz te osnove rekrutira 
pomembno število strokovno visoko usposobljenih in sposobnih kadrov. Zanimanje državnih 
organov za pridobitev štipendistov je precejšnje, saj ti kadri v veliki večini v upravi tudi 
ostanejo. Pomemben je usmerjevalni dejavnik štipendijske politike, saj se razpisujejo štipendije 
po smereh in programih, kijih državna uprava potrebuje, čeprav je odziv na nekaterih tehničnih 
usmeritvah nezadosten, kar pa je pogojeno s trendi splošnega nesorazmerja pri vpisu in študiju 
na družboslovnem oziroma naravoslovnem področju. 

Področje, kjer visoko specializiranih kadrov primanjkuje, je prav gotovo področje dela, 
povezanega z EU. Ker se pri usklajevanju naših norm in standardov z EU kaže pomanjkanje 
tovrstnih znanj, je podkomisija v letu 1999 pričela s štipendiranjem podiplomskega študija za 
to področje na priznanih tujih univerzah, kjer se izvajajo izobraževalni programi, ki jih pri nas 
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sploh še ni ali so šele v pripravljalni fazi. 
Ta študij pa je še v veliko večji meri (kot dodiplomski študij doma) povezan s precejšnimi 
finančnimi sredstvi. 

6. SLUŽBA ZA KADROVSKO INFORMACIJSKI SISTEM 
Vodi računalniško podprto kadrovsko evidenco zaposlenih v upravnih organih, vladnih službah 
in v upravnih enotah za potrebe planiranja in spremljanja porabe sredstev za plače, kadrovske 
analitike in kadrovske operative, razen za zaposlene v Ministrstvu za notranje zadeve in 
Ministrstvu za obrambo. 

Evidenca vsebuje podatke za 15200 zaposlenih, vsi podatki so tudi mikrofilmani. 

Posebna pozornost je bila posvečena sodelovanju pri projektu podprtega enotnega 
računovodskega sistema Ministrstva za finance (MFRAC) tako, da so bila tudi opravljena vsa 
testiranja aplikacije kadrovske evidence. 

7 SLUŽBA ZA KADROVSKO OPERATIVO IN ANALITIKO 
7.1. Opravlja plansko analitske naloge o kadrovski strukturi, zaposlovanju in o učinkih 
kadrovskih ukrepov Vlade Republike Slovenije 
7.2. Pripravlja strokovne podlage za pripravo plačilnega dela državnega proračuna za organe 
državne uprave 
7.3. Opravlja strokovne naloge na področju izvajanja pravilnika o napredovanju zaposlenih v 
državni upravi ter naloge kadrovske operative 

ad 7.1 Za potrebe Vlade Republike Slovenije in Komisije Vlade Republike Slovenije za 
kadrovske in administrativne zadeve je bilo pripravljenih tudi več informacij o številu in 
strukturi zaposlenih v organih državne uprave, o gibanju števila zaposlenih po različnih 
časovnih obdobjih, o realizaciji novih zaposlitev ter o doseganju dovoljene kvote zaposlenih 
po organih in še nekatere druge. Podatke so bili pripravljeni tudi za novinarje, vse pogosteje 
tudi za študente do in podiplomskega študija kadrovsko organizacijske, upravne in sociološke 
smeri. 

ad 7.2 Na podlagi Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije je bila Kadrovska služba 
vlade zadolžena za pripravo Načrta novih zaposlitev za leto 2000. 17. februarja je vlada 
sprejela načrt 539 novih zaposlitev v ministrstvih, vladnih službah, upravnih enotah (skupaj 
491 zaposlitev) in pravosodnih organih (48 zaposlitev) po naslednjih prioritetah: za naloge 
vključevanja Slovenije v Evropsko skupnost, denacionalizacijo in za potrebe državotvornih 
ministrstev. 

Tekom leta se je načrt novih zaposlitev za leto 2000 dopolnil tako, da je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobilo od vlade soglasje za 73 novih zaposlitev, za katere 
mora zagotoviti sredstva iz svojih virov. Poleg tega so se v drugi polovici leta pojavile dodatne 
zahteve po 50 novih zaposlitvah, Ministrstvo za notranje zadeve pa je izpostavilo dolgoročno 
večje zahteve zaradi zaščite južne meje ob vstopanju v EU. Potrebovali bi 400 novih policistov. 

Za nove zaposlitve v organih državne uprave je bilo predvidenih 1 230 mio tolarjev v 
proračunski rezervi za leto 2000 Pravice porabe teh sredstev so se prerazporejale s splošne 
proračunske rezervacije na postavke proračunskih uporabnikov na podlagi utemeljenih 
finančnih zahtevkov šele ko razpoložljive pravice porabe na postavkah za plače niso zadoščale 
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za nemoteno izplačilo plač (sklep vlade z dne 6.4.2000). 

Utemeljenost finančnih zahtevkov preverja naša služba na podlagi načrta novih zaposlitev, 
izpeljanega postopka rezervacije sredstev pri Komisiji za kadrovske in administrativne zadeve, 
predhodnega poizvedovanja po možnih kandidatih za zaposlitev v okviru organov državne 
uprave (interni trg kadrov) ter na podlagi podatkov o dejanski realizaciji zaposlitve, kar je 
zajeto v kadrovski evidenci upravnih organov, ki jo vodi naša služba. 

V skladu z Uredbo o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v organih 
državne uprave je Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije za Komisijo izdajala soglasja o 
zaposlitvah z rezervacijo sredstev iz proračunske rezerve. Izdanih je bilo 25 sklepov, s katerimi 
so organi rezervirali 305 od 491 novih zaposlitev po načrtu za leto 2000 in rezervirali sredstva 
v višini 828,3 mio tolarjev. 

Po izvedeni zaposlitvi in ko organ nima več tekočih sredstev za plače, Kadrovska služba na 
zahtevek organa posreduje Ministrstvu za finance izračun potrebnih sredstev za nove 
zaposlitve in odredbo o prenosu sredstev iz proračunske rezerve. Do 1.9.2000 so bile izdane 3 
odredbe za prenos sredstev iz proračunske rezerve za leto 2000 na postavke organov in sicer 
novo nastalima Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano) za 5 zaposlitev v višini 19.150.359,00 tolarjev in Direkciji Republike 
Slovenije za železniški promet dve odredbi za skupaj 13 zaposlitev v višini 429.982.903,00 
tolarjev. 

ad 7.3 V skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi je potekalo na dan 
1 januar, 1. maj in 1. september preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih 
v višji plačilni razred. Za višje upravne delavce o tem odloča na predlog predstojnika Komisija 
Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve. Organi pripravijo predloge, 
ki jih je potrebno pregledati in utemeljene posredovati Komisiji v odločanje. Kadrovska služba 
Vlade Republike Slovenije je pregledala preko 1000 predlogov, Komisiji pa je posredovala 
991 predlogov. Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije je po sklepu vlade z dne 
25.4 1996 dolžna izdati soglasje k pospešenemu napredovanju tudi za upravne in 
strokovnotehnične delavce (izdanih je bilo 47 soglasij ) ter o razporejanju novozaposlenih 
delavcev v višji kot osnovni plačilni razred (izdanih je bilo 7 soglasij). 

Na podlagi Uredbe o postopku sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas v organih 
državne uprave Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije že tretje leto vodi "interni trg 
kadrov". V ta namen nam organi posredujejo potrebe po novih zaposlitvah, kar posredujemo 
ministrstvom in vladnim službam. Od februarja 2000 pa je informacija razpoložljiva vsem 
zaposlenim tudi na internetu na interni spletni strani z naslovom: http://www.sigov.si/ksv/ 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI 

Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti je v skladu s svojimi pristojnostmi v tem 
obdobju spremljal izvajanje ustavnih in zakonskih določil, ki se nanašajo na posebne pravice 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ter na tem področju usklajeval delo 
državnih organov in lokalnih skupnosti. Za učinkovitejše uresničevanje obveznosti do 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in njunih pripadnikov je urad pripravljal pobude, 
gradivo in predloge pristojnim državnim organom, občinam in samoupravnim narodnim 
skupnostim. 

Veliko dejavnosti je urad vložil v stalno sodelovanje in delovne stike z vodstvi samoupravnih 
narodnih skupnosti. Tako je s Pomursko samoupravno narodno skupnostjo in Obalno 
italijansko samoupravno narodno skupnostjo poskušal sproti reševati odprta vprašanja. Takšno 
dobro sodelovanje je prispevalo k uspešnemu delovanju samoupravnih narodnih skupnosti kot 
predstavništvu obeh narodnih skupnosti z lokalnimi skupnostmi in z državnimi organi. 

Kljub prizadevanjem pa ni uspelo razrešiti financiranja potreb narodnih skupnosti v občinah, ki 
jih pokriva državni proračun in jih občine namenjajo za delovanje občinskih samoupravnih 
skupnosti, dvojezično poslovanje in druge narodnostne programe na svojem območju. Z višino 
teh sredstev niso zadovoljni predvsem pripadniki madžarske narodne skupnosti. Za razrešitev 
tega problema urad pripravlja posebna merila, na podlagi katerih bi poenotili financiranje 
narodnostnih potreb v občinah. 

Poleg tega pa so se zaostrili odnosi med vodstvom Pomurske madžarske samoupravne narodne 
skupnosti in občinskimi sveti madžarskih samoupravnih narodnih skupnosti goričkih občin 
(Moravske Toplice, Hodoš, Šalovci). 
Urad za narodnosti si je ob pomoči Službe za zakonodajo z mnenji in pripombami na Statut 
Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, z obiski na terenu in na posvetih 
vztrajno prizadeval za razrešitev sporov in nesoglasij in upoštevanje določil zakona o 
samoupravnih narodnih skupnostih. Kljub temu predstavniki občinskih narodnostnih svetov 
goričkih občin zatrjujejo, da so v Pomurski madžarski samoupravni narodni skupnosti 
neenakopravni in preglasovani, zato predlagajo ustanovitev sveta goričkih narodnih skupnosti 
in ločitev od Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. 

Posebno skrb je urad namenjal izboljšanju položaja Romov v Sloveniji Pripravljena je bila 
posebna informacija o izvajanju Programa ukrepov za pomoč Romom v Sloveniji, ki jo je julija 
1999 obravnavala vlada. Sprejela je sklepe, ki jih je urad v sodelovanju z nekaterimi ministrstvi 
začel uresničevati. To še posebej velja za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kije 
sprejelo poseben program zaposlovanja Romov, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo 
za kulturo. Urad je sodeloval tudi pri nekaterih drugih dejavnostih in konkretnem razreševanju 
romske problematike v občinah. Predstavniki urada so sodelovali in pomagali pri konferencah, 
posvetih in občnih zborih romskih društev ter Zveze Romov Slovenije in na prireditvah ob 
Svetovnem dnevu Romov 

Urad opravlja strokovno in administrativno delo za Komisijo Vlade Republike Slovenije za 
zaščito romske etnične skupnosti in za Komisijo Vlade Republike Slovenije za narodni 
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skupnosti. Urad in člani obeh komisij so na ta način usklajevali delovanje vladnih služb, 
državnih organov in občin pri narodnostni problematiki in skrbi za pripadnike romske etnične 
skupnosti. 

Urad za narodnosti je nosilec sredstev državnega proračuna za dejavnosti in programe 
narodnih skupnosti, in sicer: financiranje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti 
in Obalne italijanske samoupravne narodne skupnosti, sofinanciranje informativne dejavnosti 
italijanske in madžarske narodne skupnosti, sofinanciranje skupnih ustanov italijanske narodne 
skupnosti, sofinanciranje Zveze Romov Slovenije ter radijskih postaj Murski val Murska 
Sobota in Studio D Novo mesto za romske informativne oddaje. Narodnostne potrebe na 
kulturnem in šolskem področju pa financirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za 
kulturo. 

Urad je v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Ministrstvom za zunanje 
zadeve pripravil v letu 1999 publikacijo Varstvo narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. 
Knjižica je izšla v slovenskem, angleškem, italijanskem in madžarskem jeziku. Publikacija 
pregledno prikazuje položaj narodnih skupnosti v naši državi in je tudi dobra predstavitev naše 
manjšinske politike. 

Predstavniki Urada za narodnosti, v katerem so zaposleni trije delavci, so dejavno sodelovali 
pri pripravi letošnjega zasedanja mešane slovensko madžarske komisije za spremljanje 
uresničevanja meddržavnega Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenski manjšini na 
Madžarskem in madžarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji. Prav tako sodeluje v 
delovni skupini za manjšine Alpe-Jadran. Skupno poročilo o položaju narodnih skupnosti dežel 
Alpe-Jadran je pripravljeno. 

Predstavniki urada so sodelovali tudi na drugih mednarodnih manjšinskih konferencah, 
posvetih in seminarjih o problematiki manjšin v Sloveniji in v Svetu Evrope. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRISELJEVANJE IN BEGUNCE 

Urad za priseljevanje in begunce je v skladu s svojimi pristojnostmi uresničeval zakonske 
obveznosti, ki se nanašajo na pravice in obveznosti oseb z začasnim zatočiščem. 

Zaradi umiijanja razmer v Zvezni republiki Jugoslaviji se je število oseb z začasnim zatočiščem 
v obdobju poročanja bistveno zmanjšalo. 01.01.2000 je bilo v državi registriranih še 4.369 oseb 
z začasnim zatočiščem, od tega 3.114 iz Republike Bosne in Hercegovine (BiH) ter 1.255 iz 
ZRJ. 

Z uveljavitvijo sklepa Vlade Republike Slovenije o prenehanju začasnega zatočišča za 
državljane ZRJ z območja Kosova in njihovi vrnitvi v domovino (Uradni list RS, št.24/00), s 
katerim je bilo odločeno, da se morajo državljani ZRI z območja Kosova zaradi izboljševanja 
razmer na Kosovu, najkasneje do 30.6.2000 vrniti v domovino, se je število oseb z začasnim 
zatočiščem ob 01.01.2000 zmanjšalo. Urad je tako organiziral letalske prevoze za 376 oseb, ki 
so se vrnili v 16-tih skupinah z rednimi letalskimi linijami. Tem osebam je urad izplačali 
enkratno denarno pomoč v višini 30.000,00 SIT na osebo. 73-im osebam, ki so se samostojno 
vrnile pa je urad izplačal enkratno denarno pomoč v višini 60.000,00 SIT. Osebe z območja 
Kosova, ki so na podlagi sklepa vlade izgubile začasno zatočišče, a se niso želele vrniti v 
domovino, so bile kot ilegalci evidentirani pri Ministrstvu za notranje zadeve. Za plačilo oskrbe 
in človekoljubne pomoči vsem osebam z začasnim zatočiščem ter vračanja oseb z začasnim 
zatočiščem iz Kosova, zagotovljena sredstva niso zadostovala do konca leta 2000. Z 
zagotovitvijo dodatnih sredstev v višini 62 mio SIT, smo dokaj uspešno končali proračunsko 
leto 2000. 

S tem ko so se vrnili državljani ZRJ s območja Kosova, se je število oseb z začasnim 
zatočiščem zmanjšalo na 2.804 osebe (izključno državljani BiH), od katerih jih je 1.429 
nastanjenih v devetih nastanitvenih centrih po Sloveniji. 

Vračanje oseb z začasnim zatočiščem poteka zelo počasi in je manjše od pričakovanega, saj se 
je v tem obdobju vrnilo le 116 oseb, 85 oseb pa si je uredilo tujski status v Sloveniji. Glavni 
vzrok za to je dejanska razdelitev BIH v dve entiteti s tremi nacionalno relativno homogenimi 
deli V nekatere dele so se osebe, ki predstavljajo narodnostno manjšino, že začele vračati, 
ponekod vračanje še ni mogoče. V Sloveniji je namreč okoli 90% Bošnjakov in Hrvatov iz 
Republike Srbske. Tudi starostna struktura oseb z začasnim zatočiščem se z leti spreminja, 
tako da je danes že okoli 20% vseh oseb starejših od 60 let. To ima za posledico, da so vedno 
višji tudi stroški za njihovo zdravstveno oskrbo. 

Dokler se razmere v BiH ne bodo povsem normalizirale, bo vračanje teh oseb manjše od 
načrtovanega. Takšno je tudi mnenje Visokega komisariata Združenih narodih za begunce. Za 
mnoge od njih bo potrebno poiskati trajne rešitve tudi v naši državi. 

Urad je v tem obdobju začel uresničevati tudi uredbo o prispevku oseb z začasnim zatočiščem 
k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko 
prejemajo osebe z začasnim zatočiščem. V letu 2000 je bilo na uradu prejetih 598 vlog za 
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1.207 oseb. Od tega je bilo pozitivno rešenih 460 vlog za 946 oseb. Za izplačilo človekoljubne 
pomoči je bilo tako v letu 2000 osebam z začasnim zatočiščem, ki ne živijo v nastanitvenih 
centrih, izplačano okoli 60 mio SIT. 

Urad je začel tudi z intenzivnejšim reševanjem problema bivanja prebivalcev v objektu SCT v 
Luciji, ki so bili v letu 1992 evakuirani iz Sarajeva. Tako je tudi Vlada Republike Slovenije 
sprejela sklep, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za notranje zadeve skupaj z Uradom Vlade 
Republike Slovenije za priseljevanje in begunce aktivno vključijo in sodelujejo pri reševanju 
problematiki evakuiranih oseb iz BiH v tem smislu, da se skuša doseči dogovor o sklenitvi 
najemne oziroma kupoprodajne pogodbe za objekt na Liminjanski 104 v Luciji med Občino 
Piran in SCT-Novista. 

Na normativnem področju je pripravil uredbo o spremembi uredbe o prispevku oseb z 
začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne 
pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim zatočiščem, v tem smislu, da se je višina 
človekoljubne pomoči nekoliko znižala. 

Pri svojem delu, še posebej pa pri vračanju beguncev, je urad sodeloval z Visokim 
komisariatom Združenih narodov za begunce in Mednarodno organizacijo za migracije. 
Slovenija je namreč novembra 2000 postala polnopravna članica te mednarodne organizacije. 
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SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

L UVOD 
Delovno področje Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Servis) je 
opredeljeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Servisa skupnih služb Vlade 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96) in skladno z njim se izvajajo glavne naloge 
Servisa na področjih: 
- gospodarjenja z nepremičninami (investicije in nakupi poslovnih prostorov, investicijsko in 

tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, najemanje poslovnih prostorov in oddajanje v 
najem), 

- urejanje mejnih prehodov (novogradnje, adaptacije, investicijsko in tekoče vzdrževanje), 
- opremljanja poslovnih prostorov, zagotavljanja sodobnih telekomunikacijskih povezav in 

posodabljanje voznega parka, 
- finančnih in analitičnih zadev, 
- izvajanja strokovno tehničnih in drugih spremljajočih nalog na področju pravnih zadev in 

upravljanja z nepremičninami, 
- izvrševanja strokovno tehničnih in spremljajočih nalog za področje glavne pisarne, 
- opravljanja strokovno tehničnih in spremljajočih nalog v zvezi z zagotavljanjem 

organizirane prehrane delavcev med delom ter posamezne reprezantančne storitve ter 
- opravljanja strokovno tehničnih in spremljajočih nalog na področju informatike. 

Zadeve iz pristojnosti Servisa se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, in sicer: 
Tajništvu direktorja, Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, Sektorju za finančno- 
analitično in materialno poslovanje, Sektorju za pravne zadeve in upravljanje z nepremičninami 
ter Sektorju za kadrovske, splošne in administrativne zadeve, z notranjima organizacijskima 
enotama: Oddelkom glavne pisarne ter Oddelkom za organizirano prehrano. Od sistemiziranih 
188 delovnih mest je na dan 30.11.2000 zasedenih 148 delovnih mest, od tega 15 višjih 
upravnih delavcev (2 državna podsekretarja, 6 svetovalcev vlade, 5 svetovalcev direktorja, 2 
višja svetovalca). 

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2000 
Finančni načrt Servisa je bil z uveljavitvijo proračuna Republike Slovenije za leto 2000 sprejet 
v višini 7,004.308.000 SIT, od tega je bilo dodeljenih 5,403.241.000 SIT pravic porabe 
proračunskih sredstev, 1,601.067.000 SIT pa pravic porabe na podlagi predvidene realizacije 
načrta prodaj in zamenjav državnega premoženja. 

Struktura finančnega načrta po ekonomskih namenih je bila naslednja. 
- 345,350.000 SIT ali 4,9 % za plače zaposlenih 
- 2,524,532.000 SIT ali 36 % za materialne in druge (fiksne) stroške: najemnine, čiščenje in 

varovanje prostorov, tekoče vzdrževanje mejnih prehodov, upravljanje in vzdrževanje 
stanovanj, itd., 

- 4,118,426.000 SIT ali 58,9 % za investicije, 
- 16,000.000 SIT ali 0,2 % za obresti na stanovanjske kredite. 
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S prerazporeditvami pravic porabe drugih proračunskih uporabnikov v višini 1,423.919.000 
SIT z namenom racionalnejše izvedbe načrta nabav in gradenj se je finančni načrt Servisa 
povečal na skupno 8,428.227.000 SIT. Med temi izstopa prerazporeditev Carinske uprave 
Republike Slovenije v višini 1,111,330.000 SIT (za aktivnosti na področju mejnih prehodov in 
nakupov stanovanj) in prerazporeditve večjih uporabnikov proračuna za realizacijo nakupa 
prevoznih sredstev po skupnem javnem razpisu v višini 218,000.000 SIT. 

Iz finančnega načrta Servisa je bilo na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije o izvajanju 
varčevalnih ukrepov rezerviranih 119,337.000 SIT pravic porabe za prihranke proračuna, nato 
pa je bilo 170,000.000 SIT prerazporejenih za zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih v 
drugih vladnih službah, 165,152.000 SIT pa za pokrivanje primanjkljaja iz dejavnosti Centra 
vlade za informatiko ter Urada za priseljevanje in begunce. 

i i 
Obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna za leto 2000 (finančni elementi 
predobremenitev za sklenjene pogodbe ter finančno ovrednoteni programi) je predstavljal 100 
% dodeljenih pravic porabe na področju materialnih stroškov in 99 % na področju investicij. 
(Ob tem ni upoštevan del, ki se nanaša na namenske prihodke iz naslova prodaje premoženja. 
Tu je bilo v letu 2000 realiziranih za 319,825.858 SIT prodaj in za 54,242.335 SIT nabav, 
razlika prihodkov nad odhodki pa se v skladu z zakonom o javnih financah (Url. RS 79/99) 
prenaša v naslednje proračunsko leto.) 

Skupna vrednost odredb v breme proračuna za leto 2000 ter z valutacijo v januarju 2001 je 
znašala 957,599.203 SIT. Zaradi zmanjšane likvidnosti proračuna so bile v roku poravnane vse 
obveznosti iz sklopa materialnih stroškov (201,308.993 SIT), na sklopu investicijskih 
odhodkov pa je na dan 31.1.2001 ostalo neplačanih odredb za 3.95,307,253 SIT, ki pomenijo 
direktno obremenitev proračunskih sredstev za leto 2001. 

V kolikor bi bila izvršena vsa plačila na podlagi izdanih odredb v breme proračuna za leto 
2000, bi bila realizacija finančnega načrta Servisa praktično 100 %. 

ni. NALOGE NA PODROČJU GOSPODARJENJA Z NEPREMIČNINAMI 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Servisu opravlja strokovno tehnične in druge spremljajoče naloge, 
ki se nanašajo na 
1 izdelavo predlogov razreševanja problematike poslovnih prostorov za potrebe organov 

državne uprave; 
2 načrtovanje in izvajanje investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja v poslovnih 

stavbah, prostorih, v stanovanjih in na mejnih prehodih; 
3. zagotavljanje obratovanja poslovnih stavb in prostorov; 
4. vodenje evidenc poslovnih prostorov; 
5. vzdrževalna in hišniška dela, 

in sicer za tiste državne upravne organe, ki na podlagi že citiranega odloka sodijo v pristojnost 
Servisa, to so: Vlada Republike Slovenije, vladne službe, razen Slovenske obveščevalno 
varnostne agencije, ministrstva in upravni organi v njihovi sestavi, razen Ministrstva za notranje 
zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za pravosodje - Uprave Republike Slovenije za 
izvrševanje kazenskih sankcij, in upravne enote. 
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Podlaga za izvajanje posameznih nalog tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih stavb 
ter prostorov so zagotovljena proračunska sredstva na postavki "Materialni in drugi stroški", 
podlaga za izvajanje nalog investicijskega značaja pa so načrt nabav in gradenj, ki ga na 
predlog Servisa določi Vlada Republike Slovenije v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev 
za tekoče leto, ter posebna načrta prodaje oziroma nakupa državnega premoženja - 
nepremičnin, ki ju prav tako na predlog Servisa določi Vlada Republike Slovenije. 

Posamezna dela se oddajajo v izvedbo v skladu z določili zakona o javnih naročilih, in sicer z 
javnimi razpisi, z zbiranjem konkurenčnih ponudb oziroma na osnovi sklenjenih krovnih 
pogodb za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 

Na področju investicij so bile aktivnosti usmerjene predvsem k nadaljevanju prenove 
kompleksa Mladika, ki je bila zaključena v septembru mesecu. Celotna vrednost investicije 
skupaj s pohištveno opremo znaša 3.900 milijonov SIT. 

Nadaljevale so se priprave za izgradnjo poslovne zgradbe v okviru soseske Bežigrajski dvor, 
ki naj bi se pričela predvidoma v letu 2002. Komunalno opremljeno zemljišče v izmeri 8.100 
m2 je bilo v letošnjem letu dokončno odkupljeno. Skupna vrednost do sedaj vloženih sredstev 
v predmetno investicijo znaša okvirno 1.700 milijonov SIT, do pridobitve gradbenega 
dovoljenja pa bo potrebno skupno zagotoviti še sredstva v okvirni višini 600 milijonov SIT. 
Celotna investicija je po investicijskem programu ocenjena na 14.000 milijonov SIT, za potrebe 
državne uprave pa bi s tem pridobili novih 35.000 m2 poslovnih prostorov. (Oceno investicije 
bo potrebno vsekakor ponovno preveriti.) 

Naročena je bila izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta št. 4 na Metelkovi za 
potrebe Uprave Republike Slovenije za kulturno dediščino v vrednosti 13 milijonov SIT. 
Pripravljala se je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideno je, 
da bi se obnovitvena dela začela v drugi polovici leta 2001. 

Na objektu na Roški cesti za potrebe Arhiva Republika Slovenija so bila izvedena le manjša 
nujna vzdrževalna dela Po dokončni korekciji oziroma novelaciji programske naloge sta 
predvidena v letu 2001 naročilo izvedbene projektne dokumentacije in začetek obnove. 

Po izselitvi Ministrstva za zunanje zadeve se je po predhodno izdelani projektni dokumentaciji 
pristopilo k pripravam za protipotresno sanacijo in obnovo objekta na Gregorčičevi 25 za 
potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Vrednost opravljenih del v letu 2000 
(projektna dokumentacija, rušitvena dela) znaša skupaj 70 milijonov SIT. 

Preko upravnika objekta Dunajska 47 je bila ob soglasju vseh lastnikov naročena obnova 
fasade. Sredstva v višini 57 milijonov SIT, ki jih je kot lastnica prostorov dolžna zagotoviti 
Republika Slovenija, se bodo črpala iz sredstev posebnega načrta odprodaje državnega 
premoženja. S prenosi sredstev uporabnika Ministrstva za okolje in prostor pa so bili dani 
pogoji za obnovo dveh etaž v lasti Republike Slovenije v skupni pogodbeni vrednosti 70 
milijonov SIT. 

Nadaljevala in praktično zaključila so se dalj časa trajajoča obnova Vile Podrožnik (ureditev 
sanitarij) v skupni vrednosti 12 milijonov SIT, s prenosi sredstev uporabnika Uprave za 
telekomunikacije je bila izvedena obnova dela prostorov na Kotnikovi 19a v skupni vrednosti 
11 milijonov SIT, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa je bila izvedena klimatizacija 
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prostorov Ministrstva za finance na Beethovnovi 11 v skupni vrednosti 36 milijonov SIT. 

Lastne nepremičninske kapacitete Republike Slovenije ne zadoščajo za zagotovitev ustreznih 
delovnih pogojev vsej državni upravi, zato se vseskozi pojavljajo zahteve po pridobitvi 
dodatnih prostorov, in to predvsem z najemom. Tako so bili v letu 2000 preko javnih razpisov 
v Ljubljani pridobljeni poslovni prostori za organe v sestavi Ministrstva za zdravstvo, Urada za 
standardizacijo in meroslovje, izven Ljubljane pa poslovni prostori za Območni geodetski 
upravi in izpostavi Novo mesto ter Sevnica in za Upravno enoto Metlika. Servis skupnih služb 
vlade je nudil strokovno pomoč pri pridobivanju poslovnih prostorov z javnim razpisom za 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki pa žal ni bil uspešen, za SOVO in Računsko 
sodišče, strokovno pa je podprl tudi preselitev Davčne in Carinske uprave na novo lokacijo. 

Servis je koordinator urejanja najemnih razmerij za potrebe uprave na lokalni ravni. V letu 
2000 je bil odpravljen iz zadnjih let nakopičen zaostanek, tako da je bilo pripravljenih in v 
vladnem postopku potrjenih preko 120 najemnih pogodb, pogodb o brezplačni uporabi 
prostorov (za upravne enote po 103. členu Zakona o upravi) in dodatkov k obstoječim 
pogodbam. 

Investicijsko vzdrževanje objektov in poslovnih prostorov v uporabi upravnih enot je bilo v 
letošnjem letu realizirano v skupni vrednosti 67 milijonov SIT. Večja vzdrževalna dela in 
vzdrževalna dela v obliki sofinanciranj so se izvajala v Upravni enoti Maribor (14 milijonov 
SIT), Lenart (10,5 milijonov SIT), Vrhnika (7,5 milijonov SIT), Ribnica (5,5 milijonov SIT), 
Trebnje (5,5 milijonov SIT) idr. 

Servis je po svojih ustanovitvenih aktih dolžan Ministrstvu za zunanje zadeve nuditi pomoč pri 
izboru in ureditvi prostorov za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini. 
Tako je Servis skupnih služb vlade v letu 2000 nudil strokovno pomoč pri urejanju prostorov v 
Haagu, Parizu, Bratislavi, Skopju in na Dunaju. 

IV. AKTIVNOSTI NA PODROČJU MEJNIH PREHODOV 
Investicije s sofinanciranjem iz programa Phare: V letu 2000 je Servis zaključeval štiri 
(zadnje) investicije, ki so se sofinancirale iz programa Phare (tri iz programa prekomejnega 
sodelovanja - CBC - in ena iz programa transporta - Transport Facilities). Tik pred 
zaključkom (odprava napak po kvalitetnem prevzemu oziroma pridobivanje uporabnega 
dovoljenja) so investicije v posodobitev in rekonstrukcijo mejnega prehoda Ljubelj, carinskega 
terminala Fernetiči ter maloobmejnega prehoda Goijansko, zaključen in predan pa je objekt 
mejne kontrole na Pavličevem sedlu. Kot posebno zahtevno investicijo označujemo ureditev 
carinskega terminala v Sežani, ki je že predana uporabi (zaključuje se le še končni obračun), 
pomembna in zaradi visokogorskih razmer zelo zahtevna pa je bila tudi investicija na 
Pavličevem sedlu Delež Republike Slovenije je bil pri vseh štirih objektih skupaj 528 mio SIT, 
od tega večina za carinski terminal Fernetiči. 

Investicije na meji z Republiko Hrvaško: V okviru priprav na usposobitev bodoče zunanje 
meje Evropske unije za prevzem šengenskih obveznosti je s stališča zagotovitve potrebnih 
kontrolnih objektov na obstoječih mejnih prehodih največji problem izdelava upravno tehnične 
dokumentacije, potrebne za legalizacijo in ureditev obstoječih mejnih prehodov z Republiko 
Hrvaško Postopki v primerjavi z izvedbenimi deli vrednostno ne pomenijo večjega deleža v 
sami investiciji, problem pa so dolgotrajnost in morebitni zapleti pri pridobivanju zemljišč. V 
prvi fazi je Servis v letu 2000 izvedel javhi razpis in sklenil pogodbe za 11 mejnih prehodov, za 
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katere je priprava dokumentacije že v teku. Tako so za tri mejne prehode že pripravljene 
projektne naloge, za enega je izdelan idejni projekt. Vzporedno tečejo aktivnosti za odkup 
potrebnih zemljišč. Servis skupnih služb vlade je v letu 2000 izvedel javni razpis za priznanje 
sposobnosti projektantskim organizacijam, ki bodo izdelale projektno dokumentacijo. Za 
inženiring storitve je bilo v letu 2000 v celoti porabljenih 21 mio SIT. 

Investicijsko vzdrževalna dela: Servis izvaja investicijsko vzdrževalna dela po usklajenih 
programih Carinske uprave Republika Slovenija, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (mejne inšpekcijske službe). V ta namen je imel v 
proračunu 2000 zagotovljenih 107 mio SIT, Carinska uprava Republike Slovenije pa je 
prenesla na njegove postavke še dodatnih 677 mio SIT. Za navedena dela so bili izbrani 
inženiringi in izvršen popis potrebnih del na posameznih lokacijah (CURS je imela svoje 
potrebe le zelo grobo definirane), prav tako so bile podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci. 
Večina del se je nanašala na dobavo kontejnerjev in agregatov ter klima naprav za južno mejo, 
nadalje zamenjavo kontrolnih kabin (Fernetiči), večje preureditve na Škofijah, Lazaretu in 
Krvavem potoku ter ureditve prostorov in instalacij na številnih drugih prehodih, kakor tudi na 
carinskih objektih v notranjosti države. Med samo izvedbo je prišlo do številnih zahtev 
uporabnikov po spremembah poprej dogovoijenih del, zato zaradi kratkih rokov in neugodnih 
vremenskih razmer pogodbena dela niso bila v celoti izvedena (71%). 

Tekoče vzdrževanje skupnih površin: Servis vodi, v skladu z zahtevami uporabnikov in 
ugotovljenimi potrebami na licu mesta, tekoče vzdrževanje (čiščenje, vzdrževanje elektro in 
strojnih instalacij, vzdrževanje nadstrešnic, periodično obnavljanje talne signalizacije) skupnih 
površin, ki jih uporabljajo posamezni mejni kontrolni organi na mejnih prehodih. V 
obravnavanem obdobju so bili vsi mejni prehodi vzdrževani normalno in brez zastojev. 
Sredstva so bila porabljena v višini 279 mio SIT. 

V. PODROČJE FINANČNIH IN ANALITIČNIH ZADEV 
Finančno-analitično in materialno poslovanje obsega sodelovanje Servisa pri načrtovanju 
potrebnih proračunskih sredstev in pri oblikovanju predloga finančnega načrta, po njegovem 
sprejemu pa izvaja finančno realizacijo proračunskih sredstev, ki zajema pripravo finančnih 
elemetov predobremenitev, odredb za plačilo, izdelavo raznih razdelilnikov stroškov za 
posamezne proračunske uporabnike ter vodenje analitičnih evidenc porabe proračunskih 
sredstev. 

Poleg finančno-analitičnih opravil se v Servisu izvajajo tudi opravila s področja nabav in drugih 
investicij za področje državnih upravnih organov. Tako je Sektor za finančno-analitično in 
materialno poslovanje nosilec priprave in usklajevanja načrta nabav zemljišč, zgradb, 
stanovanj, opreme, prevoznih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ki ga Servis pripravlja in 
predlaga Vladi Republike Slovenije v sprejem na podlagi 25. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99) iz sredstev, zagotovljenih za investicije in investicijske izdatke. 

Skupni načrt nabav in gradenj za leto 2000, ki gaje Vlada Republike Slovenije sprejela na 149. 
seji dne 6. marca 2000, poleg sredstev načrtovanih na postavkah Servisa vsebuje tudi 
načrtovane investicije drugih proračunskih uporabnikov. Sredstva za izvedbo investicij drugih 
proračunskih uporabnikov, so bila zagotovljena na postavkah le-teh 
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Servis sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za blago za potrebe državnih 
upravnih organov na državnem in lokalnem nivoju (upravne enote), na katerem so bile v letu 
2000 izvedene naslednje aktivnosti: 

V mesecu septembru 1999 je bil zaključen javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo 
in montažo fotokopirnih strojev z dodatno opremo, s katerim je bila za dobo enega leta, to je 
do 30.09.2000 priznana sposobnost osmim ponudnikom. Na osnovi sklepa o priznani 
sposobnosti so bile za dobavo in montažo fotokopirnih strojev z dodatno opremo sklenjene 
pogodbe v skupni vrednosti 12.942.177,85 SIT. 

Tudi javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo in montažo pisarniškega pohištva, 
pohištva za opremo službenih stanovanj in druge opreme je bil zaključen v letu 1999. Na 
njegovi osnovi so bile z zbiranjem ponudb ponudnikov s priznano sposobnostjo v letu 2000, 
sklenjene pogodbe v skupni vrednosti 55.437.219,38 SIT. 

Za nakupe druge opreme, kot so telekomunikacijske povezave v upravnih enotah, oprema za 
arhivske prostore, klimatske naprave in druge opreme, nabavljene v okviru izvajanja 
investicijsko vzdrževalnih posegov je bilo porabljenih 46,6 mio SIT. 

Izveden je bil javni razpis za dobavo pisarniškega materiala in papirja za potrebe državnih 
upravnih organov in javni razpis za ugotavljanje sposobnosti za dobavo in montažo 
pisarniškega pohištva, pohištva za opremo službenih stanovanj in druge opreme za potrebe 
državnih organov, s katerim bi se za dobo enega leta priznala sposobnost ponudnikom, ki bi 
izpolnili zahteve javnega razpisa, vendar javni razpis ni uspel. Izveden in zaključen je javni 
razpis za dobavo in montažo vzporedne telefonske centrale s terminalsko opremo na lokaciji 
Vojkova la-lb za potrebe Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in Uprave za 
varstvo narave, v vrednosti 14 mio SIT. 

Realizirana je dobava osebnih vozil in kombijev, razpisanih z javnim razpisom za dobavo 
osebnih vozil in kombijev za potrebe državnih upravnih organov. Skupna vrednost vseh 
razpisanih in dobavljenih osebnih vozil in kombijev znaša 318.290.420,94 SIT, za kar je bilo 
porabljenih 300.543.000,00 SIT proračunskih sredstev in 17.747.420,94 SIT sredstev iz 
naslova prodaje in zamenjave državnega premoženja (namenski prihodki proračuna). 

Sektor za fmančno-analitično in materialno poslovanje je bil nosilec priprav^ predloga 
posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja v skladu z 52. členom zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 ter 
91/98), ki je bil sredi septembra 1999 potrjen s strani Vlade Republike Slovenije. V 
obravnavanem obdobju so bile izvedene, oziroma so v teku, naslednje aktivnosti pri realizaciji 
potrjenih posebnih načrtov: 

- V mesecu februarju 2000 je bila na osnovi posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega 
premoženja - prevozna sredstva za leto 1999 (sklep Vlade Republike Slovenije z dne 
28 10.1999) izvedena javna dražba za prodajo 124 osebnih vozil, od katerih je bilo prodanih 83 
rabljenih osebnih vozil. Iz naslova prodaje rabljenih osebnih vozil je bilo v proračun Republike 
Slovenije vplačanih 35.890 100,00 SIT, od tega 26.531.985,97 SIT na postavko Servisa 
skupnih služb vlade, 8.385.000,00 SIT na postavko Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije, 692.014,03 SIT na postavko Ministrstva za finance, Carinske uprave Republike 
Slovenije in 281.100,00 SIT iz naslova DDV in DMV, vplačanih na prehodni račun DURS. 
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- Po zaključeni javni dražbi so se neposredno prodala tri vozila (neuspela prodaja na dražbi), s 
prodajo katerih je bil dosežen skupni prihodek v višini 774.106,26 SIT. Za plačilo prometnega 
davka na rabljena vozila je bilo od tega prihodka porabljenih 65.678,40 SIT. 

- Za realizacijo posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja - nepremičnine 
za leto 1999 (sklep Vlade Republike Slovenije z dne 23.09.1999), je bilo v letu 2000 izvedenih 
več javnih dražb, za vsako nepremičnino posebej. Skupaj je bilo s prodajo nepremičnin 
(zemljišča in zgradbe) doseženih 37.673.941,20 SIT prihodkov, od tega seje 1.330.089,00 
SIT porabilo za plačilo davka na promet nepremičnin. Postopek realizacije predmetnega 
posebnega načrta še vedno poteka. 

- S prodajo državnega premoženja - stanovanja v letu 2000 so bili doseženi prihodki v višini 
18.539.042,99 SIT. 

- Istočasno so bili doseženi prihodki od prodaje stanovanj na obroke (po stanovanjskem 
zakonu) v višini 94.817.177,95 SIT. Za plačilo novih stanovanj se je v letu 2000 porabilo 
39.913.683,99 SIT. 

VI. PODROČJE PRAVNIH ZADEV IN UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI 
Glavnina dela se nanaša na delo s področja urejanja pravnih razmerij, ki se nanašajo na 
premoženje Republike Slovenije, s katerim direktno upravlja vlada, in urejanja stanovanjskih 
razmerij za stanovanja v lasti Republike Slovenije, razen stanovanj, s katerimi upravljata 
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Servis pri tem opravlja vsa 
strokovna dela za stanovanja stanovanjskih skladov Stanovanjske komisije Vlade Republike 
Slovenije, Državnega zbora, pravosodnih organov, Računskega sodišča in Ustavnega sodišča, 
razen samega odločanja o dodeljevanju stanovanj. Skupno torej Servis opravlja naloge za 668 
stanovanj, od tega je 420 službenih stanovanj in 167 najemnih stanovanj. 

Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije 
Kot pristojna strokovna služba Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije Servis 
pripravlja gradiva za vse seje Stanovanjske komisije. Gradivo se nanaša predvsem na 
dodeljevanje stanovanj, reševanje tekoče problematike, gospodarjenje in upravljanje s 
stanovanji ter urejanje razmerij z upravniki in najemniki stanovanj. 

Po dveh neuspešnih javnih razpisih je Servis za potrebe Stanovanjske komisije kupil na trgu 10 
službenih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti na območju soseske Mostec. 

Zasedenost stanovanj je zelo različna, saj nanjo vplivajo različni dejavniki: od stanja, v katerem 
je stanovanje vrnjeno, do načina dodelitve in trenutnih potreb, kar se kaže predvsem v dinamiki 
vračanja stanovanj oziroma vlaganja prošenj za dodelitev stanovanj 

Servis pošilja najemnikom vse račune za porabljeno energijo, telefon, ipd. Na podlagi najemnih 
pogodb obračunava in kontrolira višino in plačevanje najemnin in obrabnin za vsa službena in 
najemna stanovanja. Mesečno se izvaja kontrola plačila najemnin s pripravo opominov 
neplačnikom in priprava predlogov Državnemu pravobranilstvu za prisilno izterjavo najemnin. 
Prav tako se vodi računalniška evidenca zasedenosti stanovanj. Servis mesečno obračunava 
tudi odplačila stanovanjskih kreditov za carinske delavce (12 posojil) ter delavce in 
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funkcionarje državnih organov (9 posojil). Pri tem gre izključno za posojila, dodeljena leta 
1991, 1992 in 1993, kasneje ni bilo dodeljenega nobenega posojila. 

V zvezi z premoženjskim urejanjem stanovanj so bile v obdobju 1999-2000 opravljene 
naslednje naloge: izdelava predlogov tožb, pripravljalnih vlog in pravnih sredstev v pravdnih in 
izvršilnih zadevah za potrebe Državnega pravobranilstva, izdelava pripravljalnih vlog v 
denacionalizacijskih postopkih, urejanje problematike hišniških stanovanj, pregled pogodb o 
upravljanju večstanovanjskih hiš, pregled pogodb o medsebojnih razmerjih in statutov 
večstanovanjskih hiš, izdelava zemljiškoknjižnih aneksov za vpis stanovanj, prodanih po 
stanovanjskem zakonu, v zemljiško knjigo, izdelava zemljiškoknjižnih predlogov za vpis 
lastninske pravice Republike Slovenije, priprava odgovorov na vloge javnih zavodov, ki se 
nanašajo na razpolaganje z nepremičninami in dopolnitve prodajnih pogodb, pregled 
dokumentacije in načrtov etažne lastnine zaradi vpisa večstanovanjskih hiš v zemljiško knjigo, 
izdelava aneksov za skrajšanje odplačilne dobe in aneksov za vpis v zemljiško knjigo, 
informativni izračuni aneksov, izterjava dolgov oz. pošiljanje opominov dolžnikom za obroke 
kupnine ter izračunavanje zamudnih obresti (okoli 100 dolžnikom), predlogi za vložitev tožbe 
za razvezo najemne pogodbe na Državno pravobranilstvo v primeru neplačila. 

Urejanje pravnih razmerij glede poslovnih prostorov in stavb 
Delovno področje obsega strokovna dela pravnega področja, ki se nanašajo na premoženje 
Republike Slovenije, s katerim upravlja in gospodari Vlada Republike Slovenije, razen 
stanovanjskega področja. To so predvsem poslovne stavbe in poslovni prostori, ki so v 
uporabi posameznih državnih organov in stavbna zemljišča, ki niso postala lastnina države 
na podlagi pravnega posla, kakega drugega državnega organa (npr. Ministrstva za promet 
in zveze, Direkcije za ceste) v okviru njegove dejavnosti. 

Navedeno področje obsega promet z nepremičninami, urejanje njihovega pravnega statusa, 
pripravo gradiva za vse postopke, ki se o posamezni nepremičnini vodijo, tako 
denacionalizacijski, sodni, kot tudi postopki, ki urejajo sam pravni status nepremičnine. . 

VII. PODROČJE KADROVSKIH, SPLOŠNIH IN ADMINISTRATIVNIH ZADEV 
TER PODROČJU INFORMATIKE 
V skladu s proračunsko zakonodajo Servis v svojem finančnem načrtu planira in zagotavlja 
sredstva za plače in prispevke zaposlenih. Pri pripravi finančnega načrta za leto 2000 je 
bilo upoštevano stanje zaposlenih na dan 31.12.1999, vključujoč realizacijo vseh 
nadomestnih zaposlitev in povečanja števila zaposlenih zaradi prevzema dejavnosti Obrata 
družbene prehrane Statističnega urada Republike Slovenije (reorganizacija). S 01.01.2001 
pa bo Servis, zaradi prevzema dejavnosti okrepčevalnice (razdelilnica hrane) na Cankarjevi 
18, Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, realiziral 4 nove zaposlitve. 

Izobraževalna dejavnost v Servisu je bila v obdobju 01.09.1999 do 30.11.2000 usmerjena 
predvsem v izobraževanje ob delu za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe, kot jo 
delavci dejansko imajo (v interesu delodajalca se izobražuje 12 zaposlenih ter v lastnem 
interesu 5 zaposlenih), ter izpopolnjevanje in pridobivanje znanja že zaposlenih delavcev 
(v proračunskem letu 2000 se je 38 izobraževalnih akcij na različnih institucijah udeležilo 
90 zaposlenih, od tega 15 za poglobitev znanja tujih jezikov). 
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S programi pripravnikovega dela smo zajeli kader po zaključeni VII., VI. in V. stopnji 
strokovne izobrazbe. 

S področja informatizacije Servisa so bili realizirani naslednji informacijski projekti: 
- vzpostavitev enotnega programskega okolja v okolju Windows 95, 
- vzpostavitev računalniške programske opreme za projektiranje za potrebe arhitektov, 
- vzpostavitev računalniškega sistema pisarniškega poslovanja v Oddelku glavne pisarne, 
- vzpostavljanje računalniško vodene evidence zadev in dokumentov z delovnega 

področja Ministrstva za pravosodje, 
- vzpostavljanje računalniško vodene evidence zadev in dokumentov z delovnega 

področja Ministrstva za šolstvo in šport, 
vzpostavitev novega poštnega sistema Lotus Notes, 

- vzpostavitev aplikacije MFERAC-DPS, projekta enotnega računovodskega sistema, 
- vzpostavljanje aplikacije MFERAC-Kadrovska evidenca. 
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uresničevanje politike vlade na področju statistike 
1. 

Statistični urad Republike Slovenije je za navedeno obdobje že dvakrat poročal tako vladi kot 
tudi Državnemu zboru Republike Slovenije in sicer v "Poročilu o delu in uresničevanju 
Nacionalnega programa statističnih raziskovanj v letu 1999" (ki ga je obravnavala in sprejela 
vlada spomladi 2000) ter v posebnem poročilu z nazivom "Krajša ocena stanja na področju 
evropeizacije državne statistike in državna statistika pri spremljanju razvoja nove (omrežne) 
ekonomije", ki ga je pripravil direktor urada na predlog vlade k dodatnemu sklepu Državnega 
zbora, sprejetem ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki 
(51. izredna seja DZ z dne 21. 6. 2000). Obe poročili navajata uresničene ali naloge, ki 
potekajo v uradu oz. na področju državne statistike in sicer po programu, ki ga je vlada 
neposredno odobrila ali pa ob njenem soglasju. Kritično so v poročilih navedeni razlogi za 
zamude pri izvajanju nekaterih nalog, sicer opredeljenih s sprejetimi zakoni v Republiki 
Sloveniji ali pa zahtevanih s strani Evropske unije oz. Eurostata na področju statistike (varnost 
podatkov, prostori itd). 

Posebej navaja Urad v tem delu poročila priprave na prvi popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v samostojni Sloveniji, ki naj bi bil na predlog vlade izveden v letu 200lin ne v letu 
2002, kot je bilo sprva določeno. Obsežen, zahteven in drag projekt pa Urad v 1.2001 ne bi 
mogel uresničiti, ker zanj ni dobil zagotovljenih sredstev. S spremembami in dopolnitvami 
citiranega zakona, ki ga bo Urad zato predložil v obravnavo v prvem trimesečju 1.2001, bo 
Urad sposoben uresničiti popis v 1.2002. Prav tako je pred sprejemom v Državnem zboru 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki, ki bo slovensko državno 
statistiko tudi po zakonski plati uskladil z evropsko zakonodajo na tem področju. 

Statistični urad in pooblaščene institucije za izvajanje statističnih raziskovanj izpolnjujejo 
pravočasno vse naloge iz pogajalskih izhodišč, tako da bo slovenska državna statistika konec 
leta 2002 popolnoma pripravljena izpolnjevati vse zahteve iz pogajalskih izhodišč. Poleg tega 
sodeluje državna statistika tudi pri delu drugih pogajalskih skupin - omeniti je treba vsaj 
področje regionalnega približevanja, socialne kohezije, celotnega področja kmetijstva. V ta 
namen je Urad predlagal v sprejem Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni 
list RS, .28/2000), kot ene od osnov za analitične in praktične naloge v zvezi s strukturnimi 
pomočmi. 

Vlada in Državni zbor, pa tudi širša javnost, sta se lahko o delu in pomenu uradne statistike 
seznanjali tudi tekoče preko Statističnih poročil (revija) in drugih publikacij Urada, na rednih 
novinarskih konferenc, preko dela Statističnega sveta in sosvetov, preko vsakoletnega 
mednarodnega posvetovanja "Statistični dnevi". Slovenska državna statistika (Urad in 
pooblaščene institucije za izvajanje statističnih raziskovanj) 

v redu in tekoče izvaja vsebinske in druge metodološke naloge, določene v okviru 
evropske (Eurostat), svetovne (OZN) in finančne (IMF) statistike; 

- uvaja in predlaga Vladi RS v sprejem tekoče potrebne statistične klasifikacije kot nacionalni 
standard; 
izvršuje druge obveznosti v zvezi s statističnim merjenjem pojavov, pomembnih doma in v 
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mednarodni skupnosti (posebnost sta CEFTA in CESTAT, ki je organizacija statistik s 
področja CEFTE); 

- se aktivno udeležuje in prevzema obveznosti na mednarodnih ter zlasti evropskih 
strokovnih sestankih ter posvetovanjih in izvršuje prenos potrebnega statističnega znanja 
doma; 

- aktivno pripravlja zakonske projekte za sprejem v vladi in Državnem zboru; 
- aktivno sodeluje pri omrežnih tehnoloških rešitvah pri nadaljevanju statistične registrske 

usmeritve v državi in povezovanju javnopravnih evidenc. 

II. Uresničevanje Nacionalnega programa statističnih raziskovanj 

Napredek, dosežen v obdobju, ki ga zajema poročilo, je naslednji: 

Demografske, socialne in regionalne statistike 

Končane so metodološke priprave in uvedena je raziskava o porabi časa, popolnoma usklajena 
z metodologijo EU. V anketi o delovni sili je uveden ad hoc model za spremljanje prehoda iz 
izobraževalnega procesa na trg dela. V statistiki izobraževanja je uvedena raziskava o 
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, usklajena z CVTS2 (Continuos 
Vocational Training Survey). Na področju statistike socialnega varstva so za leta 1996-1998 
prvič pripravljeni podatki usklajeni z ESSPROS metodologijo. Na področju regionalnih 
statistik se pripravljajo serije podatkov po novi teritorialni ureditvi predvsem za delovno 
aktivnost, brezposelnost, in prebivalstvo in ostale podatke za strukturna prilagajanja. Pričel se 
je izvajati projekt Izgradnja statistične baze za regionalni razvoj in strukturne sklade. 

Makro-ekonomske statistike 

V organizaciji Eurostata je zaključenih 13 pilotnih projektov (vključno neposredne tuje 
naložbe, vladne finančne statistike in regionalni računi), namenjenih izboljšanju kvalitete 
obračunov makroekonomskih agregatov in s tem večji mednarodni primerljivosti statističnih 
podatkov. Izboljšana je bila kvaliteta letnih ekonomskih računov v tekočih cenah in dokončana 
institucionalna sektorizacija enot poslovnega registra v skladu z ESA 95, izboljšana ocena 
bruto domačega proizvoda v stalnih cenah predvsem netržnih storitev, dosežen napredek v 
metodologiji bruto dodane vrednosti in izdelane ocene za statistične regije za leto 1997. 
Opravljen je prevod ESA 95 v slovenščino. V kvartalnih računih je izboljšano zajetje in v 
končni fazi je priprava metodologije izračuna BDP v tekočih cenah (v stalnih cenah je na 
razpolago od 1997). Urad sodeluje v projektu HICP, v pripravi pa je s pomočjo Phare 
programa (COP 98) tudi revizija indeksa cen pri proizvajalcih, v katerem bodo ustrezneje 
upoštevane izvozne in uvozne cene. 

Poslovne statistike 

Začel se je izvajati projekt Razvoj strukturne statistike podjetij s pomočjo sredstev Phare 
programa (COP 98) in s tem postopna harmonizacija poslovnih statistik v skladu z uredbo GR 
No.58/97 o Stukturnih poslovnih statistikah. S pregledom acquis in razpoložljivih podatkov za 
spremenljivke je načrtovana največja možna mera uporabe administrativnih virov. Intenzivirana 
je uporaba računovodskih izkazov in davčnih virov, vezanih na podjetja. Urad uvaja 
elektronsko poročanje pri zbiranju finančnih podatkov. Na področju drugih poslovnih statistik 
je bil dosežen napredek v izboljšanju kvalitete podatkov o gradbeništvu in industriji. V statistiki 
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turizma je uvedena četrtletna anketa o potovanjih domačih turistov. 

Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 
V ocenjevanju državnega primankljaja in dolga je bilo doseženo izboljšanje kvalitete zbranih 
podatkov. Izboljšano je razmejevanje državnega sektoija ter izvajanje ti. načela obračunane 
vrednosti, tretmaja kapitalskih transfeijev. Ministrstvo za finance je v letu 1999 pričelo 
objavljati podatke o javno finančni statistiki. Plačilno-bilančna statistika je usklajena s 
priporočili IMF. V statistiki zunanje trgovine je Urad, v sodelovanju z Eurostatom, pričel 
pošiljati mesečno podatke na ravni 9-mestne KNCT za bazo COMEXT, vzpostavljena je 
direktna povezava z bazo COMEXT. Za leto 1999 je Urad posredoval Eurostatu tarifhe 
podatke, ki jih je pripravilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z 
Uradom, ter izvedel metodološke uskladitve statistike zunanje trgovine zaradi sprememb v 
carinskem postopku. 

Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
Sprejet je bil Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 99/99). Popis je v EU določen z uredbo EEC 571/88 in dopolnjen z uredbo 
2467/96 in 377/98. Zaključene so vse akcije, načrtovane v zakonu za to obdobje. Urad je 
izpeljal tudi popis vrtnarstva ter poseben popis vinogradništva v Republiki Sloveniji. 

Statistika naravnih virov in okolja 

Na področju statistike odpadkov so bile opravljene določene metodološke prilagoditve, pričela 
se je revizija statistike voda. V okviru PHARE COP 98 Urad nadaljuje izdelavo numerične 
karte s statističnimi podatki pokrovnosti in rabe tal Slovenije za stanje 1997. Pripravlja se 
metoda za izračun poselitvene površine za posamezne prostorske enote 

3. Mednarodno sodelovanje 
Z Eurostatom - Statističnim uradom evropskih skupnosti - je Urad, poleg drugih oblik sodelovanja, 
povezan z Multi-Beneficiary programom, ki omogoča izobraževanje, to je udeležbo na strokovnih 
sestankih v zvezi z zahtevami EU. V fazi izvajanja je takoimenovani COP 98, ki z obsežno evropsko 
donacijo omogoča dopolnitve in metodološka uskalajevanja ter nekatera nova zajemanja podatkov, tako 
da bo Uradleta 2002 pripravljen izkazovati primerljive podatke do EU ter podpreti domače analitične 
skupine. 
Sodelovanje z OZN poteka korektno, saj Urad sodeluje kot nacionalna institucija pri več 
skupnih raziskovanjih, tudi pri skupnih metodoloških zadevah ter na sestankih, ki jih 
organizirajo predvsem CES, FAO, ILO, WTO, UNDP in druge organizacije. 
Posebej uspešno sodelovanje je razvil Urad z IMF pri takoimenovanih diseminacijskih 
standardih, kjer je po oceni nekaterih mednarodnih analitikov Slovenija takoj za Kanado oz. je 
druga po rangu pri izpolnjevanju obveznosti do zelo zahtevnega izkazovanja najvažnejših 
podatkov, ki jih zahteva IMF in sicer preko interneta. 
Bilateralnega sodelovanja je bilo v ten obdobju nekoliko manj (zajema pa države po vsem 
svetu, na raznih področjih, tudi sodelovanje z državami s področja biše SFRJ), ker smo v 
Sloveniji v glavnem prešli spoznavanje konkretnih situacij in položajev in se bilateralno Urad 
udeležuje prevsem akcij, ki so izrazito v funkciji približevanja EU in harmonizacije z ostalimi 
mednarodnimi organizacijami, pri čemer posebaj omenjamo OECD 
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IV. V Uradu je bilo v navedenem obdobju v povprečju zaposlenih 355 delavcev. 

V. Seznani zakonov in uredb, ki jih je potrdila vlada 

V obdobju, ki ga zajema to poročilo, je Statistični urad predlagal vladi v sprejem naslednje 
predpise: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki, ki ga je vlada že poslala 
Državnemu zboru v tretje branje. 

Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2001, kije bil sprejet po hitrem 
postopku in objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/2000. 

Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot, ki je bila sprejeta in objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 28/2000. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
poklicev, kije bila sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS, št. 16/2000. 

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po dejavnosti, ki je bila sprejeta in 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 70/2000. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VERSKE SKUPNOSTI 

Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti je v letu 2000 opravljal naloge, za katere 
je pristojen po Sklepu o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti 
(Uradni list RS, št. 4/93). 

Spremljal je delovanje 31 verskih skupnosti, ki so prijavile svoje delovanje v Republiki 
Sloveniji, tako da se je odzival na njihova vabila ob verskih praznikih in pomembnejših 
dogodkih. Sodeloval je na proslavi 100 letnice evangeličanske cerkvene občine 3. 9. 2000 v 
Murski Soboti, na vseslovenskem romanju v Rim v svetem letu 2000 in srečanju Slovencev s 
papežem 26.10.2000 v Rimu in na drugih mednarodnih in domačih dogodkih. Predstavniki 
Urada so večkrat obiskali verske skupnosti v njihovem okolju, da bi bolj spoznali njihovo 
versko dejavnost, prav tako so se njihovi predstavniki srečevali na uradu. 

Urad je verskim skupnostim strokovno pomagal, jih obveščal o predpisih, ki se nanašajo na 
njihovo delovanje, ter sodeloval pri pripravi predpisov, ki jih pripravljajo ministrstva. 
Organiziral je posvete predstavnikov verskih skupnosti ter zanje pripravil tudi tradicionalni 
prednovoletni sprejem. 

Vodil je evidenco verskih skupnosti, ki so prijavile svoje delovanje v Republiki Sloveniji, ter 
izdajal potrdila o prijavi ustanovitve in prenehanja delovanja verskih skupnosti oziroma 
njihovih sestavnih delov. 

Urad je izvajal sklep Vlade Republike Slovenije v zvezi s prispevki delodajalca za pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje duhovnikov in redovnikov, ki jim je to edini poklic. 
Prispevke je izplačeval za povprečno 1170 oseb, pripadnikov sedmih verskih skupnosti, njihov 
skupni izplačani znesek pa je v letu 2000 znašal 255. 926.000 sit. 

Na predlog urada sta bili na novo ustanovljeni Komisija Vlade Republike Slovenije za rešitev 
odprtih vprašanj Rimskokatoliške cerkve in Mešana komisija Vlade Republike Slovenije in 
Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji Na uradu je sedež teh komisij; sodelavci urada so 
v obeh dejavno sodelovali, urad pa je zagotavljal tudi strokovno in administrativno podporo 
njunemu delu. Vlada je v letu 2000 podpisala naslednje dokumente, ki sta jih pripravili komisiji: 
■ Sporazum o pravnem položaju Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji (25. 1. 2000). 
■ Sporazum med Slovensko škofovsko konferenco in Vlado Republike Slovenije o duhovni 

oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski (21.9. 2000) 
■ Sporazum med Evangeličansko cerkvijo v Republiki Sloveniji in Vlado Republike Slovenije 

o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski (20. 10. 2000). 

Urad je spremljal mednarodne konference, simpozije in druga strokovna srečanja na temo 
religije Sodeloval je s podobnimi organi sosednjih in drugih evropskih držav ter z domačimi in 
tujimi strokovnjaki s področja svojega dela 
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SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAKONODAJO 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je opravila vse naloge iz svoje pristojnosti v 
skladu z zakonom o vladi, zakonom o Uradnem listu Republike Slovenije in z odlokom o 
organizaciji in delovanju službe. V tem času je služba prejela v obravnavo 3226 zadev, od tega 
291 predlogov zakonskih besedil, 277 uredb, 258 pravilnikov in 579 drugih podzakonskih 
aktov, kar je za 38,6 odstotkov več kot v primeijalnem obdobju lani. 

Vse zadeve iz pristojnosti službe so bile pravočasno rešene v skladu s poslovnikom vlade, 
predstavniki službe pa so sodelovali pri delu delovnih teles vlade, po potrebi pa tudi na sejah 
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije. 

V skladu s svojimi pristojnostmi je Služba pripravila tudi številna mnenja za fizične in pravne 
osebe, ki se nanjo obračajo. 

Služba je vse predpise, ki jih je prejela v delo, pregledala z vidika skladnosti z ustavo in s 
pravnim sistemom, v okviru možnosti pa tudi s pravom Evropske unije. Vse predpise iz 
pristojnosti vlade in posameznih ministrstev je služba nomotehnično popravila in objavila v 
Uradnem listu Republike Slovenije, ki ga izdaja na podlagi zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Na področju evropskih zadev je služba intenzivno sodelovala s Službo za evropske zadeve, 
prav tako pa tudi s posameznimi ministrstvi pri usklajevanju predlogov naših predpisov z 
zakonodajo Evropskih skupnosti. Predstavniki službe pa so bili dejavno vključeni tudi v delo 
Ožje pogajalske skupine in v delo posameznih delovnih skupin za prilagajanje zakonodaje. 

Služba je pomagala posameznim ministrstvom v postopkih pregledovanja usklajenosti 
slovenske zakonodaje in usklajevala zbiranje podatkov v zvezi s prilagajanjem zakonodaje, kot 
tudi njihovo pošiljanje v podatkovno bazo Evropske komisije. V sodelovanju z izvajalci 
programa PHARE je služba za vse zaposlene v državni upravi organizirala vsak mesec 
seminarje, delavnice oziroma okrogle mize, na katerih so se udeleženci seznanili s problemi 
prilagajanja nacionalne zakonodaje zakonodaji Evropskih skupnosti. 

V okviru programa projektov informacijsko-dokumentacijskega centra (IDC) je služba vodila 
pripravo registra predpisov - podatkovne baze, ki vsebuje vse podatke o načrtovanih in 
veljavnih predpisih in se uporablja pri ugotavljanju uresničevanja državnega programa pri 
usklajevanju naše zakonodaje. 

Služba je koordinirala pošiljanje podatkov o usklajevanju predpisov Republike Slovenije s 
predpisi Evropskih skupnosti v podatkovno bazo Evropske komisije in nadzirala vnos 
podatkov posameznih ministrstev in vladnih služb v podatkovno bazo harmonogram SINHRO 
in njihov prenos v t i. Progress database. 

V službi je bilo poleg ministra, ki vodi službo zaposlenih 25 delavcev, od tega 16 univerzitetnih 
diplomiranih pravnikov. 
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URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŽENSKO POLITIKO 

Urad Vlade Republike Slovenije za žensko politiko je v tem obdobju opravljal strokovne 
naloge, določene v odloku o njegovi ustanovitvi, skladno s prizadevanji vlade za vključevanje 
Republike Slovenije v Evropsko unijo in s prizadevanji za izpolnjevanje obveznosti Slovenije 
po mednarodnih pogodbah in drugih mednarodnih listinah s področja pristojnosti Urada za 
žensko politiko. 

Temeljne dejavnosti pri spremljanju položaja žensk in uresničevanju njihovih pravic 
Urad je nadaljeval dejavnosti, namenjene spodbujanju in omogočanju večjega sodelovanja 
žensk pri političnem odločanju na nacionalni in lokalni ravni. Razširil in okrepil je Regionalno 
mrežo Urada za žensko politiko (v tem času je izšla tudi nova številka Biltena Regionalne 
mreže urada) z novimi predstavnicami, ki sodelujejo v lokalni politiki - in pripravil program za 
njihovo aktivno sodelovanje v okviru UNDP in Phare Twinning projekta. Opravil je analizo v 
zvezi z lokalnimi volitvami leta 1998 in stališči mestnih in občinskih svetnic do političnega 
udejstvovanja; opravil je tudi analizo državnozborskih volitev 2000 z vidika položaja žensk in 
pripravil predlog ukrepov; aktivno se je vključeval v pred in povolilne aktivnosti za 
spodbujanje večje udeležbe žensk v politiki (sodelovanje z Informacijsko dokumentacijskim 
centrom Sveta Evrope, udeležbe na okroglih mizah, pozivi političnim strankam itd.), predlagal 
je ustanovitev delovnega telesa za enake možnosti v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Urad je v tem obdobju spremljal položaj žensk na trgu delovne sile, predvsem z vidika 
problemov žensk pri zaposlovanju in pri uresničevanju oziroma kršenju zakonskih določb v 
zvezi z zaposlitvijo. Pri ozaveščanju iskalk zaposlitve, zaposlenih žensk in delodajalcev je urad 
sodeloval z ministrstvi in drugimi državnimi ustanovami ter s socialnimi partnerji; v skladu s 
svojimi pristojnostmi je ukrepal pri problemu zaposlovanja za določen čas v šolstvu, 
nespoštovanju določil pri izplačilu regresa in problemu spolnega nasilja na delovnem mestu v 
zdravstvu. Inšpektoratu za delo je poslal pobudo v zvezi z delovnim časom zaposlenih v 
trgovinah in predloge konkretnih ukrepov za izboljšanje možnosti zaposlovanja (zlasti mlajših) 
žensk Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za zdravstvo. V okviru 
projekta Odpiramo vrata ženskam se je urad z Zavodom za zaposlovanje dogovoril za 
vključitev izobraževalne delavnice Iskanje pravice v obstoječe programe aktivne politike 
zaposlovanja z namenom boljšega informiranja o pravicah iz delovnega razmeija in o 
možnostih ukrepanja ob diskriminacijskem ravnanju na tem področju. 

Ob Mednarodnih dnevih akcij proti nasilju na ženskami (25. 11. do 10. 12 1999) je Urad za 
žensko politiko v sodelovanju s tedanjo Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za 
politiko enakih možnosti in nevladnimi organizacijami izvedel odmevno akcijo »Kaj ti je, 
deklica«, namenjeno ozaveščanju javnosti o problemu nasilja nad ženskami. Pri preprečevanju 
nasilja nad ženskami in v pomoč žrtvam so dejavno sodelovale tudi lokalne skupnosti - občine, 
ki so to problematiko obravnavale na sejah mestnih in občinskih svetov ter ponekod sprejele 
sklepe o finančnih spodbudah in drugih ukrepih za pomoč žrtvam nasilja. Z njo seje Slovenija 
vključila v evropsko kampanjo proti nasilju nad ženskami. V letu 2000 je urad skupaj z 
nekdanjim Ministrstvom za šolstvo in šport pozval osnovne in srednje šole k obeležitvi 
mednarodnih dnevov proti nasilju nad ženskami, s ciljem vključiti tovrstne vsebine v učne 
programe osnovnošolskega oziroma srednješolskega izobraževanja. Z namenom prispevati k 
odpravljanju posledic nasilja v družini je urad finančno podprl ustanovitev Kriznega centra 
ženske svetovalnice in se usmeril na izboljšanje praktičnega izvajanja zakonodaje. 
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V sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami je urad opravil več analiz položaja žensk na 
različnih področjih in organiziral izobraževalne seminarje ter posvete. Sodeloval je tudi pri 
številnih delovnih skupinah ministrstev, med drugim v Medresorski skupini koordinatorjev za 
Svet Evrope pri Ministrstvu za zunanje zadeve, v Terminološki skupini za področje enakih 
možnosti žensk in moških pri Službi Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, v 
Slovenskem svetu za trajnostni razvoj, v Delovni skupini za pripravo izhodišč Nacionalnega 
programa preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji, v Slovenski nacionalni 
komisiji za UNESCO, ki deluje v Ministrstvu za znanost in tehnologijo in v Medresorski 
delovni komisiji za spremljanje mednarodnih vidikov problematike človekovih pravic, ki deluje 
v okviru Ministrstva za zunanje zadeve, v 13. delovni skupini za pripravo pogajalskih izhodišč 
z EU, v Usmerjevalni skupini za program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk v okviru 
programa aktivne politike zaposlovanja, v skupini za pripravo Nacionalnega programa za 
integracijo in razvoj žena na podeželju in v delovni skupini za pripravo poročila o izvajanju 
Socialne liste. 

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje 
Urad za žensko politiko je dejavno sodeloval pri pripravi predloga zakona o delovnih razmerjih 
in zakona o starševstvu in družinskih prejemkih s predlogi za izboljšanje položaja žensk na trgu 
dela in boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Pripravil je tudi predlog za 
spremembo pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških, ki kot 
prednostne predvideva prekrške s prvinami nasilja v družini. 

Projekt PHARE in projekt UNDP 
Urad za žensko politiko je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 
Sektorjem za evropske zadeve, pripravil predlog projektnega dokumenta Phare o 
medinstitucionalnem sodelovanju za enake možnosti žensk in moških, ki je namenjen 
spodbujanju delitve starševskega dopusta med oba starša in posebej spodbujanju očetov k 
izrabi očetovskega dopusta, ko bo ta z zakonom uveden; pripravi zakona o enakih možnostih 
žensk in moških, ustvarjanju in/ali krepitvi rednega sodelovanja med nacionalno in lokalno 
oblastjo pri enakih možnostih žensk in moških. 18. oktobra 2000 je upravni odbor Evropske 
komisije projektni dokument odobril, v decembru 2000 pa je bil podpisan. 

V sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo je urad pripravil predlog projektnega 
dokumenta UNDP z naslovom »Ustvarjanje dialoga in partnerstva med vlado in civilno družbo 
na področju enakih možnosti in socialne varnosti«. Cilj projekta je krepitev civilne družbe pri 
zagotavljanju socialne varnosti in enakih možnosti žensk in moških. Predlog projektnega 
dokumenta je pripravljen za potrditev. 

Mednarodna dejavnost 
Na predlog urada za podpis Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk je Slovenija 10. 12. 1999 v skupini prvih 23 držav podpisala omenjeni 
protokol - pravni dokument, ki posameznici ali skupinam žensk ob kršitvah s konvencijo 
zajamčenih pravic omogoča vlaganje pritožb in njihovo obravnavo v mednarodnem forumu. 
Takoj po podpisu je urad v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve začel postopek za 
ratifikacijo Opcijskega protokola. 

V tem obdobju je Urad za žensko politiko ohranjal in krepil svojo vlogo v mednarodnih, 
medvladnih in regionalnih organizacijah. Januarja 2000 je njegova predstavnica prevzela 
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predsedovanje Vodilnega odbora za enakost žensk in moških pri Svetu Evrope, in bila 
decembra tega leta ponovno izvoljena na to funkcijo. Maja 2000 je Odbor ministrov in 
ministric Sveta Evrope sprejel Priporočilo št. R (2000) 11 o akciji proti trgovini z ljudmi z 
namenom spolnega izkoriščanja, ki ga je pripravila strokovna skupina, v kateri je sodelovala 
tudi predstavnica urada. Urad je dejavno sodeloval na mednarodnih srečanjih in s tem krepil 
vlogo Slovenije pri uresničevanju evropske politike za enakost žensk in moških ter posredoval 
svoje znanje in izkušnje državam, ki se še pripravljajo za vključitev v Svet Evrope. Urad za 
žensko politiko je sodeloval pri dejavnostih za spodbujanje enakosti spolov, ki jih izvajajo 
misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Vidno vlogo je imel zlasti pri 
usposabljanju parlamentark Bosne in Hercegovine in pri pomoči pri ustanavljanju 
parlamentarnih teles za enakost spolov v vseh parlamentih BiH. Pripravil je tudi predlog 
projektov, ki jih bo Slovenija izvedla v okviru sopredsedovanja DOM 1 Pakta stabilnost za JV 
Evropo. 
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PROTOKOL REPUBLIKE SLOVENIJE 

TEMATSKI DEL 

1. Uvod 

Protokol Republike Slovenije opravlja naloge, ki izhajajo iz Sklepa o določitvi protokolarnih 
pravil (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/94 in 24/95 in 14/99), po katerem Protokol 
Republike Slovenije opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, 
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, 
predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije, predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije in ob uradnih 
obiskih zunanjega ministra iz tujine za ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

1. DELO PROTOKOLA 

Protokol Vlade Republike Slovenije je sodeloval v delovni skupini za dopolnitev 
protokolarnih pravil pri oblikovanju prednostnega reda v Republiki Sloveniji. Aktov, sprejetih 
na ravni vlade in drugih aktov Protokol Republike Slovenije v tem obdobju ni sprejemal. 

V tem obdobju so bile izpeljane naslednje pomembnejše obiske visokih tujih predstavnikov v 
Republiki Sloveniji ter visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini ter druge 
protokolarne dogodke večjega pomena, kot so: 

- osrednja prireditev ob mednarodnem letu starejših, slavnostni govornik predsednik 
Republike Slovenije Milan Kučan, 10.1.2000, Cankarjev dom, 

- novoletni sprejem predsednika Republike Slovenije in gospe Štefke Kučan za šefe 
diplomatskih misij iz tujine, 19.1.2000, Brdo pri Kranju, 

1. udeležba predsednika Republike Slovenije Milana Kučana na Mednarodnem 
forumu o holokavstu, 26.-27.1.2000, Stockholm, 

- udeležba predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška na Svetovnem 
gospodarskem forumu, 27.-301.2000, Davos, 

- Prešernova proslava, 7.2.2000, Cankarjev dom, 
- uradni obisk ministra za zunanje zadeve Republike Madžarske Janosa Martonyja s 

soprogo v Republiki Sloveniji, 8.-9.2.2000, gostitelj: minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel, 

- sprejem predsednika Republike Slovenije Milana Kučana ob obletnici slovenske 
škofovske konference, 22.2.2000, Ljubljana, 

- obisk vrhovnega poveljnika oboroženih sil zveze NATO Wesleya Clarka, 23,- 
24.2.2000, gostitelj: načelnik Generalštaba Slovenske vojske mag. Iztok Podbregar, 

- uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška na Malti in 
Cipru, 24.-28.2.2000, 

- obisk predsednika Skupščine EU Klausa Bilhlerja, 23.-24.2.2000, gostitelj, 
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janez Podobnik, dr. med., 

- obisk predsednika Parlamenta Republike Slovaške Jožef Migaš, 26.-29.2.2000, 
Ljubljana, gostitelj predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janez 
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Podobnik, dr. med., 
- uradni obisk predsednika Republike Slovenije Milana Kučana in gospe Štefke Kučan 

v Republiki Latviji, 1.-3.3.2000, 
- uradni obisk predsednika Državnega zbora Janeza Podobnika in soproge na 

Japonskem, 4.-11.3.2000, 
- obisk predsednika Republike Hrvaške in soproge v Republiki Sloveniji, 1.3.2000, 

zasebni obisk, Planica, 2.3.2000 uradni obisk, Ljubljana, gostitelj: predsednik 
Republike Slovenije Milan Kučan, 

- udeležba predsednika Državnega zbora Republike Slovenije Janeza Podobnika, 
dr.med., na srečanju predsednikov parlamentov Srednjeevropske pobude, 24 - 
25.3.2000, Varšava, 

- sprejem predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška za predsednika 
ameriških gospodarskih zbornic v Evropi, 23 .3 .2000, Ljubljana, 

- uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije na Bavarskem, 29.3 .2000, 
- uradni obisk predsednika Republike Slovenije in gospe Štefke Kučan na 

Portugalskem, 28.-30.3.2000, 
- uradni obisk predsednika Ustavnega sodišča Kraljevine Španije Pedra Cruza Villalona 

s soprogo v Republiki Sloveniji, 4.-5.4.2000, gostitelj: predsednik Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije Franc Testen, 

- proslava ob 10-letnici 1. Večstrankarskih demokratičnih volitev, Cankarjev dom, 
7.4.2000, 

- 9. srečanje predsednice Evropskega parlamenta Nicole Fontaine s predsedniki 
parlamentov držav, ki sodelujejo v procesu širitve, 18.-19.4.2000, Ljubljana, gostitelj: 
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janez Podobnik, dr. med., 

- proslava ob Dnevu upora proti okupatorju, 26.4.2000, Cankarjev dom, 
- uradni obisk predsednika Vrhovnega revizijskega urada Republike poljske Janusza 

Woicieshowskega, 20.-22.4.2000, gostitelj: predsednik Računskega sodišča 
Republike Slovenije dr. Vojko A. Antončič, 

- udeležba predsednika Republike Slovenije na srečanju predsednikov srednjeevropskih 
držav na Madžarskem, 28.4.2000, 

- delovni obisk predsednika Češke republike Vaclava Havla v Republiki Sloveniji, 27 - 
28.4.2000, gostitelj: predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, 

- sprejem predsednika Republike Slovenije Milana Kučana ob srečanju pisateljev PEN, 
4.5 .2000, Bled, 

- sprejem predsednika Republike Slovenije Milana Kučana - Moja dežela -lepa in 
gostoljubna, 10.5.2000, Ljubljana, 

- uradni obisk generalnega sekretarja zveze NATO Lorda Robertsona v Republiki 
Sloveniji, 10.-11.5.2000, gostitelj: predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez 
Drnovšek, 

- osrednja proslava ob 55-letnici zadnjih bojev v 2. svetovni vojni, slavnostni govornik 
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, 14.5.2000, Poljana, 

- obisk predsednika Republike Slovenije Milana Kučana v Evropskem parlamentu v 
Strasbourgu, 16.-17.5.2000, 

- uradni obisk predsednika Vlade Republike Islandije Davida Oddssona s soprogo, 16 - 
19.5.2000, gostitelj: predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, 

- uradni obisk predsednika Vlade Republike Litve Valdasa Adamkusa s soprogo, 23,- 
24.5.2000, gostitelj: predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, 

- delegacija senatorjev iz ZDA, 30.5-1 6.2000, gostitelj: predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Janez Podobnik, dr.med., 
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- uradni obisk predsednice Županijskega doma Hrvaškega državnega sabora prof.dr. 
Katice Ivaniševič, 9.6.2000, gostitelj: predsednik Državnega sveta Republike 
Slovenije Tone Hrovat, 

- uradni obisk delegacije Vrhovnega sodišča Češke republike pod vodstvom 
predsednice dr. Eliška Wagnerova 12.-14.6.2000, gostitelj: predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije mag. Mitja Deisinger, 

- udeležba predsednika Republike Slovenije gospoda Milana KUČANA na Svetovni 
razstavi EXPO 2000 vHannovru, 18.6.2000, 

- uradni obisk predsednika Državnega zbora gospoda Janeza Podobnika, dr. med., na 
Slovaškem, 26.-27.6.2000, 

- uradni obisk predsednika Ustavnega sodišča Avstrije prof.dr. Ludwiga Adamovicha, 
9.-11.7.2000, gostitelj: predsednik Državnega sveta Republike Slovenije g. Tone 
Hrovat, 

- uradni obisk člana Evropske komisije komisarja g. Gunterja Verheugna, 18.7.2000, 
gostitelj :minister za zunanje zadeve Republike Slovenije g. Lojze Peterle, 

- uradni obisk podpredsednika Državne dume Ruske federacije g. Vladimiija Lukina, 
31.7.2000, gostitelj: predsednik Državnega zbora Republike Slovenije g. Janez 
Podobnik, dr.med., 
uradni obisk predsednika Senata Republike Italije Nicola Mancina, 4.9.2000, 
gostitelj: predsednik Državnega zbora Republike Slovenije g Janez Podobnik, 
dr med., 

- udeležba predsednika Republike Slovenije s soprogo na Vrhu tisočletja v New 
Yorku, 6.-8.9.2000, 

- uradni obisk predsednika Ustavnega sodišča Ukrajine g. Viktorja Skomorokha, 
14.9.2000, gostitelj: predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije g. Franc 
Testen, 
udeležba predsednika Republike Slovenije gospoda Milana Kučana na otvoritvi 
Olimpijskih iger Sydney 2000, 15.9.2000, 

- uradni obisk predsednika Ustavnega sodišča Madžarske prof.dr. Janosa Nemetha, 
20.-21.9.2000, gostitelj: predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije g. Franc 
Testen, 

- obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Andreja BAJUKA v Bruslju, 
9.9.2000, 

- obisk predsednice Senata Poljske gospe Alicije Grzeskowiak, 25.-26.9.2000, 
gostitelj :predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, g. Tone Hrovat, 

- obisk Njene cesarske visokosti japonske princese Sayako, 8.-11 10.2000, 
- obisk predsednika Malte Guida De Marca, 30.-31.10.2000, Portorož, Ljubljana 
- sprejem predsednika Republike Slovenije Milana Kučana ob 25-letnici Osimskih 

sporazumov, 8.11.2000, 
- obisk predsednika Črne Gore Mila Dukanoviča v Republiki Sloveniji, 15.11.2000, 

Brdo pri Kranju, 
- dobrodelni koncert UNICEF- obisk Vanesse Redgrave, 28.-29.11 2000, 
- obisk predsednika Demokratske stranke Zorana Dindica in delegacije DOS, 

28.11.2000, 
- udeležba predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Andreja Bajuka na srečanju 

predsednikov vlad Srednjeevropske pobude v Budimpešti, 24.-25. 11 , Budimpešta, 
- uradni obisk predsednika Republike Slovenije Milana Kučana v Bosni in Hercegovini, 

1.12.2000, 
- proslava ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna, 3.12.2000, Cankarjev dom, 
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- novoletni sprejem, ki ga priredi soproga predsednika Republike Slovenije Štefka 
Kučan, 6.12.2000, 

- sprejem predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška ob srečanju 
Regional Business Meeting Point, 7.12.2000, Bled, 

- uradni obisk ministra za zunanje zadeve ZRJ Zorana Svilanoviča v Republiki 
Sloveniji, gostitelj: minister za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Dimitrij Rupel. 

Protokol Republike Slovenije je organiziral tudi veliko število slovesnosti ob 
podelitvah državnih odlikovanj ter številne sprejeme ob različnih priložnostih 
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