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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 
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1. UVOD 

Letošnja revizija Državnega programa za prevzem pravnega 
reda EU je že tretja po letu 1999, ko je bil sprejet prvotni Državni 
program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. 
Ugotavljamo, da je bilo veliko nalog, ki so bile predvidene za 
sprejem od 1.1.1999 dalje, že izvršenih, zato letošnja revizija po 
eni strani predstavlja poročilo o že opravljenem delu, hkrati pa 
vsebuje pregled nalog, ki jih je še potrebno izvršiti. 

Večina nalog, ki so še pred nami, se nanaša na usklajevanje 
slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU. Iz tega razloga 
letošnja revizija ne zajema poglavja o političnih in ekonomskih 
kriterijih in se večji del dokumenta nanaša na kriterij sposobnosti 
prevzemanja obveznosti članstva oz. na naloge povezane s 
prevzemom pravnega reda EU in izgradnjo institucij. 

Letošnja revizija Državnega programa v poglavju o sposobnosti 
prevzemanja obveznosti članstva poleg sprememb in dopolnitev 
Partnerstva za pristop upošteva tudi spremembe pravnega reda 
EU v letu 2000, ki so bile v lanskem letu predmet pregleda 
usklajenosti zakonodaje kot tudi pripombe Evropske komisije na 
posamezna poglavja Državnega programa. 

Ugotavljamo, da postaja prevzemanje pravnega reda EU stalna 
naloga, Državni program pa se iz programa, ki je opredeljeval 
naloge potrebne za notranjo pripravljenost Slovenije na članstvo 
v EU, spreminja v program, ki bo nujen instrument tudi v pogojih 
članstva. Iz tega razloga se kot skrajni rok za izvedbo vseh nalog 
ne navaja več konec leta 2002. Že danes vemo za vrsto zakonov, 
ki bodo morali biti sprejeti tik pred vstopom. Glede na trenutno 
predpostavko, da je prvi možni datum vstopa 1.1.2004, bo te 
zakone potrebno sprejeti konec leta 2003. Drugi razlog za 
spreminjanje rokov so do sedaj nastale zamude pri sprejemanju 
slovenskih predpisov. Sem sodijo predvsem podzakonski akti, ki 
zaradi kasneje sprejetih pravnih podlag - zakonov, ne bodo mogli 
biti sprejeti še v letošnjem letu. Poleg navedenega pa se izvedba 
določenih nalog v letu 2003 predvideva tudi zaradi nenehnega 
spreminjanja pravnega reda EU. 

Iz navedenih razlogov smo v naslovu dokumenta opustili navedbo, 
da gre za državni program do konca leta 2002. 

Spremembe, ki bodo rezultat trenutno potekajočega pregleda 
usklajenosti zakonodaje za leto 2001, v letošnjih spremembah in 
dopolnitvah še niso zajete. 

Po podatkih iz konca aprila 2002 je v Državnem programu za 
prevzem pravnega reda EU v obdobju od 1.1.1999 do 31.12.2002 
predviden sprejem 1344 predpisov: 288 zakonov, 272 
podzakonskih aktov Vlade in 784 podzakonskih aktov ministrstev. 
Trenutna realizacija kaže na to, da je bilo realiziranih 191 oz. 66 % 
zakonov, 206 oz. 76 % podzakonskih aktov Vlade in 334 oz. 67 % 
podzakonskih aktov ministrstev, kar skupno pomeni 67 % 
realizacijo Državnega programa. Vendar se tudi ti podatki zaradi 
sprememb v evropski zakonodaji stalno spreminjajo. 

Struktura letošnje revizije Državnega programa za prevzem 
pravnega red EU ostaja nespremenjena, z izjemo, da dokument 
ne zajema poglavja o političnih in ekonomskih kriterijih. Tako se 
prvo poglavje začne s kriterijem sposobnosti prevzemanja 
obveznosti članstva, ki je razdeljeno na posamezna pogajalska 
področja. Vsako pogajalsko področje zajema poročilo o že 
opravljenem delu ter opis nalog, ki jih bo še potrebno izvesti. 
Velika večina poročila o že opravljenem delu bo uporabljena tudi 
za slovensko poročilo o napredku. 

Posamezna pogajalska področja so v državnem programu 
neuravnotežena, kar je posledica razločne stopnje že dosežene 
usklajenosti, obsežnosti pravnega reda EU na določenem področju 
kot tudi dejstva, da je imela Evropska komisija v lanskoletnih 
spremembah in dopolnitvah na vsebino določenih področij 
pripombe, ki so sedaj upoštevane. 

V nadaljevanju revizija Državnega programa za prevzem 
pravnega reda EU zajema posamezna horizontalna področja, ki 
se nanašajo na upravno usposobljenost za izvajanje pravnega 
reda skupnosti, oceno proračunskih sredstev ter na oceno tujih 
sredstev. 

Sestavni del revizije Državnega programa za prevzem pravnega 
reda EU so tabele, ki prikazujejo stanje po pogajalskih poglavjih in 
ki se delijo na štiri sklope: sprejeti predpis, nesprejeti predpisi, 
pregled institucij in predvidenih novih zaposlitev predvidena 
proračunska sredstva. Na koncu vsake tabele so pod "ni 
razvrščeno po pogajalskih izhodiščih" predstavljene tudi naloge, 
ki po vsebini ne sodijo v nobeno od pogajalskih poglavij, vendar je 
njihova izvedba pomembe zaradi vključevanja Republike Slovenije 
v EU (izvajanje posameznih politik, zakonodaja, ki neposredno 
ne izhaja iz pravnega reda EU,reforma državne uprave). 

Celotna baza slovenskih predpisov je povezana z bazo EU, t.i. 
progress editor, preko katere je naveza tudi na CELEX številke. 
Zaradi obsežnosti ta prikaz ni vključen v Državni program. 
Tovrstna baza omogoča jasen nadzor nad prenosom pravnega 
reda EU v slovenski pravni red. Ker bo EU stopnjo usklajenosti v 
letošnjem letu preverjala preko teh baz revizijo Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU ne bo potrebno prevajati 
in ga pošiljati v Bruselj. 

Z USPOSOBLJENOST ZA PREVZEM 

OBVEZNOSTI ČLANSTVA 

2.1. POGLAVJA PRAVNEGA REDA EU 

2.1.1. PROST PRETOK BLAGA 

1. Splošna ocena 

Sprejem tehnične zakonodaje poteka v glavnem v skladu s 
časovnim razporedom, navedenim v Pogajalskem izhodišču za 
prost pretok blaga in v Državnem programu za prevzem pravnega 
reda Evropske unije do konca leta 2002. V obdobju od 1.1.1998 
do 30.3.2002 je bilo sprejetih 24 zakonov in 106 podzakonskih 
aktov s področja prostega pretoka blaga. 

Sprejeta je vsa predvidena zakonodaja na naslednjih področjih: 

nevarni pripravki 
predhodne sestavine za droge 
dobra laboratorijska praksa 
zdravila za uporabo v humani medicini 
medicinski pripomočki za uporabo v humani medicini 
kozmetika 
zakonsko meroslovje 
predpakiranje izdelkov 
električna oprema (LVD) 
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elektromagnetna združljivost (EMC) 
oprema za uporabo v potencialno-eksplozivnih atmosferah 
(ATEX) 
stroji 
osebna varovalna oprema 
plinske naprave 
plovila za rekreacijo 
steklo 
tekstil 
obutev 
splošna načela novega in globalnega pristopa 
standardizacija 
notifikacijski postopek 
izmenjava podatkov med javnimi upravami (IDA-2) 
vračanje predmetov kulturne dediščine 
nadzor orožja 
plačilni roki v komercialnih transakcijah 

V Sloveniji že deluje večina institucij, potrebnih za izvajanje 
pravnega reda EU na področju prostega pretoka blaga, v katerih 
poteka strokovno usposabljanje in kadrovska krepitev v skladu 
z vladno politiko zaposlovanja. Poleg resornih ministrstev delujejo 
naslednje institucije: 

Inšpektorat RS za kulturno dediščino 
Inštitut za varovanje zdravja RS 
Zdravstveni inšpektorat RS 
Veterinarska uprava RS 
Urad RS za zdravila 
Urad za kemikalije RS 
Tržni inšpektorat RS 
Urad za javna naročila 
Slovenska akreditacija 
Slovenski inštitut za standardizacijo 
Urad za meroslovje 
Sektor za ugotavljanje skladnosti vozil 

2. Program nalog do konca leta 20Q2 

2.1. Zakonodajni del 

Motorna vozila: do konca leta 2002 bosta sprejeta Pravilnik o 
cestnih vozilih in Pravilnik o kmetijskih in gozdarskih traktorjih. 

Živila: Ministrstvo za zdravje bo do konca junija 2002 sprejelo še 
14 podzakonskih aktov: 

Pravilnik o označevanju prehranske vrednosti živil 
Pravilnik o čistosti aditivov za živila 
Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene 
Pravilnik o novih živilih 
Pravilnik o označevanju živil pridobljenih z genetskim 
inženiringom 
Pravilnik o uradnem nadzoru nad živili 
Pravilnik o higieni živil 
Pravilnik o ostankih pesticidov v živilih 
Pravilnik o kontaminantih v živilih 
Pravilnik o varnosti (kontaminantih) živil 
Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili 
Pravilnik o uradni kontroli temperatur hitro zamrznjene hrane 
Pravilnik o spremljanju temperatur hitro zamrznjenih živil med 
prevozom in skladiščenjem 
Pravilnik o uradni kontroli temperatur hitro zamrznjenih živil 
med prevozom in skladiščenjem 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo do konca 
septembra 2002 sprejelo še 6 podzakonskih aktov: 

Pravilnik o kakavu in čokoladi 
Pravilnik o kazeinih in kazeinatih 
Pravilnik o ekstraktih iz kave in cikorije 
Pravilnik o dehidriranem mleku 
Pravilnik o konzervansih za površinsko obdelavo citrusov 
Pravilnik o načinu vzorčenja in preskusnih metodah za 
kontrolo živil 

Kemikalije: do konca junija 2002 bo sprejet Pravilnik o prepovedih 
in omejitvah prometa in uporabe določenih detergentov (za 
področje detergentov). Zakon o mineralnih gnojilih bo sprejet do 
konca septembra 2002, do konca leta 2002 pa bodo sprejeti še 3 
podzakonski akti - Pravilnik o pogojih za proizvodnjo in promet 
dušičnih mineralnih gnojil z visoko vsebnostjo amonijevega nitrata, 
Pravilnik o kakovosti mineralnih gnojil in Pravilnik o metodah 
vzorčenja in preizkušanja mineralnih gnojil. Na področju 
eksplozivov bo do konca leta 2002 sprejet Zakon o eksplozivih. 

Zdravila in medicinski pripomočki na področju veterinarske 
medicine bo do konca leta 2002 sprejetih 7 podzakonskih aktov: 

Pravilnik o vrsti in obsegu dokumentacije za laboratorijsko, 
farmakološko-toksikološko in klinično preizkušanje zdravila, 
ki jo mora predložiti predlagatelj in o načinu preizkušanja zdravil 
Pravilnik o višini stroškov za preizkušanje zdravil, izdajo 
dovoljenj za promet z zdravili in za strokovni nadzor 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, ki 
dajejo izvedenska mnenja 
Pravilnik o pogojih oglaševanja zdravil in medicinskih 
pripomočkov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki 
se ukvarjajo z neposrednim obveščanjem o zdravilih 
Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
izdelovalec zdravil ter o postopku njegove verifikacije in 
preverjanja 
Pravilnik o načelih dobre klinične prakse 
Pravilnik o medicinskih napravah v veterinarki medicini 

Igrače: do konca junija 2002 bo sprejet Pravilnik o varnosti igrač. 

Mehanske naprave: na področju dvigal bo do konca septembra 
2002 sprejeta Odredba o dvigalih. 

Tlačne posode: do konca septembra 2002 bodo sprejeti 4 
podzakonski akti: Odredba o metodah pregledovanja in skupnih 
določbah za posode pod tlakom, Odredba o brezšivnih jeklenkah 
iz nelegiranega aluminija in aluminijeve zlitine, Odredba o brezšivnih 
jeklenih plinskih jeklenkah in Odredba o varjenih plinskih jeklenkah 
iz nelegiranega jekla.. 

Gradbeni proizvodi: do konca leta 2002 bo sprejet Pravilnik o 
postopkih dodeljevanja tehničnih soglasij za gradbene proizvode. 

Les: do konca leta 2002 bo sprejet Pravilnik o merjenju in 
klasifikaciji neobdelanega lesa. 

Javna naročila: za dodatno uskladitev s pravnim redom Evropske 
unije je v pripravi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih naročilih, ki bo sprejet do konca leta 2002. Podzakonski 
akti bodo sprejeti do konca leta 2002. 

Neharmonlzirana področja: za zagotovitev neposredne 
uporabe Uredbe Sveta 339/93 ob članstvu bo do datuma članstva 
sprejeta Uredba o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti 
proizvodov uvoženih iz tretjih držav. 
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Žičnice in vlečnice: vsebina direktive 2000/9/ES bo prenesena 
v slovensko zakonodajo z Zakonom o žičnicah in vlečnicah, ki 
bo pripravljen do konca leta 2002 ter sprejet in uveljavljen do 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, ter podzakonskimi 
akti, ki bodo sprejeti in uveljavljeni, ko bodo za to področje v 
Evropski uniji sprejete relevantne CEN norme. V ta namen je 
Republika Slovenija razpisala strokovno raziskovalno nalogo, 
katere cilj je pripraviti strokovne podlage za pripravo osnutka 
zakona o žičnicah in vlečnicah s podzakonskimi akti ter ugotoviti, 
katere institucije bo treba eventualno ustanoviti za uveljavitev 
pravnega reda Evropske unije. 

Neharmonizirana področja - členi 28-30 Pogodbe o evropski 
skupnosti: slovenska zakonodaja ne uporablja omejitev pri uvozu 
in izvozu, razen količinskih kontingentov za del tekstila pri uvozu 
po ATC/WTO do leta 2005 (Uredba o določitvi obsega 
kontingentov za uvoz blaga v letu 1998) ter uvoznih in izvoznih 
dovoljenj za specifično blago (Uredba o določitvi režima izvoza in 
uvoza določenega blaga). Izjema je uvoz iz držav s katerimi ima 
Republika Slovenija različne oblike prosto trgovinskih 
sporazumov, ki jih bo z dnem članstva v Evropski uniji odpovedala. 

2.2. Institucije 

Vse obstoječe in nove institucije bodo do konca leta 2002 oziroma 
do vstopa Slovenije v EU kadrovsko okrepljene in strokovno 
usposobljene za izvajanje sprejete zakonodaje. Število ljudi, ki 
delajo na področju prostega pretoka blaga, naj bi se s 340 konec 
leta 2001 povečalo na 407 konec leta 2002. Do članstva bodo 
ustanovljene še naslednje institucije: 

Urad za živila in prehrano v okviru Ministrstva za zdravje bo 
ustanovljen najkasneje do 1.1.2003; do takrat bo njegove 
naloge opravljalo ministrstvo. 
Nacionalni organ za področje eksplozivnih snovi za civilno 
uporabo v okviru Ministrstva za notranje zadeve bo 
ustanovljen v prvi polovici leta 2003 na podlagi Zakona o 
eksplozivih (ki bo sprejet do konca leta 2002) 

- Organ za tehnična soglasja na področju gradbenih proizvodov 
bo ustanovljen v okviru Zavoda za gradbeništvo (neodvisne 
institucije) na podlagi Pravilnika o tehničnih soglasjih, ki ga bo 
sprejelo Ministrstvo za gospodarstvo do konca septembra 
2002; do takrat bo naloge opravljala Služba za tehnična 
soglasja v Zavodu za gradbeništvo. 

2.3. Domača sredstva 

V proračunu za leto 2002 je za približevanje Evropski uniji na 
področju prostega pretoka blaga predvidenih 809,8 miljona SIT in 
v proračunu za leto 2003 885,8 miljona SIT. 

2.4. Tuja sredstva 

V okviru PHARE nacionalnega programa 1999 poteka projekt št. 
9906.01 - Nadaljnje vključevanje v notranji trg v višini 2,95 MEUR. 

Podprojekt št. 9906.01.01: Sektorska zakonodaja 

Regulacija trga telekomunikacij: projekt v obliki "tvvinning light" 
(z nemškim partnerjem) v višini 0,15 MEUR. Projekt, ki se izvaja 
od novembra 2001, je namenjen vzpostavitvi neodvisnega 
regulatornega organa za telekomunikacije, ki bo omogočil 
delovanje slovenskega trga za telekomunikacije in odprl dostop 
do trga tretjim osebam. Zaradi organizacijskih sprememb, ki jih je 
morala izvesti Agencija za telekomunikacije, bo potrebno zaprositi 
za podaljšanje projekta za 2 meseca. 

Kemijska varnost: projekt v višini 0,65 MEUR se izvaja od julija 
2001 in je namenjen pripravi usklajene zakonodaje s področja 
kemijske varnosti v Sloveniji in njeni učinkoviti implementaciji. 

Zdravila: projekt v višini 0,20 MEUR se izvaja od oktobra 2001 in 
je namenjen izvajanju zakonodaje in postopkov na področju 
prometa z zdravili. Za dosego tega cilja bo v okviru projekta 
potrebno uvesti procedure potrjevanja ustreznosti zdravil, ki veljajo 
v Evropski uniji, uskladiti slovenski trg zdravil s evropskim in 
okrepiti Urad za zdravila tako, da bo njegovo delovanje ustrezalo 
evropskim standardom. 

Medicinski pripomočki: projekt v višini 0,20 MEUR je namenjen 
harmonizaciji slovenskega trga medicinskih pripomočkov. V okviru 
projekta bo dopolnjena administrativna struktura Urada za zdravila, 
zagotovljeno bo dopolnilno strokovno izobraževanje zaposlenih 
in uveden sistem za nadzor kakovosti TQMS (Total Quality Man- 
agement System). 

Živila v kmetijstvu: projekt v višini 0,25 MEUR je namenjen 
pripravi zakonodaje o registraciji posebnih kmetijskih pridelkov, 
usposabljanju zaposlenih in akreditaciji pilotnega laboratorija. 

Živila in zdravje: projekt v višini 0,13 MEUR je namenjen pripravi 
in izvajanju zakonodaje na,področjih živil, pitne vode in materialov 
in delov, ki v svoji uporabi pridejo v stik z živili. 

Podprojekt št. 9906.01.02 * Horizontalna zakonodaja in 
institucionalna infrastruktura v višini 1,17 MEUR je 
namenjen uvajanju horizontalne zakonodaje, krepitvi institucij 
namenjenih izvajanju evropske zakonodaje in izpolnjevanju 
zahtev za vključitev v evropski trg na naslednjih področjih: 
tekstil, motorna vozila, prenos direktiv novega pristopa, 
akreditacija, meroslovje, predpakiranje izdelkov, 
standardizacija in tržni nadzor 

V okviru PHARE nacionalnega programa 2000 potekajo naslednji 
projekti: 

Projekt št. SI-0002.01 Liberalizacija in regulacija 
energetskega trga v višini 0,50 MEUR namenjen liberalizaciji 
javnih storitev v energetskem sektorju (v sodelovanju s 
španskim partnerjem). 
Projekt št. SI-0003.01 Nadaljnje vključevanje v notranji 
trg v višini 2,00 MEUR je namenjen uvajanju horizontalne in 
sektorske zakonodaje, krepitvi institucij namenjenih izvajanju 
evropske zakonodaje in izpolnjevanju zahtev za vključitev v 
evropski trg. Projekt ima štiri podprojekte: 

Nadzor trga In organi za ugotavljanje skladnosti v višini 1,20 
MEUR je namenjen izboljšanju delovanja institucij na področju 
tržnega nadzora v Sloveniji in ugotavljanja skladnosti, še posebej 
na področjih, ki naj bi se vključila v PECA direktive. 

Standardizacija v višini 0,10 MEUR je namenjen vzpostavitvi 
upravljanja z informacijami in terminologijo na področju evropskih 
tehničnih standardov. 

Zdravila v višini 0,20 MEUR je namenjen krepitvi delovanja Urada 
za zdravila in skrajšanju časa za pridobitev dovoljenj za prodajo 
novih zdravil na slovenskem trgu. 

Prilagajanje in uveljavitev tehnične zakonodaje na ravni 
podjetij v višini 0,50 MEUR je namenjen implementaciji tehnične 
zakonodaje za industrijske proizvode, ki so povezani z direktivami 
novega pristopa na ravni podjetij, s posebnim poudarkom na 
malih in srednjih podjetjih. 
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V okviru PHARE nacionalnega programa 2001 potekajo naslednji 
projekti: 

Projekt št. SI.2001.02.01 Prost pretok blaga: Prehrambeni 
Izdelki, kozmetika, varnost igrač, Pomoč in podpora 
laboratorijem za uradni nadzor trga v višini 0,40 MEUR je 
namenjen zagotavljanju ustreznega delovanja uradnih 
laboratorijev znotraj zdravstvenega sektorja v skladu z 
zahtevami evropske tehnične akreditacije in izvajanju testnih 
metod, ki temeljijo na horizontalnih direktivah, ki zadevajo 
varnost blaga. Projekt se izvaja od aprila 2002. 

- Projekt št. SI.2001.02.03 Podpora slovenskim 
laboratorijem in slovenski akreditaciji v višini 1,60 MEUR 
bo podpiral slovenske proizvajalce in nadzorne organe pri 
izvajanju ustreznih zahtev evropske skupnosti na področju 
industrijskih proizvodov. Poleg tega je projekt namenjen 
povečanju sposobnosti testnih laboratorijev in organov za 
ugotavljanje skladnosti za sodelovanje pri testiranju v skladu 
z direktivami novega in starega pristopa. Projekt se izvaja od 
aprila 2002. 
Projekt št. SI.2001.02.02 Ustanovitev regulacijskega 
organa za poštne storitve v višini 0,15 MEUR je namenjen 
ustanovitvi neodvisnega regulacijskega organa za področje 
poštnih storitev. S tem se bo dosegla povečana stopnja 
konkurenčnosti in se odprtje trga Storitev v poštnem sektorju 
v skladu z zahtevami direktive EU 97/67/EEC. Projekt se bo 
začel izvajati septembra 2002. 

V okviru PHARE nacionalnega programa 2002 so predvideni 
naslednji projekti (potrditev s strani Evropske unije 26.4.2002): 

Projekt št. Sl.0202.01 Liberalizacija trga zemeljskega plina 
v višini 0,15 MEUR bo pripomogel k liberalizaciji trga 
zemeljskega plina ter določil tarife in ostale tržne pogoje za 
dostop do slovenskega omrežja za prenos zemeljskega plina. 
V okviru projekta bodo opredelili tudi metodologije in kriterije 
upravičenosti tržnih pogojev in zavrnitve dostopa do omrežja. 
Projekt št. Sl.0202.02 Regulacijski okvir za dokončanje 
vzpostavitve notranjih energetskih trgov v višini 0,80 
MEUR. Agencija za energijo bo skozi projekt preverila in 
nadgradila regulacijske strategije in ukrepe potrebne za 
izboljšanje delovanja energetskega trga. Poleg tega bo projekt 
omogočil preverjanje in nadgradnjo trenutnih regulacijskih 
konceptov. 
Projekt št. Sl.0202.03 Polnopravno članstvo SIST v CEN 
In CENELEC - Informacijska podpora standardizaciji v 
višini 0,15 MEUR bo omogočil Slovenskemu institutu za 
standardizacijo izpolnitev pogojev za polnopravno članstvo v 
evropskih organizacijah za standardizacijo CEN in CENELEC 
s pomočjo vzpostavitve zahtevane informacijske 
infrastrukture. 
Projekt št. SI.0202.04 Okrepitev nacionalnega 
regulatornega organa v višini 0,35 MEUR je namenjen 
krepitvi nacionalnega regulatornega organa na področju 
telekomunikacij s posebnim poudarkom na stroškovnem 
računovodstvu in uravnoteženju pristojbin v skladu z 
evropsko zakonodajo. S tem se bo zagotovljena stabilnost 
konkurenčnih pogojev in promocija trga na področju 
telekomunikacij. 
Projekt SI.0202.05 eVIada za slovenske/evropske 
državljane in podjetja v višini 0,15 MEUR je namenjen 
izboljšanju pristopa, razširjanja in uporabe informacij v javni 
upravi, s ciljem, da se državljanom in podjetjem zagotovi 
preprost dostop do pomembnih javnih informacij preko 
Interneta. 
Projekt št. SI0202.06 Hitrejši Internet za raziskovalce in 
študente v višini 0,15 MEUR bo pripomogel k vzpostavljanju 
visoko hitrostnih omrežij na univerzah in raziskovalnih 
institucijah, kakor tudi k boljšemu povezovanju med njimi. S 

tem se bodo izboljšale možnosti skupnega sodelovanja na 
področju izobraževanja in raziskovanja. 

- Projekt št. SI.0202.08 Tehnična zakonodaja in mehanizmi 
uveljavljanja na harmoniziranih in povezanih 
neharmoniziranih področjih v višini 0,40 MEUR je 
namenjen promociji in popularizaciji izvajanja določenih direktiv 
novega pristopa in usklajenosti z načeli členov 28-30 pogodbe 
o Evropski skupnosti na neharmoniziranih področjih. 

2.1.2. PROST PRETOK OSEB 

A. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

1. Splošna ocena 

Republika Slovenija je sprejela vso zakonodajo, ki ureja postopek 
priznavanja poklicnih kvalifikacij. Poleg Zakona o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS št. 81/2000), ki je bil sprejet 
v septembru 2000 in ureja postopek in telesa oziroma organe in 
organizacije pristojne za sprejemanje katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja 
nacionalnih poklicinih kvalifikacijje bil v februarju 2002 sprejet tudi 
Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 21/ 
2002), ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij Za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, tako da povzema vsebino splošnih in področnih 
direktiv Evropskih skupnosti, ki urejajo vzajemno priznavanje 
dokazil o formalnih kvalifikacijah za opravljanje teh poklicev 
oziroma poklicnih dejavnosti, ter določa organ, ki vodi ta postopek. 

V februarju 2002 je Evropska komisija izvedla strokovni pregled 
usklajenosti študijskih programov 6 poklicev s standardi iz 
sektorskih direktiv za te poklice (zdravnik, zobozdravnik, 
medicinska sestra, babica, farmacevt, veterinar). 

Eksperti držav članic in Evropske Komisije so ob pregledu ugotovili, 
da je študij veterinarstva skladen z evropsko direktivo. Komisija 
je bila sznanjena tudi s spremembami zakonskih določil v Aloveniji 
v zadnjem obdobju in ugotovila, da se v Sloveniji izda poklicna 
kavalifikacija, ko oseba pridobi diplomo doktorja veterinarske 
medicine in opravi strokovni izpit. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Za poklic arhitekt bo Republika Slovenija uskladila Zakon o 
urejanju prostora in Zakon o graditvi objektov. Zakona sta že bila 
sprejeta v Državnem zboru v prvi obravnavi, dokončen sprejem 
je predviden do konca leta 2002. 

Za poklic veterinar bo Republika Slovenija do konca leta 2002 
spremenila Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega 
dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti 
(osebna licenca). 

Poklic farmacevt bo usklajen s sprejemom Zakona o spremembah 
In dopolnitvah Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter 
s sprejemom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o vrstah, vsebini in specializacijah farmacevtov. Oba predpisa 
bosta sprejeta do konca leta 2002. 
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Za uskladitev poklica zdravnika bo Republika Slovenija do konca 
leta 2002 sprejela Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v 
Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske 
unije ter Pravilnik o zdravniških licencah, Pravilnik o vrstah, vsebini 
in poteku specializacij zdravnikov, Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundariata, Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o specializaciji delavcev 
na področju zdravstvenega varstva ter Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih 
delavcev na področju zdravstvene dejavnosti. 

Za uskladitev naziva zobozdravnikov (dr. stomatoligije) z 
evropskuim pravnim redom, bo Republika Slovenija do konca 
leta 2002 spremenila Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih. 

V primeru poklicev babice in medicinske sestre bo kot ustrezna 
kvalifikacija priznana diploma, ki ji bo sledilo Potrdilo o opravljenem 
strokovnem izpitu. Republika Slovenija bo do konca leta 2003 
pripravila reformo teh dveh poklicev in jo izvedla v akademskem 
letu 2004/2005. 

2.2. Institucije 

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah vsebuje pravno 
podlago za ustanovitev Inšpektorata za poklicne kvalifikacije, ki 
naj bi nadziral zakonitost dela izvajalcev postopkov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij ter zakonitost in strokovnost 
dela komisij za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij. Rok za 
ustanovitev inšpektorata je bil do konca junija 2001. Glede na 
predvideno reorganizacijo in racionalizacijo državne uprave pa je 
smiselno, da se inšpekcija za poklicne kvalifikacije organizacijsko 
umesti na že obstoječi Inšpektorat za delo RS, ki že deluje kot 
organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. S 
tem se zagotavlja institucionalni okvir za izvajanje nadzora na 
področju poklicnih kvalifikacij. 

Zakon o postopku prizna-anja kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji spreminja zavezo 
Slovenije, da bo ustanovila Urad za priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, ki bo vodil postopek priznavanja kvalifikacij in spremljal 
izvajanje direktiv. Po zakonu bo te naloge izvajalo Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve, ki bo zagotovilo kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvajanje postopkov v šestih mesecih 
po uveljavitvi zakona. 

B. Prost pretok delavcev 

1. Splošna ocena 

Slovenija je v pogajanjih z Evropsko unijo sprejela zavezo, da bo 
z dnem vstopa pripravljena na prost pretok delovne sile med 
Slovenijo in ostalimi državami članicami. Decembra 2001 je 
Slovenija sprejela skupno stališče Evropske unije na tem področju 
in pristala na prehodno obdobje za prost pretok delovne sile. Z 
namenom, da bi čimprej vzpostavila prost pretok dleovne sile, si 
Slovenija prizadeva za sklenitev bilateralnih sporazumov s tistimi 
članicami Evropske unije, ki z dnem širitve ne bi postopoma 
sprostie svoj delovni trg za državljane Slovenije. 

2. Prooram nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Republika Slovenija bo sprejela nov Zakon o javnih uslužbencih v 
maju oziroma juniju 2002. Zakon bo usklajen z evropsko 
zakonodajo gtlede zaposlovanja tujcev - državljenov držav članic 
Evropske unije v javni upravi. 

Za izvajanje Zakona o tujcih bo Slovenija sprejela Uredbo, ki bo 
uredila status držayljanov Evropske unije v Republiki Sloveniji 
glede na 100. člen Zakona o tujcih Slovenija. Sprejem uredbe je bil 
načrtovan v enem letu po sprejemu zakona o tujcih, to je v avgustu 
2000. Vendar, na podlagi rezultatov projekta tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja bo Slovenija sprejela 
spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih do konca junija 2002, 
omenjeno Uredbo pa do konca leta 2002. Uredba se bo pričela 
izvajati z dnem vstopa Slovenije v EU. 

2.2. Institucije 

Vse institucije za posredovanje dela so že vzpostavljene, vključno 
z zasebnimi agencijami za posredovanje dela, ki so pridobile 
koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Z 
vzpostavitvijo informacijskega sistema EURES do konca leta 2002 
bo Republika Slovenija možnosti in pogoje za zaposlitev sporočala 
tudi drugim institucijam za zaposlovanje v državah članicah 
Evropske unije. 

C. Državljanske pravice 

2. Program naloo do konca 2002 

Na področju zakonodaje, ki bo urejevala volilno pravico 
državljanov Evropske unije da volijo in so voljeni na lokalnih volitvah 
v Republiki Sloveniji ter pravico slovenskih državljanov da volijo 
svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, so vsi poglavitni 
zakoni pripravljeni in bodo sprejeti do konca leta 2002. To so 
Zakon o volitvah v lokalne skupnosti, Zakon o volitvah v Evropski 
parlament, Zakon o volilni kampaniji ter Zakon o evidenci volilne 
pravice. 

D. Koordinacija sistemov socialne varnosti 

1. Splošna ocena 

Zaradi migracijskih tokov iz in v Republiko Slovenijo v obdobju od 
60 let, je Slovenija podpisala bilateralne sporazume o socialni 
varnosti z desetimi izmed današnjih držav članic Evropske unije. 
Republika Slovenija je zato že pripravljena za izvajanje 
koordinacije socialnih sistemov, saj je to opravljala že na podlagi 
omenjenih bilateralnih sporazumov. Zaradi predvidenega 
povečanja tokov delovne sile iz in v Slovenijo po vključitvi v 
Evropsko unijo bo Republika Slovenija okrepila institucije, ki izvajajo 
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koordinacijo sistemov. Vse analize in predvidevanja sicer 
nakazujejo na povečanje pretoka delovne sile v smeri iz in v 
Evropsko unijo vendar se finančni transferji ne bodo povečali in 
bodo ostali uravnoteženi tudi v bodoče. 

Slovenija je v letu 2001 in v začetku 2002 uskladila vnose v 
priloge k uredbam 1408/71/EGS in 574/72/EGS o koordinaciji 
socialnih sistemov. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Usklajene priloge k Uredbam 1408/71/EGS in 574/72/EGS bodo 
v letu 2002 vključene v Pristopno pogodbo. 

2.4. Tuja sredstva 

Republika Slovenija se je v letu 2000 vključila v program Consen- 
sus III. V okviru tega programa se je pričel izvajati dvoletni projekt 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Institucionalna 
krepitev za izvajanje pravnega reda Skupnosti na področju 
prostega gibanja delavcev in koordinacije sistemov socialne 
varnosti v EU" v vrednosti 2 MEUR. Cilj projekta je okrepitev 
sposobnosti sodelovanja pri koordinaciji socialnih sistemov na 
nivoju Evropske unije, okrepitev sposobnosti prenosa in uvedbe 
Uredb 1408/71/EGS ter 574/72/EGS in Direktiv 68/360/EGS ter 
72/194/EGS ter modernizacija in izboljšanje socialne varnosti ob 
vstopu v EU. 

2.1.3. PROST PRETOK STORITEV 

A. Finančne storitve 

Na področju finančnih storitev je Republika Slovenija v svoj pravni 
red prenesla večino pravnega reda EU. Ključne zakonske podlage 
na področju bančništva, trga vrednostnih papirjev in 
zavarovalništva so bile sprejete v letih 1999 in 2000, izvedbeni 
predpisi pa v letih 1999, 2000 in 2001. 

Bančništvo 

1. Splošna ocena 

Zakon o bančništvu ter večina podzakonskih predpisov, ki so 
potrebni za njegovo izvajanje, so bili sprejeti in uveljavljeni že v 
letu 1999 in 2000. 

Skladno z določili Evropskega sporazuma o pridružitvi je zakon 
sprostil ustanavljanje podružnic tujih bank ter uvedel nacionalno 
obravnavo pri ustanavljanju hčerinskih družb ter pridobivanju 
deleža v bankah. 

Uveljavljena so bila določila evropskih bančnih direktiv s področja 
izdaje dovoljenj za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, 
zahtev glede uprave bank, pridobivanja kvalificiranih deležev v 
bankah, minimalnega osnovnega kapitala, kapitala, kapitalske 
ustreznosti, izpostavljenosti ter naložb v nefinančne organizacije 
in nadzora na konsolidirani osnovi. Zakon o bančništvu je odpravil 
vse večje ovire, ki so onemogočale izmenjavo informacij med 
Banko Slovenije in tujimi nadzornimi organi, njegova določila pa 
praktično pomenijo pooblastilo za vzpostavitev načela kontrole 

domače države, ki bo v celoti zaživelo s polnopravnim članstvom 
Slovenije v EU. Izmenjava informacij s tujimi nadzornimi organi 
poteka na podlagi sklenjenih sporazumov o sodelovanju. 

V letu 2000 in v začetku leta 2001 sta bila .na podlagi zakona o 
bančništvu sprejeta dva pomembna podzakonska akta Banke 
Slovenije - prvi, sklep o sistemu zajamčenih vlog v prvi polovici 
leta 2000, ki je začel veljati s 1.1.2001 in drugi, sklep o kapitalski 
ustreznosti bank in hranilnic v februarju 2001. Sklep o sistemu 
zajamčenih vlog upošteva določila Evropske direktive o programih 
jamstva vlog. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic je v 
slovenski pravni red prevzel vsebino CAD in Netting direktive, 
izvajanje sklepa pa je le v delu, ki se nanaša na tržna tveganja, 
odloženo do 30.06.2002, da bi se lahko banke ustrezno 
informacijsko usposobile. 

V letu 2001 je bila uveljavljena novela zakona o bančništvu, ki je 
odpravila nekatere pomanjkljivosti besedila zakona, ki so se 
pokazale pri izvajanju zakona od leta 1999. Z uveljavitvijo novele 
se je še povečala usklajenost slovenske bančne zakonodaje z 
evropskim pravnim redom zlasti glede določb, ki bodo stopile v 
veljavo z dnem polnopravnega članstva v EU, hkrati pa so bile 
uveljavljene tudi tiste spremembe zakona o bančništvu, ki so 
potrebne zaradi sprejetih direktiv v letu 2000, to je direktiv 2000/ 
46/EC in 2000/28/EC o izdajanju elektronskega denarja. Direktivi 
sta v vsebinskem smislu implementirani z novim zakonom o 
plačilnem prometu, ki je bil sprejet 20.03.2002. V letu 2001 je bil z 
evropskim pravnim redom usklajen tudi zakon o gospodarskih 
družbah in posledično še računovodski standardi. Zaradi vseh 
prej omenjenih sprememb zakonov so bili potrebni določeni 
popravki podzakonskih aktov Banke Slovenije v letu 2001 in 2002. 

V letu 2001 je Banka Slovenije na podlagi predloga Agencije za trg 
vrednostnih papirjev sprejela sklep o sistemu jamstva za terjatve 
vlagateljev pri borzno posredniških družbah z dnem uveljavitve 
01.01.2002. 

V marcu 2002 je bil sprejet nov sklep o kapitalski ustreznosti 
bank in hranilnic, ki bo 30.06.2002 nadomestil istoimenski sklep. 
Z omenjenim sklepom je bila v slovenski pravni red prevzeta še 
direktiva CAD II oziroma uveljavljena možnost, da banke za 
izračun kapitalskih zahtev uporabljajo interne modele, ki jih odobri 
Banka Slovenije. 

Reforma plačilnih sistemov 

Na področju reforme plačilnih sistemov se je tudi v letu 2002 
nadaljevala migracija računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni 
promet (APP) v bančno okolje, ki se je sicer začela že v septembru 
2000. Zakon o plačilnem prometu, ki je bil sprejet 20.03.2002, 
poleg definiranja opravljanja plačilnega prometa in izdajanja 
elektronskega denarja obsega tudi statusni del, ki se nanaša na 
prenehanje obstoja APP s 30.06.2002 oz. ustanovitev novih 
institucij, ki bodo prevzele izvajanje nekaterih storitev, ki so bile 
do sedaj v njeni domeni. 

Zakon o plačilnem prometu ureja opravljanje poslov plačilnega 
prometa, razmerja med bankam, hranilnicami in Banko Slovenije 
v plačilnem prometu, opravljanje poravnav v medbančnem 
plačilnem prometu, nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa, 
statistiko in informiranje, način prenosa nalog Agencije za plačilni 
promet ter delovanje novo ustanovljene Agencije za javnopravne 
evidence in storitve in Uprave za javna plačila. Medtem ko bo 
izvajanje plačilnega prometa v celoti preneseno na banke oz. 
hranilnice, bosta poleg Davčne uprave Republike Slovenije 
omenjeni dve instituciji prevzeli tiste funkcije in naloge (npr. 
statistiko, informiranje, davčno nadziranje), ki jih je poleg izvajanja 
plačilnega prometa do sedaj opravljala Agencija za plačilni promet. 
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Zakonu o plačilnem prometu določa tudi rok za izdajo 
podzakonskih predpisov, in sicer šest mesecev od sprejetja 
zakona, razen v posebej navedenih primerih, 

Administrativna usposobljenost nadzora bančnega 
poslovanja 

Nadzor bančnega poslovanja, ki ga opravlja Banka Slovenije, je 
organiziran v Oddelku nadzora bančnega poslovanja. Le ta je 
začel delovati v začetku julija 1992. Oddelek se organizacijsko 
deli na tri odseke: Izdajanje dovoljenj, Analize bančnega poslovanja 
(off-site)in Izvajanje kontrole bančnega poslovanja (on-site). 

Ob ustanovitvi je bilo v oddelku 17 zaposlenih, 31.12.2001 pa 45 
zaposlenih in sicer osem v vodstvu oddelka, v odseku analize 
bančnega poslovanja 16, v odseku izvajanje kontrole bančnega 
poslovanja 18 in v odseku izdajanje dovoljenj 3. 

Tri četrtine vseh zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo. 

Sodelovanje z domačimi nadzornimi institucijami 

Ker je za učinkovit nadzor nad finančnimi institucijami potrebno 
usklajeno delovanje vseh nadzornih organov, je bil leta 1999 na 
podlagi zakona o bančništvu izdan pravilnik o medsebojnem 
sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 55/99), ki to 
področje podrobneje ureja, pred tem pa je bilo sodelovanje urejeno 
v protokolih med Banko Slovenije in drugimi nadzornimi 
institucijami. 

Na podlagi omenjenega pravilnika je bilo ustanovljeno 
koordinacijsko telo pod vodstvom ministra za finance, v njem pa 
poleg ministra za finance sodelujejo še guverner Banke Slovenije, 
predsednik strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 
in predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev. Ker pravilnik predvideva tudi sklenitev sporazumov med 
nadzornimi organi, sta bila novembra 1999 sklenjena sporazuma 
o sodelovanju med Banko Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev in o sodelovanju med Banko Slovenije in Ministrstvom za 
finance - Uradom RS za zavarovalni nadzor. Novembra 2000 je 
bil zaradi statusne spremembe Urada RS za zavarovalni nadzor, 
enak sporazum sklenjen z Agencijo za zavarovalni nadzor. 

V sporazumih, ki pomenijo uskladitev prejšnjih protokolov s 
pravilnikom, je določena podrobnejša vsebina in način 
medsebojnega sodelovanja in posredovanja podatkov. Za 
uresničevanje sporazumov med nadzornimi organi in nalog, ki jih 
sprejema koordinacijsko telo skrbi komisija za medsebojno 
sodelovanje, ki se sestaja najmanj enkrat na tri mesece. Komisijo 
sestavljajo namestnik guvernerja Banke Slovenije oziroma direktor 
oddelka za nadzor bančnega poslovanja v Banki Slovenije, direktor 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in direktor Agencije za 
zavarovalni nadzor. 

Sodelovanje med nadzornimi institucijami, ki uspešno poteka, se 
na podlagi teh sporazumov odvija v obliki redne izmenjave 
podatkov in posredovanja določenih podatkov na zahtevo drugega 
nadzornega organa. Kot predpogoj za izmenjavo informacij je po 
zakonu o bančništvu potrebna zavezanost nadzornikov k 
varovanju zaupnih podatkov in ohranjanju poslovnih skrivnosti. 
Nadzorne institucije so tudi dolžne obvestiti drugo nadzorno 
institucijo o ugotovljenih nepravilnostih, ki zadevajo njeno področje. 
Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev sta skupaj 
realizirala tudi nekatere preglede v bankah in borznoposredniških 
hišah. 

Banka Slovenije v okviru funkcije pregleda delovanja nad plačilnimi 
sistemi posebno pozornost namenja tudi poravnavi poslov z 
vrednostnimi papirji, kamor sodi že omenjeni projekt denarne 
poravnave teh poslov preko sistema BPRČ (bruto poravnave v 
realnem času). S ciljem zmanjševanja oz. obvladovanja tveganj 
in zagotovitvijo skladnosti klirinških in poravnalnih sistemov z 
mednarodnimi načeli je potrebno razmejiti pristojnosti med Banko 
Slovenije in Agencijo za nadzor na trgom vrednostnih papirjev 
(ATVP). V ta namen je že obstoječi sporazum o sodelovanju med 
institucijama potrebno razširiti tudi na področje denarne poravnave 
poslov z vrednostnimi papirji, na njegovi osnovi pa opredeliti 
podrobnejše postopke glede sodelovanja na operativni ravni. 

Mednarodno sodelovanje 

Zakon o bančništvu je odpravil vse večje ovire, ki so onemogočale 
izmenjavo informacij med Banko Slovenije in tujimi nadzornimi 
organi, njegova določila pa praktično pomenijo pooblastilo za 
vzpostavitev načela kontrole domače države, ki bo v celoti 
zaživelo s polnopravno vključitvijo Slovenije v EU. Že prej pa je 
imela Banka Slovenije možnost opravljati kontrolo podružnic in 
hčerinskih bank slovenskih bank v tujini preko kontrole poročil in 
druge dokumentacije. 

Sodelovanje Banke Slovenije s tujimi bančnimi nadzorniki poteka 
v skladu s podpisanimi sporazumi o sodelovanju z State of New 
York Banking Department, avstrijskim Zveznim ministrstvom za 
finance (Bundesministerium fur Finanzen), nemškim 
Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen, Narodno banko 
Makedonije, Banco d ltalia. Agencijo za bankarstvo Federacije 
BIH in z Agencijo za bankarstvo Republike Srbske ter Centralno 
banko Bosne in Hercegovine, v pripravi pa je tudi že podpis 
sporazuma s francosko Commision Bancaire. 

Na podlagi sporazumov o sodelovanju so bile v letu 2001 
opravljene štiri kontrole poslovanja hčerinskih bank in družb ter 
podružnice največje slovenske banke skupaj s tujimi nadzorniki 
ali samostojno. 

Banka Slovenije kot nadzorna institucija je članica Skupine bančnih 
nadzornikov iz Centralne in Vzhodne Evrope, izmenjava mnenj 
poteka preko seminarjev, delavnic in konferenc članic. 

2. Predvidene aktivnosti do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

V letu 2002 bo sprožen postopek za spremembo zakona o 
bančništvu, s katero bi v celoti implementirali 16. člen direktive 
2000/12/EC oziroma predpisali, da je za pridobitev kvalificiranega 
deleža v banki potrebno predhodno dovoljenje Banke Slovenije. 
Na omenjeno pomanjkljivost je opozorila tudi misija Evropske 
komisije v okviru pregleda "Peer Review" septembra 2001. 

V skladu z Zakonom o plačilnem prometu bo Banka Slovenije 
izdala ustrezne podzakonske akte, ki bodo urejali kriterije in pogoje 
za opravljanje storitev plačilnega prometa, vprašanja registra 
transakcijskih računov zaradi uvedbe le-teh za fizične osebe po 
30. juniju 2002, oblikovanje in upravljanje plačilnih sistemov ter 
prilagoditev že obstoječih podzakonskih predpisov veljavnemu 
zakonu. 
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V prvem polletju leta 2002 je predvidena vzpostavitev enotnega 
računa države pri Banki Slovenije ter zaključek projekta 
vzpostavitve poravnave denarnega dela poslov z vrednostnimi 
papirji preko sistema BPRČ (bruto poravnave v realnem času). 
Prav tako bo do polletja obstoječi register transakcijskih računov 
(pravnih oseb) dopolnjen tudi z računi vseh fizičnih oseb. 

2.2. Institucionalni del 

Nadzor bančnega poslovanja je po uveljavitvi zakona o bančništvu 
dobil nove naloge (nadzor na konsolidirani osnovi, nadzor pravnih 
in fizičnih oseb v primeru utemeljenega suma, da opravljajo bančne 
storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije, nadzor 

2.3. Proračunska sredstva 

Nadzor bančnega poslovanja se financira iz prihodkov, ki jih 
pridobiva iz dejavnosti nadzora bank in hranilnic. Omenjene 
institucije morajo poleg pavšalnega nadomestila stroškov 
postopka, ki je odvisno od trajanja pregleda, v katerem Banka 
Slovenije ugotovi nepravilnosti v poslovanju banke ali hranilnice, 
plačati še letno nadomestilo za opravljanje nadzora. Višina letnega 
nadomestila za opravljanje nadzora je odvisna od višine tveganju 
prilagojene aktive. 

Zavarovalništvo 

1. Splošna ocena 

V mesecu januarju 2000 je bil sprejet nov Zakon o zavarovalništvu 
(Ur.l.RS 13/00 in 91/00; v nadaljevanju: Zakon), ki je začel veljati 
3.3.2000. Ne glede na možnost dvoletnega oz. triletnega 
prehodnega obdobja iz Evropskega sporazuma o pridružitvi, je 
zakon glede zagotavljanja pravice do ustanavljanja takoj z 
uveljavitvijo omogočil ustanavljanje podružnic tujih zavarovalnic 
in tujih zavarovalnih zastopniških oz. posredniških družb in 
zagotovil nacionalno obravnavo pri ustanavljanju hčerinskih družb 
tujih zavarovalnic in tujih zavarovalnih zastopniških oz. 
posredniških družb ter pri pridobivanju deležev v tovrstnih družbah 
na ozemlju Republike Slovenije. 

Poleg odprtja tuji konkurenci ter podelitve nacionalne obravnave 
tujcem pri pridobivanju deležev v zavarovalnih družbah na ozemlju 
RS, prinaša zakon tudi uskladitev pravil »previdnostnega« nadzora 
z EU direktivami - tako pravil za izračun kapitalskih zahtev in 
oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij kot pravil glede 
vrednotenja, usklajenosti, vrste in lokalizacije naložb, uvaja pa 
tudi ločitev opravljanja poslov življenjskega in neživljenjskega 
zavarovanja, nadzor nad zavarovalnimi skupinami in posebne 
določbe glede predstečajnega in stečajnega postopka 
zavarovalnic ter daje nov pravni položaj in večje pristojnosti 
zavarovalnemu nadzornemu organu. 

hranilno kreditnih služb itd.), nove naloge pa ima Nadzor bančnega 
poslovanja tudi po zakonu o potrošniških kreditih. Zaradi novih 
nalog, med katere sodijo tudi spremljanje evropske zakonodaje, 
Bazelskih priporočil, neposredni nadzor kreditnih institucij na 
področju preprečevanja pranja denarja in nadzor bank in hranilnic 
po zakonu o plačilnem prometu, se bo število zaposlenih 
predvidoma do konca leta 2002 povečalo na 52. 

Oddelek za nadzor bančnega poslovanja je v letu 2001 opravljal 
nadzor nad 21 bankami. Med njimi so 4 hčerinske banke tujih 
bank in ena podružnica tuje banke. Poleg bank nadzira Banka 
Slovenije še 3 hranilnice, nadzira pa tudi usklajevanje 45 hranilno 
kreditnih služb z zakonom o bančništvu. 

Zakon o zavarovalništvu je določil, da je za izdajo podzakonskih 
predpisov na njegovi podlagi pristojna zavarovalna nadzorna 
institucija, to je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). V decembru 
2000 in januarju 2001 je AZN sprejela vse podzakonske predpise, 
ki so potrebni za implementacijo zakona o zavarovalništvu, v 
avgustu 2001 pa je sprejela spremembe in dopolnitve nekaterih 
podzakonskih aktov. 

Obstoječim zavarovalnicam je zakon naložil uskladitev pretežnega 
dela poslovanja v roku enega leta od uveljavitve, to je do 3.3.2001. 
V skladu s 353. členom, ki določa uskladitev zavarovalnic in roke 
za uskladitev, so se morale delnice zavarovalnic, ki so 
organizirane kot delniške družbe, glasiti le na ime in biti izdane v 
nematerializirani obliki. Nadalje 353. člen Zakona določa, da morajo 
zavarovalnice do 3.3.2001 zagotoviti, da člani uprave pridobijo 
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije 
člana uprave oziroma za člana uprave imenovati osebo, ki je 
pridobila takšno dovoljenje. 353. člen Zakon določa tudi, da morajo 
zavarovalnice do omenjenega roka uskladiti svoje poslovanje z 
drugimi določbami Zakona. Dalj časa je Zakon dopustil 
zavarovalnicam: 

- za uskladitev pogostosti izračunavanja zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, ki so jih zavarovalnice do 1.1.2002 dolžne 
izračunavati samo dvakrat letno, od 1.1.2002 pa vsako 
trimesečje; 

- za uskladitev z določbami glede omejitev višine posameznih 
vrst naložb, ki so se jim dolžne prilagoditi najkasneje do 
1.1.2003, 
za uskladitev z določbo, da posle zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja za zavarovalnico lahko opravljajo 
samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor (v nadaljevanju: AZN) za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki so se 
jim dolžne prilagoditi v roku enega leta od dne, ko AZN izda 
predpis, s katerim predpiše podrobnejše pogoje za pridobitev 
in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (rok je 
potekel januarja leta 2002). 

Dinamika zaposlovanja v oc delku za nadzor bančnega poslovanja 
31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 . 

Skupaj zaposlenih v NBP 37 39 44 45 52 
Od tega inšpektoijev v 
on-site 

16 17 17 18 21 

Vir: Banka Slovenije 
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Omenjeni člen Zakona določa, da mora zavarovalnica AZN do 
3.3.2001 predložiti poročilo o uskladitvah, kateremu mora priložiti 
statut v obliki overjenega notarskega zapisa, izpisek delničarjev 
iz centralnega registra nematerializiranih vrednostih papirjev za 
imetnike kvalificiranih deležev, opis organizacije notranje revizije 
in pravila poslovanja notranje revizije ter druge dokaze o 
uskladitvah, ki jih zahteva AZN. Tako je AZN na vse zavarovalnice 
naslovila dopis, v katerem je natančno opredelila »druge dokaze 
o uskladitvah«, omenjene v navedenem členu. Vse zavarovalnice 
so poslale poročilo o uskladitvah. Trenutno je AZN v postopku 
izdaje dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov omenjenim 
zavarovalnicam. Do današnjega dne je AZN izdala 28 dovoljenj 
za opravljanje funkcije člana uprave v zavarovalnici in 20 dovoljenj 
za opravljanje funkcije člana uprave v pokojninski družbi. Za 
osebo, ki je na dan uveljavitve Zakona opravljala funkcijo člana 
uprave zavarovalne delniške družbe in je to funkcijo opravljala 
najmanj štiri leta pred uveljavitvijo Zakona, se šteje, da je dovoljenje 
za opravljanje te funkcije pridobila z dnem njegove uveljavitve. 

Za uskladitev poslovanja zavarovalnih zastopniških družb je Zakon 
določil rok šestih mesecev od uveljavitve, za uskladitev 
zavarovalnih posredniških družb pa eno leto, pri čemer morajo 
tako zavarovalne zastopniške kot tudi zavarovalne posredniške 
družbe (to velja tudi za zavarovalnice) najkasneje v roku enega 
leta od izdaje podzakonskega predpisa AZN zagotoviti, da bodo 
posle zavarovalnega zastopanja in posle zavarovalnega 
posredovanja za njih opravljale samo osebe, ki so pridobile 
dovoljenje AZN. Tako kot zavarovalnice, so morale tudi 
zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe ob 
izteku roka (januar 2002), v katerem so se morale uskladiti, 
posredovati AZN poročilo o uskladitvi. 

AZN je do sedaj skupaj izdala 568 dovoljenj (128 dovoljenj 
samostojnim podjetnikom posameznikom za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega zastopanja, 1 dovoljenje samostojnemu 
podjetniku za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, 
100 dovoljenj družbam za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja, 11 dovoljenj družbam za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega posredovanja, 1 dovoljenje podružnici pravne 
osebe države članice, 318 dovoljenj fizičnim osebam za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja in 9 dovoljenj fizičnim osebam 
za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja). 

AZN se je v drugi polovici leta 2000 in prvi polovici leta 2001 
intenzivno ukvarjala z izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
pokojninskim družbam. Tako je do sedaj AZN izdala šestim 
pokojninskim družbam dovoljenje za opravljanje te dejavnosti. 

Administrativna usposobljenost Agencije za 
zavarovalni nadzor 

Zavarovalni nadzor opravlja Agencija za zavarovalni nadzor 
(AZN), ki je bila z zakonom ustanovljena kot samostojna pravna 
oseba. Pri opravljanju svojih nalog je odgovorna Državnemu zboru 
Republike Slovenije, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter 
gospodarno in učinkovito rabo sredstev AZN pa opravlja 
Računsko sodišče. 

AZN je pričela z opravljanjem nalog in pristojnosti po novem 
zakonu, ko je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni svet 
in direktorja, to je junija 2000. S tem je bil ukinjen Urad za zavarovalni 
nadzor Republike Slovenije kot organ v sestavi Ministrstva za 
finance. V skladu s poslovnikom AZN so njene 
notranjeorganizacijske enote sektorji (Sektor za splošne, pravne 
in mednarodne zadeve, Sektor za aktuarstvo, statistiko in 
informatiko ter Sektor analiz in finančnega nadzora) in oddelki, pri 
čemer ima posamezni sektor lahko enega ali več oddelkov, ki se 

oblikujejo po posameznih zaokroženih delovnih področjih ali za 
izvajanje posameznih zaokroženih nalog (Sektor finančnega 
nadzora in analiz je razdeljen na dva oddelka: Oddelek analiz in 
Oddelek finančnega nadzora). 

Ob ustanovitvi junija 2000 je bilo v AZN 8 zaposlenih delavcev, ki 
so prešli v njen okvir iz bivšega Urada. Od takrat do konca leta 
2000 je AZN izvedla obširen projekt pridobivanja izkušenih kadrov. 
Večina se je zaposlila v AZN v zadnjih dveh mesecih leta 2000. Z 
omenjenimi aktivnostmi je AZN nadaljevala tudi v letu 2001 in 
trenutno šteje AZN 22 zaposlenih, od katerih ima večina 
univerzitetno izobrazbo, 4 imajo magistrski naziv, 7 zaposlenih 
pa nadaljuje šolanje na podiplomskem študiju. 

AZN na slovenskem trgu nadzira 11 zavarovalnic, 2 
pozavarovalnici, 6 pokojninskih družb, Jedrski pool, v določenem 
delu Slovensko izvozno družbo, d.d., Slovensko zavarovalno 
združenje - Škodni sklad in Kapitalsko družbo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d., v delu, ki se nanaša na upravljanje 
Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije, ter preko 240 
samostojnih podjetnikov in družb, ki opravljajo dejavnost 
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja. 

AZN tekoče spremlja in analizira poslovanje zavarovalnic, 
pozavarovalnic in pokojninskih družb na podlagi statističnih 
podatkov, računovodskih izkazov in drugih poročil, ki so jih dolžne 
pošiljati zavarovalnemu nadzornemu organu. AZN ima v primerjavi 
z bivšim Uradom širše pristojnosti in večji obseg nalog. Poleg 
tega, da izvaja nadzor nad zavarovalnicami ter nad zavarovalnimi 
zastopniškimi oziroma posredniškimi družbami in zavarovalnimi 
zastopniki oziroma posredniki, je pristojna tudi za nadzor nad 
pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno 
zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic in dodaten nadzor 
nad zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in 
mešanim zavarovalnim holdingom. 

AZN je v letu 2000 pridobila nove naloge ne samo s širšimi 
pristojnostmi in večjim obsegom nalog po zakonu o 
zavarovalništvu, pač pa tudi z uveljavitvijo zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, po katerem je pristojna za izdajo 
dovoljenj pokojninskim družbam in za izvajanje nadzora nad 
njihovim poslovanjem. AZN je v letu 2001 pridobila nove pristojnosti 
tudi z uveljavitvijo Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.l.RS, 
št. 79-4104/2001), v skladu s katerim je AZN dolžna sporočati 
Uradu za preprečevanje pranja denarja sum pranja denarja, ki ga 
je ugotovila pri izvajanju svojega nadzora. 

2, Program nalpg d<? kpnca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

V tretjem trimesečju se predvideva priprava predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (redni 
postopek). Sprejetje zakona je potrebno zaradi dodatne uskladitve 
z direktivami, ki urejajo premoženjsko in življenjsko zavarovanje 
na splošno in direktivami, ki le te spreminjajo oziroma dopolnjujejo 
(73/239/EEC, 79/267/EEC,...), uskladitve zakona z direktivo o 
reorganizaciji in stečaju zavarovalnic (2991 /17/EEC), manjših 
dopolnitev ureditve, ki so se pokazale kot potrebne v praksi 
izvajanja zakona o zavarovalništvu, potrebni pa so tudi nekateri 
manjši redakcijski popravki nekaterih določb. 

AZN predvideva spremembo nekaterih podzakonskih predpisov 
zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Slovenskih 
računovodskih standardov. 
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2.2. Institucije 

Glede na večje pristojnosti in večji obseg nalog AZN v primerjavi 
z bivšim Uradom za zavarovalni nadzor načrtuje le ta do konca 
leta 2002 26 zaposlenih, do konca leta 2003 pa 30 zaposlenih, saj 
ocenjuje, da bo tolikšno število zaposlenih z ustrezno izobrazbo 
in izkušnjami kos izvajanju vseh zakonsko določenih nalog. Za 
čim boljše izvajanje zakonsko določenih nalog si bo AZN tudi v 
prihodnje prizadevala pridobiti strokovno čimbolj ustrezne in 
kvalitetne kadre ter za njihovo sprotno izobraževanje. K strokovni 
usposobljenosti zaposlenih AZN je pripomogel tudi projekt za 
krepitev slovenskega zavarovalnega nadzornega organa v okviru 
PHARE pomoči, ki se bo predvidoma zaključil v mesecu avgustu 
2002. , 

2.3. Proračunska sredstva 

Sredstva za delo si je od leta 2001 AZN zagotavljala na podladi 
Zakona o zavarovalništvu iz lastnih prihodkov v skladu s Tarifo o 
taksah in nadomestilih z dne 17.02.2001. Pred tem pa iz naslova 
pristojbine na osnovi 96. člena Zakona o zavarovalnicah in 
Odredbe o višini in načinu plačevanja pristojbine od zavarovalnih 
premij in drugih zavarovalnih poslov. 

2.4. Tuja sredstva 

V oktobru leta 2000 je bila podpisana pogodba o pomoči PHARE 
za projekt »Strengthening of the Slovene Insurance Supervisory 
Authority« (PHARE, SL-9905.03), ki se je začel izvajati novembra 
istega leta in bo trajal 22 mesecev, torej do vključno avgusta leta 
2002. Projekt poteka v okviru modulov, ki se nanašajo na 
standarde solventnosti in politiko oblikovanja rezervacij na 
področju življenjskega in neživljenjskega zavarovanja, letna 
poročila, inšpekcijske preglede zavarovalnic, solventnost 
zavarovalne skupine, preglede finančnih poročil, izdajo dovoljenj 
in druge nadzorne procese ter razvoj podatkovnih baz. Ključni 
cilj, predviden za vsak modul pa je zadostitev specifičnih potreb 
po izobraževanju zaposlenih za kvalitetnejše izvajanje nadzornih 
funkcij AZN. 

Trg vrednostnih papirjev 

1. Splošna ocena 

V juniju 1999 sprejeti Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.l. RS, 
št. 56/99; v nadaljevanju: ZTVP-1) prevzema vse ključne elemente 
evropskega pravnega reda na tem področju in sicer: 

vsebino prospekta za javno ponudbo prenosljivih vrednostnih 
papirjev (89/298/EEC); 

- investicijske storitve na področju vrednostnih papirjev (93/ 
22/EEC); 
uvrščanje vrednostnih papirjev v borzno kotacijo (77/279/ 
EEC); 
vsebino prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v borzno 
kotacijo (80/390/EEC); 

- obveznost poročanja izdajateljev, katerih vrednostni papirji 
so uvrščeni v borzno kotacijo (82/121/EEC); 
poročanje v primeru kadar posamezna oseba oziroma 
skupina povezanih oseb pridobi določen (kvalificiran) delež 
delnic z glasovalno pravico, uvrščenih v borzno kotacijo (88/ 
627/EEC), 
kapitalsko ustreznost borzno posredniških družb in denarnih 
zavodov (93/6/EEC); 

- prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij (98/592/ 
EEC); 

in druge, ki se uporabljajo v zvezi z obvladovanji tveganj in 
nadzorom za finančne organizacije, ki niso banke. 

S sprejemom ZTVP-1 konec junija 1999 je Slovenija odpravila 
omejitve glede tujega deleža v borzno posredniških družbah ter 
odprla trg tudi podružnicam tujih borzno posredniških družb. S 
tem je predčasno izpolnila obveze Evropskega pridružitvenega 
sporazuma glede liberalizacije ustanavljanja borzno-posredniških 
družb, kjer je imela Slovenija odobreno triletno prehodno obdobje 
glede uvedbe nacionalne obravnave. 

V januarju 2000 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala 24 
podzakonskih predpisov za izvajanje ZTVP. V septembru 2001je 
Agencija izdala še Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, s 
katerim je uvedla možnost objave obvestil javnih družb v 
elektronski obliki, v skladu s pravili borze. 

S 1.1.2002 so v veljavo stopile določbe ZTVP, ki urejajo sistem 
jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah. 
Banka Slovenije je na predlog Agencije na podlagi teh določb 
izdala Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno 
posredniških družbah, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
6.7.2001, v veljavo pa je stopil s 1.1.2002 (uskladitev z direktivo 
97/9/EC) in ureja podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje 
sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev in za uresničitev jamstva 
za terjatve vlagateljev ter način izračuna višine likvidnih naložb, 
ki služijo kot jamstvo, ter podrobnejše lastnosti vrednostnih 
papirjev, ki so predmet teh naložb. 

Dejavnost Agencije v zvezi z nadzorom trga po ZTVP je bila v 
letu 2000 v veliki meri opredeljena z zahtevami po prilagajanju 
Ljubljanske borze, Klirinško depotne družbe (KDD) in borzno 
posredniških družb določbam ZTVP. Ljubljanska borza in Klirinško 
depotna družba, ki sta pridobili dovoljenje na podlagi starega 
zakona o trgu vrednostnih papirjev iz leta 1994 sta morali svoje 
poslovanje prilagoditi novemu zakonu v roku šestih mesecev po 
sprejemu. 

Agencija je v letu 2001 izdala soglasje k spremembam statuta 
Ljubljanske borze ter k dopolnitvi Cenika elektronskih storitev 
Ljubljanske borze in k spremembam Pravil Ljubljanske borze kot 
posledico uvajanja novih elektronskih storitev Ljubljanske borze 
glede posredovanja informacij o poslovanju javnih družb javnosti. 
Poleg tega je Agencija izdala še dve soglasji k aktom KDD. 

Borzno posredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije 
za poslovanje z vrednostnimi papirji na podlagi starega zakona o 
trgu vrednostnih papirjev so morale v roku enega leta od 
uveljavitve ZTVP, to je do 28.7.2000 uskladiti svoje poslovanje, 
notranjo organizacijo in interne akte z novim zakonom ter v tem 
obdobju poslati Agenciji poročilo o uskladitvah. V istem obdobju 
so bile borzno posredniške družbe dolžne uskladiti svoje 
poslovanje z določbami v zvezi z obvladovanjem tveganj. Agencija 
je bomo posredniškim družbam izdala v letu 2001 izdala 16 odločb 
o uskladitvi z določbami ZTVP. 

Poleg nadziranja udeležencev trga preko posredovanja vrste 
poročil, je Agencija opravljala redne in izredne preglede poslovanja 
borzno posredniških družb, investicijskih skladov in družb za 
upravljanje. Agencija je v letu 2001 pri borzno posredniških družbah 
ugotovila nepravilnosti predvsem pri izvajanju pravil varnega in 
skrbnega poslovanja, in .sicer pri ravnanju z denarnimi sredstvi 
strank, vrstnim redom vnašanja naročil v evidenco naročil ter 
druge. 

Poleg pristojnosti po ZTVP ima Agencija naloge In pristojnosti tudi 
po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakonu o 
prevzemih. 
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Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99; ZPIZ-1), ki je stopil v veljavo s 1. januarjem 
2000, je Agencija pridobila nove pristojnosti na področju vzajemnih 
pokojninskih skladov. Julija 2000 je Agencija izdala 3 podzakonske 
predpise in nato februarja 2001 še 2 podzakonska predpisa na 
podlagi ZPIZ-1. 

Agencija je v letu 2001 izdala prva dovoljenja za oblikovanje 
vzajemnega pokojninskega sklada, in sicer 6 dovoljenj izdanih 
petim upravljalcem. 

Sodelovanje Agencije z drugimi nadzornimi organi 

Zakon o trgu vrednostnih papirjev opredeljuje sodelovanje Agencije 
z domačimi ter tujimi nadzornimi organi. V okviru sklenjenega 
Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Ur.l. 
RS, št. 55/99) sodeluje Agencija z Banko Slovenije in Agencijo za 
zavarovalni nadzor. Sodelovanje z ostalimi institucijami poteka 
občasno, glede na specifična področja dela Agencije (na primer z 
Ministrstvom za finance, Ministrstvom za ekonomske odnose in 
razvoj, borzo, KDD, Slovenskim inštitutom za revizijo, Združenjem 
družb za upravljanje, Združenjem članov borze vrednostnih 
papirjev, Uradom RS za preprečevanje pranja denarja, tržno 
inšpekcijo in drugimi). 

V letu 2001 je Agencija opravila tudi en skupni pregled z Banko 
Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, še dva dodatna 
pregleda pa v sodelovanju z Banko Slovenije. 

Na področju sodelovanja s tujimi nadzorniki trga vrednostnih 
papirjev je Agencija maja 2001 v Varšavi podpisala Memorandum 
o sodelovanju z nadzornikom iz Češke, junija 2001 v Stockholmu 
pa z nadzornikoma iz Avstrije in Bosne in Herzegovine. V letu 
2002 je Agencija podpisala še Memorandum o sodelovanju z 
nadzornim organom iz Republike Makedonije. Tako je Agencija, 
skupaj z v letu 2000 sklenjenima sporazumoma z nadzornikoma 
iz Grčije in Portugalske, sklenila šest sporazumov. 

Organiziranost in kadrovska zasedenost ter 
financiranje Agencije 

Organa Agencije sta direktor in strokovni svet. Na predlog ministra 
za finance imenuje Vlada RS direktorja in člane strokovnega sveta 
Agencije. Nadzor nad poslovanjem Agencije opravlja Državni zbor, 
nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in učinkovito rabo 
sredstev pa Računsko sodišče. 

Januarja 2000 je Agencija na podlagi Zakona o trgu vrednostnih 
papirjev sprejela Tarifo o taksah in nadomestilih, ki je pričela veljati 
po izdanem soglasju Vlade RS. Agencija se kot samostojna 
nadzorna institucija v največji meri financira iz prihodkov, ki jih 
udeleženci trga vrednostnih papirjev plačujejo na podlagi tarife v 
primeru odločanja o posamičnih zadevah, za opravljanje nadzora 
ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija. 

Uveljavitev novega zakona je narekovala sprejem novega 
Poslovnika Agencije, s katerim sta se uredila njeno poslovanje ter 
temeljna notranja organizacija. 

Konec decembra 2001 je bilo na Agenciji zaposlenih 30 oseb, na 
podlagi Poslovnika Agencije in Pravilnika o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest, organiziranih v naslednje 
sektorje.sektor trga vrednostnih papirjev, sektor nadzora, sektor 
investicijskih skladov, sektor pokojninskih skladov, pravni sektor, 
sektor za mednarodno sodelovanje, sektor splošnih poslov, sektor 
za informatiko. 

V procesu prilagajanja Evropski Uniji najbolj aktivno sodeluje sektor 
za mednarodno sodelovanje. V procesu sprejemanja nove 
zakonodaje (ZTVP-1 v letu 1999 in ZISDU v letih 2000 do 2002) 
pa so sodelovali oziroma sodelujejo predvsem strokovni sodelavci 
pravnega sektorja, trga vrednostnih papirjev ter sektorja 
investicijskih skladov. Agencija ima zakonsko pooblastilo priprave 
in sprejema podzakonskih aktov na podlagi Zakona o trgu 
vrednostnih papirjev, tako da so zaposleni pravnega sektorja ter 
trga vrednostnih papirjev pripravili vsebino vseh sprejetih 
podzakonskih aktov. 

2. Predvidene aktivnosti do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Do konca leta 2002 je predviden sprejem Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje. Zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje bo glede na sedanjo zakonodajo prinesel 
spremembe zlasti na treh področjih: 

pri določilih, ki bodo uredila obveznega depozitarja za portfelj 
investicijskih skladov (uskladitev z UCITS direktivo); 
pri določilih o tveganjih, ki urejajo investicijsko politiko 
investicijskih skladov 

- pri posebnih (uskladitev z UCITS direktivo); 
predpisih, ki urejajo preoblikovanje pooblaščenih investicijskih 
družb. 

Predvidena je priprava Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o trgu vrednostnih papirjev. Razlog za spremembo 
veljavnega ZTVP je dodatna uskladitev s smernicami EU s področja 
trga vrednostnih papirjev (Direktive o sprejemu vrednostnega 
papirja v borzno kotacijo (Directive 2001/3 predloga direktive o 
prospektu za javno ponudbo vrednostnih papirjev ali uvrstitev 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, COM 
2001/280-final (501PC0280) in predloga direktive o sklepanju 
poslov z vrednostnimi papirji na podlagi notranjih informacij in 
tržnih manipulacij.COM 2001/281 -final (501PC0281). Spremembe 
ZTVP narekujejo tudi predlogi Ljubljanske borze vrednostnih 
papirjev in predlogi, ki izhajajo iz predloga Strategije razvoja trga 
kapitala. 

Do vstopa v Evropsko unijo bo Agencija za trg vrednostnih papirjev 
izdala še podzakonski akt, ki bo podrobneje uredil postopek in 
pogoje za medsebojno priznavanje prospektov. 

V zvezi z reformo plačilnega prometa v okviru procesa migracije 
računov pravnih oseb v bančno okolje bodo tudi borzno 
posredniške družbe do 30.6.2002 morale odpreti transakcijski 
račun, in sicer lastnega pri poslovnih bankah, račun strank za 
poravnavo vrednostnih papirjev pa pri Banki Slovenije. 

2.2. Institucije 

V letu 2002 namerava Agencija zaposliti še približno 10 novih 
kadrov, tako da naj bi njihovo število doseglo povprečno 37 
zaposlenih, oziroma 40 zaposlenih konec leta 2002. Okrepiti bo 
potrebno vsa področja dela Agencije, saj se pri vseh pričakuje 
povečan obseg dela, ter z novimi zaposlitvami okrepiti nova 
področja in pristojnosti. Poudarek bo na zaposlovanju visoko 
strokovnih in usposobljenih kadrov, pozornost pa bo namenjena 
tudi izobraževanju vseh zaposlenih, posebej še na področjih, ki 
obsegajo novo zakonodajo, povezano z delom Agencije. 
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Zaposleni Agencije se dodatno izobražujejo tako v programih 
magistrskega študija Ekonomske in Pravne fakultete kot tudi na 
seminarjih in delavnicah, predvsem v tujini (ameriški SEC, 
organizacija IOSCO, seminarji v organizaciji TAIEX in ostali). 

2.4. Tuja sredstva 

Ministrstvu za finance so bila s finančnim memorandumom iz I. 
1999 odobrena sredstva v višini 150.000 EUR za pripravo Študije 
izvedljivosti združitve finančnega nadzora in regulacije. Pogodba 
za izvedbo projekta (SL 9905.03.01.0005) je bila podpisana 
septembra 2001. Izvajanje projekta se je pričelo v zadnjem 
četrtletju 2001 in bo predvidoma zaključeno v maju 2002. Namen 
študije je proučiti potencialne prednosti in slabosti, ki bi jih prinesla 
združitev nadzora in regulacije finančnega sektorja v Sloveniji, 
predvsem z vidika njenega vpliva na učinkovitost izvajanja 
nadzora. 

B. Nefinančne storitve 

1. Splošna ocena 

1.1. Zakonodaja 

S sprejemom temeljne zakonodaje na področju nefinančnih 
storitev je Republika Slovenija s pravnim redom Evropske unije 
uskladila področje varstva osebnih podatkov, področje pridobitve 
lastninske pravice državljanov Evropske unije, področje postopkov 
in določanja višine upravnih taks, področje zaščite živali, področje 
rudarskih dejavnosti, področje dostopa do intervencijskih sredstev 
(pomoči in posojila) pri opravljanju kmetijske dejavnosti in glede 
dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu, področje pogodbe o 
trgovinskem zastopanju, področje dodelitve licenc v cestnem 
prometu, področje ustanavljanja podjetij ter gostinske dejavnosti 
in trgovino na debelo in na drobno, delno na področje kulturnih 
dejavnosti in področje storitev informacijske družbe. 

Tako je Republika Slovenija januarja 2001 sprejela Zakon o 
fitofarmacevlskih sredstvih, maja 2001 Zakon o zdravstvenem 
varstvu rastlin. S tem je Republika Slovenija je uskladila svojo 
zakonodajo s pravnim redom Skupnosti na tem področju. 

Republika Slovenija je junija 2001 sprejela Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov, ki omogočil 
vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije za varstvo osebnih 
podatkov v skladu z zahtevami pravnega reda EU. 

Republika Slovenija je z sprejetjem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o filmskem skladu Republike Slovenije, ki je 
bil sprejet julija 2001, v celoti uskladila svojo zakonodajo s pravnim 
redom Skupnosti na tem področju (uskladitev z direktivo 1999/ 
42/EC). Novela zakona vsebuje nekatere uskladitve s pravili 
Evropske unije in uveljavljenim Zakonom o javnih skladih. Med 
pomembnejše novosti sodijo rešitve, ki naj bi omogočile lažje delo 
tujim producentom v Sloveniji. 

S sprejetjem Obligacijskega zakonika oktobra 2001, v delu, ki 
ureja pogodbo o trgovinskem zastopanju, so v pravnem redu 
Republike Slovenije v celoti prenesene zahteve Direktive 95/46/ 
EC. 

1.2. Institucije 

V skladu s potrebami uresničevanja temeljne človekove pravice 
- varstva osebnih podatkov, je Republika Slovenija skladno z 
dokumenti Sveta Evrope in Evropske unije ter skladno s sprejetim 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih 
podatkov, zagotovila vzpostavitev in delovanje neodvisne 
institucije za varstvo osebnih podatkov v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU. Po tem zakonu neodvisni nadzor nad varstvom 
osebnih podatkov opravlja varuh človekovih pravic (1 zaposlen) 
in Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov (3 zaposleni). 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

V tem obdobju bodo prizadevanja Republike Slovenije še naprej 
usmerjena na sprejem temeljnih zakonov na področju kmetijstva 
v delu, ki se nanaša na pogojevanje opravljanja obrti in prometa s 
kmetijskimi zemljišči s slovenskim državljanstvom in na področju 
dodatnih pogojev za ustanavljanje podjetij ter delno na področju 
kulturnih dejavnosti in storitev informacijske tehnologije. 

Republika Slovenija bo s prejemom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, uskladila svoj pravni red glede upravljanja 
državnih gozdov z določbami Pogodbe ES, ki se nanašajo na 
svobodo opravljanja storitev. Ker je bil predlog zakona po 
opravljenem tretjem branju v Državnem zboru RS zavrnjen, bo 
pripravljen nov predlog zakona. 

Določbe, ki za opravljanje kmetijske dejavnosti in za promet s 
kmetijskimi zemljišči postavljajo pogoj slovensko državljanstvo, 
bodo v Republiki Sloveniji v celoti odpravljene s sprejetjem Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, 
najkasneje do konca leta 2002. 

V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo bo v določbi, 
ki govori o razvidu upravičencev do plačila prispevkov iz 
državnega proračuna (dosedanji razvid samostojnih ustvarjalcev 
na področju kulture) umaknjeno državljanstvo kot omejitev, 
umaknjen pa bo tudi pogoj o stalnem prebivališču v Republiki 
Sloveniji, kot pogoj za vpis ?a v razvid. V zakon bodo vnesene 
določbe o varovanju osebnih podatkov. Tako bo pravni red 
Republike Slovenije na tem področju v celoti usklajen z zahtevami 
Direktive 1999/42/EC. Zakon bo predvidoma sprejet do konca 
leta 2002. 

Republika Slovenija bo področje podeljevanja koncesij za 
izkoriščanje naravnih bogastev tujcem v celoti uskladila s pravnim 
redom Evropske unije s sprejetjem novega Zakona o koncesijah, 
ki bo celovito urejal področje podeljevanja koncesij in ne kot je bilo 
prvotno predvideno s sprejetjem spremembe Zakona o varstvu 
okolja. Zakon bo predvidoma sprejet do konca leta 2002. 

Republika Slovenija bo področje storitev informacijske družbe v 
celoti uskladila s pravnim redom Evropske unije (uskladitev z 
direktivo 2000/31/EC), s sprejetjem sprememb in dopolnitev 
Zakona o elektronskem poslovanju in podpisu, ki je v pripravi in 
bo predvidoma sprejet do konca leta 2002. 
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S sprejemom vseh prej navedenih temeljnih zakonov bo področje 
nefinančnih storitev v Republiki Sloveniji v celoti usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije. 

2.2. Institucije 

Posebna skupna institucija, pristojna za obveščanje Komisije ali 
članic o zahtevah države na področju ustanavljanja in v zvezi z 
medsebojnim priznavanjem poklicnih kvalifikacij bo ustanovljena 
v skladu s pogajalskimi izhodišči 3. delovne skupine. 

2.1.4. PROST PRETOK KAPITALA 

1. Splošna ocena 

Na področju prostega pretoka kapitala je Republika Slovenija v 
svoj pravni red prenesla večino pravnega reda EU. Republika 
Slovenija spoštuje obveznosti iz Evropskega sporazuma o 
pridružitvi na področju prostega pretoka kapitala, ki zahteva, da 
le-ta liberalizira neposredne naložbe in kreditne posle takoj po 
uveljavitvi Evropskega sporazuma o pridružitvi, portfeljske 
naložbe pa v štirih letih po uveljavitvi. S sprejemom nove devizne 
zakonodaje v letu 1999 so bile že odpravljene številne omejitve 
tako pri prilivu, kot odlivu kapitala. Pravna ureditev na področju 
prostega pretoka kapitala je z Zakonom o deviznem poslovanju v 
terminološko definicijskem smislu in v smislu klasifikacije 
kapitalskih tokov usklajena z direktivo 88/361/EEC. Zakonodaja 
popolnoma liberalizira neposredne naložbe, kreditne posle s tujino, 
osebne kapitalske prenose in nekatere posle z vrednostnimi papirji 
med rezidenti in nerezidenti. Omejitve, ki jih je Republika Slovenija 
še zadržala in se v glavnem nanašajo le na kratkoročne oblike 
kapitala, pa so bile bistveno omiljene in postopoma v večini 
ukinjene. 

Ključna zakonska podlaga na tem področju je Zakon o deviznem 
poslovanju z ustreznimi podzakonskimi akti Ministrstva za fi- 
nance in Banke Slovenije, navedenimi v prilogi. 

Zakon o deviznem poslovanju iz leta 1999 je postavil rokovnik 
dokončne odprave omejitev pretoka kapitala, ki upošteva obveze 
iz Evropskega sporazuma o pridružitvi, v letu 2000 pa je Republika 
Slovenija v okviru pogajalskega procesa za poglavje prost pretok 
kapitala sprejela še zaveze glede vmesnih liberalizacijskih 
korakov, ki naj bi potekali znotraj dogovorjenih rokov in ki zadevajo 
odpravo omejitev (i) pri ustanavljanju za sektorje, ki so bili bodisi 
izključeni iz Evropskega sporazuma o pridružitvi bodisi rok za 
odpravo omejitev še ni potekel, ter (ii) na področju denarnega 
poslovanja. 

Banka Slovenije je v okviru nalog iz Državnega programa ter v 
skladu s časovnim načrtom odprave omejitev, ki ga je leta 2000 
sprejel Svet Banke Slovenije, s svojimi sklepi že sprejela večino 
liberalizacijskih ukrepov s področja denarnega poslovanja. Tako 
se je v januarju 2001 rok, za katerega se nerezident ob nakupu 
vrednostnih papirjev obveže, da ne bo prodal nakupljenih 
vrednostnih papirjev in mu zato ni potrebno plačati premije, 
skrajšal z enega leta na pol leta, premija pa'se je tedaj znižala z 
0,4% na 0,2% za kvartal. V sredini leta 2001 je Banka Slovenije 
odpravila omejitve pri nakupih vrednostnih papirjev na kapitalskem 
trgu v Republiki Sloveniji s strani nerezidentov, tako da so bili 
skrbniški računi obvezni le še pri nakupih kratkoročnih vrednostnih 
papirjev s strani nerezidentov na denarnem trgu. Tudi ta omejitev 
je prenehala veljati s 1. januarjem 2002, tako, da so naložbe 
nerezidentov v vrednostne papirje v Sloveniji sedaj proste. 

Prav tako je julija 2001 Banka Slovenije odpravila omejitve pri 
nakupih vrednostnih papirjev v tujini s strani rezidentov, dvig 
tolarske gotovine z računa nerezidenta pa je prost že od januarja 
2001. 

Na področju prostega pretoka kapitala so zlasti v letih 1999 in 
2000 obstajale še nekatere sektorske omejitve, povezane s 
pravico do ustanavljanja. Za odpravo teh omejitev je Republika 
Slovenija v decembru 2000 pripravila časovni načrt in ga v obliki 
dopolnitve dodatnih pojasnil za to področje posredovala Evropski 
uniji. Ob oddaji dopolnitve dodatnih pojasnil so se omejitve 
nanašale na lastniške deleže v družbah za upravljanje in 
investicijskih skladih ter pooblaščenih družbah za upravljanje, na 
naložbe investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev, 
na opravljanje detektivske dejavnosti, izkoriščanje naravnih virov 
pod pogoji koncesije, organiziranje iger na srečo, revizijo, medije, 
telekomunikacije, zračni prevoz in kabotažo. Del predvidenih 
ukrepov za odpravo omejitev že je bil uresničen in sicer s 
sprejemom Zakona o revidiranju, Zakona o letalstvu, Pomorskega 
zakonika ter Zakona o telekomunikacijah in Zakona o medijih v 
prvih mesecih leta 2001. 

Skladno s prilogo XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo ter z Zakonom o ugotavljanju 
vzajemnosti (Ur. I. RS, št. 9/99) je v Republiki Sloveniji za državljane 
iz držav članic EU mogoč nakup nepremičnin ob pogoju 
vzajemnosti in triletnem stalnem bivališču na ozemlju Republike 
Slovenije. 

Za leto 2001 je bil odobren projekt tehnične pomoči programa 
PHARE v višini 130 tisoč EUR za namen posodobitve plačilno 
bilančne statistike in uskladitve le-te z mednarodnimi standardi. 
Sredstva tuje pomoči je črpala Banka Slovenije najkasneje do 
septembra 2001. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Predvidene so spremembe v Zakonu o deviznem poslovanju, s 
katerimi bosta odpravljeni zahtevi za izdajo predhodnega 
dovoljenja ministra za finance za izdajo tujih dolžniških vrednostnih 
papirjev v Sloveniji ter za izdajo predhodnega soglasja ministra 
za finance pri vpeljavi lastniških vrednostnih papirjev v tujini. 
Republika Slovenija se je v dodatnih pojasnilih k pogajalskim 
izhodiščem namreč zavezala, da bo odpravila navedene omejitve 
najpozneje s 01.02.2003 

Zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z evropskim pravnim 
redom bo do konca leta 2002 sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja, predvidoma 
po hitrem postopku. 

S predlagano novelo se slovenska zakonodaja usklajuje z 
zahtevami Direktive št. 2001/97/EC. Konkretne cilji, ki se jih želi s 
predlaganimi spremembami zakonodaje doseči, so: 

- širitev kroga zavezancev za izvajanje določenih nalog s 
področja boja zoper pranje denarja tudi na odvetnike, notarje 
in fizične ter pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja 
ali izvajanja dražb oziroma trgovanja z umetninami; 
za odvetnike, notarje, revizorje, računovodje in davčne 
svetovalce se v zvezi z opravljanjem njihovih storitev določa 
obveznost opravljanja identifikacije njihovih strank, vodenja 
evidenc in hrambe podatkov; 
predvidena je razbremenitev opravljanja identifikacij pri 
zavarovalnicah; 
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predvidena je možnost opravljanja identifikacije strank v njeni 
nenavzočnosti (non face-to-face identifikacija); 

- predvidena je novost, da se pri pridobivanju podatkov o pravnih 
osebah, pridobijo tudi podatki o njihovih »pravih« lastnikih (t.i. 
beneficial ovvners oziroma ekonomski lastniki). 

Do konca leta 2002 je predviden sprejem preostalih zakonov, ki 
urejajo pravico do ustanavljanja v sektorjih, ki so bili bodisi 
izključeni iz Evropskega pridružitvenega sporazuma ali pa so 
imeli določeno prehodno obdobje za odpravo omejitev glede 
ustanavljanja. Med navedene zakone sodijo sprejem novega 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 
sprememba zakona o detektivski dejavnosti ter sprememba 
zakona o igrah na srečo ter zakona o lastninskem preoblikovanju 
pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na 
srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost 
prirejanja posebnih iger na srečo. 

Ker je Banka Slovenije pospešeno realizirala plan liberalizacije 
kapitalskih tokov, za leto 2002 ni predvidenih nadaljnjih sprememb 
njenih ukrepov. Banka Slovenije bo najkasneje do vstopa v 
Evropsko unijo sprostila še edino preostalo omejitev pretoka 
kapitalskih tokov s področja njene pristojnosti, to je odpiranje 
tekočih in depozitnih računov prebivalstva v tujini. 

2.2. Institucije 

V zvezi z vzpostavitvijo in krepitvijo institucij na tem področju ni 
večjih nalog, saj institucije na tem področju delujejo in poleg 
rednega stalnega izobraževanja ne potrebujejo dodatnih kadrov. 
Izjema je le zagotovitev izvajanja 10. člena Direktive 97/5/EC o 
plačilnem prometu s tujino, ki zahteva primeren in učinkovit 
postopek reševanja potrošniških sporov. To funkcijo bo Republika 
Slovenija zagotovila v okviru zasebne ali javne sheme 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov na področju 
finančnih storitev do 30.6.2003. Aktivnosti za vzpostavitev sheme 
že potekajo. Vodi jih Urad RS za varstvo potrošnikov. 

2.3. Proračunska sredstva 

Za delovanje ključnih regulatorjev in nadzornikov (Ministrstvo za 
finance, Banka Slovenije) v okviru prostega pretoka kapitala niso 
potrebna dodatna proračunska sredstva. V okviru poglavja so 
predvidena proračunska sredstva za leto 2002 za dejavnost Urada 
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, ki je pripravil Pro- 
gram za spodbujanje neposrednih tujih investicij, za obdobje 2001 - 
2004 pa pripravlja srednjeročni program spodbujanja neposrednih 
tujih investicij, ki bo promoviral Slovenijo kot investicijsko lokacijo. 

2.1.5. PRAVO DRUŽB 

A. Pravo gospodarskih družb 

1. Splošna ocena 

Pravo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji ureja Zakon o 
gospodarskih družbah, ki velja od leta 1993. Na področju 
finančnega poslovanja pa pravno ureditev dopolnjuje Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij, ki se uporablja od julija 1999. 

Zakon o gospodarskih družbah je bil že ob uveljavitvi v pretežni 
meri izdelan po vzoru ureditve prava družb v državah članicah 
EU, zato bila je ureditev prava družb v Republiki Sloveniji že od 

leta 1994 v pretežni meri usklajena z ureditvijo tega področja v 
pravnem redu Evropske unije. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 45/2001) je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel 24. maja 2001. S tem je pravna ureditev Republike 
Slovenije v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije za to 
področje. 

Z novelo se Zakon o gospodarskih družbah sistematično usklajuje 
z direktivami Evropske unije na področju prava družb, in sicer 
se: 

natančneje definirajo obveznosti kapitalskih gospodarskih 
družb glede publicitete poslovnih poročil in računovodskih 
izkazov ter opredeljuje načelo neomejenih pooblastil 
zakonskega zastopnika gospodarske družbe; 

- podrobneje se definirajo posamezne kategorije kapitala in v 
tem smislu zagotavlja ohranjanje osnovnega kapitala kot 
korporacijska kategorija, ki varuje interese upnikov pred 
izplačevanjem sredstev iz premoženja družbe v korist 
delničarjev oziroma družbenikov; 
v celoti na novo ureja delitev kapitalskih družb ter v tej zvezi 
tudi prilagaja po principu enotnega normiranja pripojitev 
gospodarskih družb, kar je ZGD v svojem prvotnem besedilu 
sicer že urejal, čeprav v omejenem obsegu; 
urejuje posebnosti za enoosebne kapitalske družbe. 

Zakon o gospodarskih družbah v pretežni meri izvajajo 
gospodarski subjekti. Izvajanje zakona poteka brez večjih težav. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Področje prava gospodarskih družb je v celoti usklajeno s pravnim 
redom Evropske unije. 

2.2. Institucije 

Ker zakon o gospodarskih družbah pretežno izvajajo gospodarski 
subjekti, ni potrebe po krepitvi upravnega sisteama. 

B. Intelektualna lastnina 

1. Splošna ocena 

Področje intelektualne lastnine urejajo Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah (Uradni list RS, št. 21/95), Zakon o industrijski lastnini 
(Uradni list RS, št. 45/2001) in Zakon o carinskih ukrepih pri 
kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 30/2001). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (Uradni list RS, št. 9/2001, 30/2001) je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel 26. januarja 2001. Zakon je stopil v 
veljavo 24. februarja 2001. 

Zakon je usklajen s pravnim redom EU in sicer z: 

Direktivo Sveta EGS 93/98 EEC o trajanju varstva avtorske 
pravice in določenih sorodnih pravic, ki ureja varstvene roke 
avtorske in sorodnih pravic; 
Direktivo 98/84/EC Evropskega parlamenta in Sveta o 
pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu 
ali ga obsegajo. Direktiva ureja t. i. pogojni dostop, ki pomeni 
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tehnične ukrepe pri katerih je dostop do plačljive storitve možen 
le na podlagi predhodne avtorizacije.; 
Direktivo 96/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem 
varstvu baz podatkov. Direktiva ureja varstvo avtorskih baz 
podatkov in pa nove kategorije baz, ki niso avtorska dela (t.i. 
podatkovne baze), ki jih varuje nova sui generis pravica. 

Zakon je tudi usklajen s konvencijami Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (WIPO) in sicer s Pogodbo WIPO o avtorski 
pravici, ki prinaša nove materialne avtorske pravice, s katerimi 
se pravno urejajo zlasti izzivi informacijske družbe in s katerimi 
se pospešeno ukvarja tudi pravo ES in Pogodbo WIPO o izvedbah 
in fonogramih, ki prinaša nove definicije in nove sorodne materialne 
pravice. 

Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 
(Uradni list RS, št. 30/2001) je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel v 10. aprila 2001. Zakon enotno, za vse pravice 
intelektualne lastnine enako, ureja ukrepe carinskih organov, 
kadar ti pri svojem delu naletijo na blago, s katerim bi se lahko 
kršile pravice intelektualne lastnine. Imetniki pravic intelektualne 
lastnine lahko tako ne glede na vrsto pravice uveljavljajo pravice 
po tem zakonu na enak način. S sprejetjem zakona je dosežena 
večja učinkovitost varstva pravic intelektualne lastnine in 
zmanjšanje trgovine s ponarejenim blagom v Republiki Sloveniji. 
Imetniki pravic intelektualne lastnine lahko namreč ob pomoči 
carinskih organov hitreje, lažje in bolj učinkovito preprečijo vstop 
ponarejenega blaga na območje Republike Slovenije in tudi lažje 
uveljavljajo svoje pravice. Učinkovito varstvo pravic zagotavlja 
predvsem omogočanje začetka postopka ne samo na podlagi 
zahteve imetnika pravice, ampak tudi po uradni dolžnosti. 
Republika Slovenija z zakonom še pred vstopom v EU ureja 
ukrepe carinskih organov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne 
lastnine podobno, kot so ti določeni s predpisi Evropske skupnosti. 
Taka ureditev bo carinskim organom olajšala prehod na 
neposredno izvajanje evropskih predpisov po vstopu v Evropsko 
unijo. 

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2001) je bil 
sprejet 23. maja 2001. Zakon sledi hitremu razvoju prava 
industrijske lastnine, poleg tega pa je usklajen z direktivami 
Evropske unije o približevanju prava znamk držav članic (Direktiva 
ES 89/104/EC iz leta 1989) in o pravnem varstvu modelov 
(Direktiva ES 98/71/EC iz leta 1998). Zakon je sistemske narave 
in celovito ureja skoraj celotno področje industrijske lastnine in 
sicer pridobitev, trajanje in sodno varstvo patentov, modelov, 
znamk in geografskih označb. 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 
30/01) deluje Urad RS za intelektualno lastnino kot organ v sestavi 
Ministrstva za gospodarstvo. Urad RS za intelektualno lastnino 
ima v sistemu varstva intelektualne lastnine osrednjo vlogo. Urad 
zagotavlja kakovostno varstvo pravic intelektualne lastnine vsem 
prijaviteljem pod enakimi pogoji, se vključuje in sodeluje v 
mednarodnih organizacijah na področju intelektualne lastnine, skrbi 
za osveščenost uporabnikov o pomenu pravnega varstva 
intelektualnih pravic, razvija informacijsko okolje s kakovostnimi 
tehnološkimi informacijami za učinkovito uporabo pravic 
intelektualne lastnine ter izvaja nadzor nad poslovanjem kolektivnih 
organizacij za uveljavljanje avtorskih pravic. 

Urad RS za intelektualno lastnino je organiziran po načelu 
maksimalne izrabe visoko strokovnih in za področje intelektualne 
lastnine specializiranih kadrov. Notranja organizacija zagotavlja 
visoko stopnjo aktivne koordinacije in neprestan nadzor kakovosti 
postopkov, odločitev in vsebine informacij, ki se ustvarjajo na 
uradu. Celotno delovanje urada je podprto z informacijskim 
sistemom za odločanje in spremljanje postopkov, ki izpolnjuje 

pogoje mednarodne informacijske in komunikacijske izmenljivosti 
po standardih na področju intelektualne lastnine (WIPO standardi). 
Poleg tega informacijski sistem omogoča mednarodno 
komunikacijo z drugimi uradi in mednarodnimi sistemi kot je EPO 
ter organi raznih konvencij, v katere je vključena Republika 
Slovenija. Urad RS za intelektualno lastnino zaposluje petdeset 
delavcev. Urad je v celoti institucionalno usposobljen tako izvajanje 
zakonodaje kot tudi za izvajanje funkcij v okviru mednarodnih 
(Madridski sporazum in Madridski protokol na področju blagovnih 
znamk). V letošnjem letu bo RS pristopila k Evropski patentni 
konvenciji. 

Na področju varstva intelektualne lastnine je bil januarja 1999 
ustanovljen Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin, ki je 
pričel operativno delovati v juniju 2000, kot organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urad je vodil 
upravne postopke in opravljal druge naloge s področja varstva in 
registracije sort rastlin. S 1. januarjem 2002 je skladno z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001) naloge 
urada prevzela Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo. 

Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil je bil ustanovljen junija 2000 na podlagi 52. 
člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št.54/2000) kot organ v 
sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V skladu 
s 53. členom Zakona o kmetijstvu urad vodi postopke za 
priznavanje označb višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, označb geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in označb naravnih mineralnih vod ter vodi evidence 
o pridelovalcih oziroma predelovalcih, ki uporabljajo te označbe. 
Na podlagi evidenc iz 44. člena zakona o kmetijstvu, ki jih 
posredujejo organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma 
živil vodi urad zbirno evidenco pridelovalcev in predelovalcev 
ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Poleg 
tega urad sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav ter opravlja 
druge naloge s področij uporabe označb višje kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, označb geografskega poimenovanja 
kmetijskih pridelkov oziroma živil ter označb naravnih mineralnih 
vod in spremlja uporabo označb kmetijskih pridelkov oziroma 
živil glede na obseg pridelave oziroma predelave. Zaposleni v 
uradu so visoko strokovno usposobljeni za opravljanje nalog, ki 
so v pristojnosti urada. 

Za reševanje sporov na področju pravic intelektualne lastnine v 
okviru pravosodnega sistema je od leta 1992 v Republiki Sloveniji 
pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. S pristopom Slovenije k 
Evropski uniji bo to sodišče pridobilo status sodišča znamk 
Evropske unije na prvi stopnji ter bo na podlagi Evropskih predpisov 
odločalo o veljavnosti znamk EU. Zoper odločbe Urada RS za 
intelektualno lastnino je mogoče vložiti tožbo v upravnem sporu 
pri Upravnem sodišču RS. V sporu odloča sodišče v Ljubljani. 

V Republiki Sloveniji sicer poteka učinkovito sodno varstvo 
avtorskih in sorodnih pravic, na kar kaže tudi število izdanih 
obsodilnih odločb sodnikov za prekrške in kazenskih sodišč zoper 
kršilce, vendar pa dogovarjanja med kolektivnimi organizacijami 
in združenji uporabnikov o sklenitvi posebnih sporazumov poteka 
prepočasi ali pa sploh ne. 

Septembra 2000 je bil v okviru PHARE - RIP programa organiziran 
seminar za policiste in carinike na temo izvajanja zakona o 
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine. 

Februarja 2001 je bilo ustanovljeno neformalno koordinacijsko 
telo za boj zoper piratsko blago in ponarejene znamke z nalogo 
izmenjave vseh informacij in medsebojne pomoči. Člani 
koordinacijskega telesa so predstavniki Policije, Carine, Tržnega 
inšpektorata in Urada RS za intelektualno lastnino. Člani 
koordinacijskega telesa skrbijo za izmenjavo podatkov in 
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informacij in koordinacijo dela med institucijami pristojnimi za 
izvrševanje zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic 
intelektualne lastnine. 

Marca 2002 je Carinska uprava Republike Slovenije organizirala 
za carinike seminar na temo boja zoper kršitve pravic intelektualne 
lastnine. Seminarje obsegal tri sklope, in sicer izvajanje zakona o 
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, uporaba 
obstoječih informacijskih baz in predstavitev izkušenj imetnikov 
pravic (Adidas, Microsoft, Mercedes, idr.). 

V marcu 2002 so se trije predstavniki Carinske uprave Republike 
Slovenije udeležili v Republiki Avstriji seminarja na temo carinskih 
postopkov v primeru kršitev intelektualne lastnine, ki ga je 
organizirala Gospodarska zbornica Avstrije. 

Pravni red Evropske unije ne ureja delovanja kolektivnih 
organizacij, so pa le nujni pogoj za učinkovito uveljavljanje avtorske 
in sorodnih pravic. Tako so bile po uveljavitvi Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah ustanovljene kolektivne organizacije za 
uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic in sicer na področju 
glasbe, književnosti in fotokopiranja, ki imajo sklenjene sporazume 
s sorodnimi tujimi organizacijami vključene pa so bile tudi v 
mednarodne nevladne organizacije (CISAC, IFRRO). V bodoče 
se pričakuje sprejem posebne direktive EU s katero se bodo 
poenotila pravila o kolektivnih avtorskih organizacijah. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

Na podlagi Zakona o industrijski lastnini bo Republika Slovenija 
do konca junija 2002 sprejela Uredbo o biotehnoloških izumih in 
Uredbo o dodatnem varstvenem certifikatu. 

Z uredbo o pravnem varstvu biotehnoloških izumov se bodo 
določili posebni pogoji za pravno varstvo biotehnoloških izumov 
poleg pogojev določenih z Zakonom o industrijski lastnini. S to 
uredbo bo Republika Slovenija implementirala Direktivo o pravnem 
varstvu biotehnoloških izumov. 

Z uredbo o dodatnem varstvenem certifikatu bo določen postopek 
za pridobitev dodatnega varstvenega certifikata v primerih, ko je 
predmet patenta proizvod ali postopek za proizvodnjo oziroma 
uporabo proizvoda, za katerega je pred pričetkom gospodarskega 
izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisani uradni 
postopek odobritve. Vsebina uredbe bo povzeta po uredbi EU o 
dodatnem varstvenem certifikatu za medicinske proizvode in 
proizvode za varstvo rastlin. 

2.2. Institucije 

Na področju intelektualne lastnine že delujejo vse potrebne 
institucije, ki so tudi primemo kadrovsko okrepljene. Novih institucij 
ni potrebno ustanoviti. 

Predstavniki delujočih institucij se redno udeležujejo seminarjev 
s področja intelektualne lastnine tako doma kot v tujini. 

Carinska uprava Republike Slovenije bo v jeseni 2002 organizirala 
še en seminar za carinike na temo boja zoper kršitve pravic 
intelektualne lastnine. 

2.3. Proračunska sredstva 

V proračunu za leto 2002 je Urad RS za intelektualno lastnino za 
harmonizacijo in sodelovanje z svetovnimi organizacijami s 
področja intelektualne lastnine predvidel 113 mio SIT. 

C Računovodstvo 

1. Splošna ocena 

V letu 1999 sprejet nov zakon o računovodstvu (Uradni list RS, 
št. 23/99), ki seje pričel uporabljati s 1. januarjem 2000. Na podlagi 
zakona o računovodstvu so pripravljeni in sprejeli že vsi 
podzakonski akti, ki predpisujejo enotni kontni načrt za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, določajo 
način razčlenjevanja in merjenja prihodkov in odhodkov 
uporabnikov enotnega kontnega načrta ter računovodske izkaze 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. 

Skladno z novim zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/ 
2000) in zakonom o spremembah zakona o prispevkih za 
socialno varnost (Uradni list RS, št. 81/2000) so bili ustrezno 
dopolnjeni tudi vsi podzakonski predpisi, tako da je omogočeno 
natančno in dosledno voditi evidence, ki jih zahteva področna 
zakonodaja. 

Ministrstvo za finance aktivno sodeluje pri pripravi in oblikovanju 
stališč glede evidentiranja poslovnih dogodkov za pravne osebe 
državnega sektorja z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenije ter Računskim sodiščem Republike Slovenije. 

Ministrstvo za finance - Sektor za javno računovodstvo je 
strokovno pristojno za sistemsko spremljanje zakonodaje, ki se 
nanaša na vodenje poslovnih knjig za državni sektor. 

Slovenski inštitut za revizijo izdaja računovodske standarde za 
gospodarske družbe. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

Področje računovodstva je v celoti usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije. 

2.2. Institucije 

Na področju računovodstva že delujejo vse potrebne institucije. 
Novih institucij ni potrebno ustanoviti. 
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D. Revizija 2. Program nalog do konca leta 2002 

1. Splošna ocena 

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001) je bil sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije 30. januarja 2001 in je začel 
veljati 3. marca 2001. Z zakonom, ki med drugim odpravlja tudi 
omejitve glede ustanavljanja tujih revizijskih družb, je slovenska 
zakonodaja na področju revidiranja v celoti usklajena z Osmo 
direktivo Sveta 84/253/EEC. 

V januarju 2001 je bilo, kot zadnji podzakonski akt na podlagi 
Zakona o računovodstvu, sprejeto Navodilo o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu ter kapitalskih naložb. 

Skladno z Zakonom o revidiranju Slovenski inštitut za revizijo 
nadzira izvajanje nalog revidiranja revizijskih družb, ustanovljenih 
po Zakonu o revidiranju; raziskuje dosežke teorije in prakse 
revidiranja, določa in objavlja revizijske standarde, podeljuje nazive 
pooblaščenim revizorjem, vodi register revizijskih družb ter re- 
gister pooblaščenih revizorjev in revizorjev in določa smernice 
za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

Področje revizije je v celoti usklajeno s pravnim redom Evropske 
unije. 

2.2. Institucije 

Na področju revizije že delujejo vse potrebne institucije. Novih 
institucij ni potrebno ustanoviti. 

2.1.6. KONKURENCA 

A. Konkurenca 

1. Splošna ocena 

Načrtovan prenos veljavne zakonodaje EU za področje 
konkurence v slovenski pravni red je bil končan leta 2000, tako 
da je zakonodaja Republike Slovenije vsebinsko usklajena s 
pravnim redom EU. Z uveljavitvijo Izvedbenih pravil za področje 
konkurence so od 1.1.2001 zagotovljeni tudi pogoji za 
institucionalizirano sodelovanje med organi, pristojnimi za področje 
varstva konkurence v Sloveniji in EU. 

Urad RS za varstvo konkurence je izključno pristojen za izvajanje 
varstva konkurence na osnovi sprejete zakonodaje. Odločbe 
Urada so dokončne, podjetja, ki so obravnavana v postopku, pa 
imajo možnost pravnega varstva pred Upravnim sodiščem. 

2.1. Zakonodajni del 

V skladu s procesom modernizacije evropske konkurenčne (anti- 
trust) zakonodaje bo do konca junija 2002 dopolnjena in 
spremenjena Uredba o skupinskih izjemah, v kateri bodo 
upoštevane nove politike EU in spremembe pri skupinskih izjemah 
na področju horizontalnih sporazumov o sodelovanju. 

V letih 2002 in 2003 se bo nadaljevala implementacija sprejete 
zakonodaje in uveljavitev postopkov v praksi ter zagotovitev 
transparentnosti delovanja in ustrezne koordinacije. V operativnem 
smislu bo ena od prioritet delovanja Urada RS za varstvo 
konkurence še naprej preventivno delovanje z namenom dviga 
konkurenčne kulture, predvsem v obliki predhodnih konzultacij 
ter seznanjanja s pravili konkurence preko seminarjev, delavnic, 
objave člankov v strokovni literaturi in sodelovanja v 
univerzitetnem programu izobraževanja. 

Glede na trenutno strukturo trga bo v okviru postopkov večji del 
še vedno namenjen presoji koncentracij podjetij. V letih 2002 in 
2003 je predviden večji poudarek podrobni presoji dogovorov o 
cenah in delitvi trga v okviru združenj podjetij in med podjetji. 
Nadzorna tunkcija Urada se bo tako primarno izkazovala v presoji 
in preprečevanju omejevalnih sporazumov ter presoji delovanja 
podjetij s prevladujočim položajem na trgu. 

2.2. Institucije 

Institucija za izvajanje zakonodaje - Urad za varstvo konkurence, 
je bila ustanovljena in deluje že od leta 1995. Trenutno je v uradu 
12 zaposlenih, ki se stalno strokovno usposabljajo. Postopno 
povečanje zaposlenih v uradu poteka počasneje, kot je bilo 
predvideno. Do članstva Slovenije v EU bo v Uradu predvidoma 
19 zaposlenih, nadaljnja kadrovska krepitev pa bo potekala v 
skladu s kadrovsko politiko Vlade RS. 

2.3. Domača sredstva 

V proračunu za leto 2002 je Urad za varstvo konkurence za 
približevanje Evropski uniji predvidel 10 mio SIT in za leto 2003 12 
mio SIT. 

2.4. Tuja sredstva 

Urad za varstvo konkurence že od ustanovitve aktivno uporablja 
nekatere oblike tehnične pomoči, predvsem horizontalni 
(multicountry) PHARE program za področje konkurence, 
namenjen usposabljanju uradnikom pridruženih držav. Poudarek 
je na izobraževanju v okviru bilateralnih tehničnih pomoči 
(predvsem s Francijo in Nemčijo) ter specializiranih programih 
OECD za področje varstva konkurence. 
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B. Državne pomoči 2.3. Domača sredstva 

1. Splošna ocena 

Slovenska zakonodaja za področje državnih pomoči je usklajena 
z veljavno zakonodajo EU. Novembra 2001 je Državni zbor sprejel 
spremembe Zakona o ekonomskih conah, ki so bile uveljavljene 
1.1.2002, z njimi pa so bili v skladu s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči preoblikovani pogoji za uveljavljanje davčnih ugodnosti 
za poslovanje v ekonomskih conah. 

Od 1.1. 2001 velja sklep Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o 
podaljšanju prehodnega obdobja iz 65. člena Evropskega 
sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na državne pomoči za 
manj razvite regije, za štiri leta. V tem obdobju se vsaka državna 
pomoč, ki jo dodeljuje Republika Slovenija, ocenjuje glede na 
dejstvo, da Slovenija velja za območje, ki je enako območjem 
Skupnosti, opredeljenim v členu 87(3)(a) pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti. Slovenija je julija 2001 Evropski komisiji 
predložila tudi predlog Regionalne karte državnih pomoči. Od 
junija 2001 so uveljavljena izvedbena pravila za področje državnih 
pomoči. Septembra 2001 je bil Evropski komisiji posredovan 
inventar o državnih pomočeh, marca 2002 pa tretje letno poročilo 
o državnih pomočeh za obdobje 1998-2000. 

Nadaljujejo se aktivnosti na področju izvajanja Programa 
prilagajanja tekstilne in oblačilne industrije ter usnjarske in obutvene 
industrije pogojem notranjega trga v obdobju 2000-2003. Državna 
pomoč je namenjena odpravi strukturnih problemov omenjenih 
panog ter prilagajanju podjetij zahtevam enotnega trga EU. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Glede na to, da je zakonodaja za področje nadzora državnih 
pomoči sprejeta in usklajena s pravnim redom EU, bo poudarek 
na njenem izvajanju. V času do članstva Slovenije v EU se bo 
izvajal predhodni in naknadni nadzor ter odločalo o priglasitvah 
državnih pomoči v skladu z obstoječo zakonodajo in mednarodno 
sprejetimi obveznostmi.Tudi v prihodnjih letih bo Republika Slovenija 
na podlagi zavez iz pogajalskih izhodišč pripravljala poročila o 
državnih pomočeh na osnovi veljavne zakonodaje v Sloveniji in 
jih posredovala Evropski Komisiji. 

V skladu s skupnim stališčem EU z dne 28.11.2001, bo Republika 
Slovenija v letu 2002 vsakih 6 mesecev od 1.1.2002 dalje Evropski 
komisiji posredovala seznam obstoječih državnih pomoči, potrjenih 
s strani Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi in jo obveščala 
o spremembah na zakonodajnem in upravnem področju, ki se 
nanašajo na državne pomoči. 

2.2. Institucije 

Potrebni institucionalni okvir za izvajanje zakonodaje s področja 
državnih pomoči je vzpostavljen z delovanjem Komisije za nadzor 
nad državnimi pomočmi (9 članov) in Sektorja za nadzor državnih 
pomoči v okviru Ministrstva za finance, v katerem je trenutno 11 
zaposlenih. Strokovno izobraževanje in dodatno usposabljanje 
zaposlenih potekata stalno, zaradi povečanega obsega dela pa 
je predvidena postopna kadrovska krepitev na 12 zaposlenih do 
konca leta 2002. 

V proračunu za leto 2002 je za delovanje Komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi in Sektorja za nadzor državnih pomoči 
predvideno 23 mio SIT in za leto 2003 24 mio SIT. 

2.4. Tuja sredstva 

Projekt Phare 99.6.01.03 v višini 0,38 MEUR je tvvinning, ki je 
namenjen zagotavljanju podpore sektorju za kontrolo državnih 
pomoči. Cilj projekta je izboljšanje klasifikacije in spremljanja 
državnih pomoči, zagotavljanje preglednosti dodeljevanja državnih 
pomoči in izdelava Poročil o državnih pomočeh po standardih, ki 
so v uporabi v Evropski uniji. Projekt poteka v skladu z načrtom. 

2.1.7. KMETIJSTVO 

A. Horizontalne vsebine, skupne tržne ureditve, 
razvoj podeželja in gozdarstvo 

1. Splošna ocena 

Horizontalne vsebine 

V procesu prilagajanja področja kmetijstva Skupni kmetijski politiki 
EU (v nadaljevanju SKP) je Slovenija že sprejela ključne predpise 
in ustanovila institucije, potrebne za izvajanje evropskega 
pravnega reda. Zakon o kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/00) predstavlja 
celovito pravno podlago za usklajeno delovanje kmetijske politike, 
skladno s pravnim redom EU, določa cilje kmetijske politike, 
načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske 
politike, kakovost in označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil, 
promet s kmetijskimi pridelki oz. živili, javne službe, zbirke 
podatkov na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo 
zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne 
naloge ter inšpekcijski nadzor. 

Naloge spremljanja pravnega reda oz. vodenja politike s področja 
ukrepov jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS (angl. 
EAGGF) in njenega vsebinskega usklajevanja s pravnim redom 
EU so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP). MKGP se je v letu 2001 kadrovsko okrepilo z 
22 novimi zaposlenimi. 

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je v pristojnosti Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), kot organa v 
sestavi MKGP. Ustanovljena je bila s sprejemom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 60/99). AKTRP že od leta 2000 
izvaja ukrepe nacionalne kmetijske politike, ki so primerljivi z 
ukrepi SKP, in se s tem nadgrajuje in usposablja za izvajanje 
ukrepov SKP po vstopu Republike Slovenije v EU. AKTRP je 
pripravila dokumentacijo in se usposobila za izvajanje 
predpristopne pomoči SAPARD in je v novembru 2001 pridobila 
akreditacijo Evropske komisije za izvajanje vseh ukrepov 
SAPARD programa z izjemo ukrepa tehnične pomoči. Na podlagi 
izkušenj dvoletnega izvajanja sheme neposrednih plačil v 
kmetijstvu in izvajanja novih ukrepov reforme kmetijske politike, 
uvedbe primerljivih ukrepov skupnih tržnih ureditev in enoletnega 
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usposabljanja uslužbencev AKTRP v okviru projekta tesnega 
medsebojnega sodelovanja je bil pripravljen in predložen Vladi RS 
načrt usposobitve AKTRP za pridobitev akreditacije za izvajanje 
ukrepov SKP. 

Nadzor nad izvajanjem določil Zakona o kmetijstvu izvaja 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
(IRSKGLR), razen nadzora nad določbami, ki se nanašajo na 
kakovost kmetijskih pridelkov oz. živil, za kar je na podlagi Zakona 
o kmetijstvu pristojen novo ustanovljeni Inšpektorat RS za kontrolo 
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. 

Zakon o kmetijstvu je tudi krovna podlaga za vzpostavitev 
Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema - IAKS in 
zbirk podatkov, ki so potrebne za vzpostavitev in delovanje IAKS. 
Postopki nadgradnje sistema IAKS so opredeljeni v Uredbi o 
izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 (Ur. I. RS, št. 34/ 
02), ki določa enotne postopke uveljavljanja ter administrativnih 
in terenskih kontrol za uveljavljanje neposrednih plačil (EKO 0), in 
predpisov, ki določajo ureditve kmetijskih trgov, uveljavljanje 
izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijstvo 
(EKO 1), ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
(EKO 2 in EKO 3) ter druge ukrepe kmetijske politike. Že sprejeti 
pravni podlagi za vzpostavljanje IAKS sta tudi sprejeti odredbi o 
označevanju in registraciji govedi in drobnice. 

Sistem IAKS se je začel izgrajevati v letu 1999, ko je bila na 
MKGP vzpostavljena računalniška podatkovna baza in enoten 
računalniški program za vse ukrepe kmetijske politike, ki se od 
takrat dalje nadgrajujeta in dopolnjujeta. Na tehnično-izvedbenem 
področju sistema IAKS uporabljata MKGP in AKTRP enoten 
informacijski sistem s centralno relacijsko bazo. MKGP je 
odgovorno za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk 
podatkov, ki se uporabljajo ali se bodo uporabljale v okviru IAKS: 
register kmetijskih gospodarstev, centralni register goveda, reg- 
ister pridelovalcev grozdja in vina, evidenca hmeljišč, register 
intenzivnih sadovnjakov 'n register oljčnikov, evidenca območij z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo, kataster dejanske 
rabe kmetijskih zemljišč in druge evidence. Ključ za povezavo 
zbirk podatkov, ki se vodijo znotraj MKGP in se nanašajo na 
kmetijsko gospodarstvo, je identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG-MID). AKTRP je zadolžena za operativno 
vodenje in vzdrževanje evidence o finančnih podporah. 

MKGP ima vzpostavljene on-line povezave z registrom prostorskih 
enot (numerična in grafična evidenca o vseh prostorskih enotah), 
centralno bazo numeričnih podatkov zemljiškega katastra in 
poslovnim registrom. Do konca leta 2002 se načrtuje vzpostavitev 
on line povezave s centralnim registrom prebivalcev; trenutno se 
uporablja kopija te baze. 

Po uvedbi neposrednih plačil za hmeljišča v letu 1998 je Slovenija 
v letu 2000 uvedla neposredna plačila na površino za izravnavo 
stroškov pridelave posameznih poljščin. Referenčen podatek za 
površino je enota dejanske rabe. Enota dejanske rabe je definirana 
kot strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske 
rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva in na kateri 
raste ena ali več vrst kmetijskih rastlin. Sestavljena je iz katastrskih 
parcel: več parcel/ene parcele/dela parcele. Uporaba uradnih 
podatkov iz zemljiškega katastra o površini omogoča popolno 
administrativno kontrolo in odkritje vseh dvojnih vlog za podporo 
na istih zemljiščih. 

Centralni register govedi v skladu s predpisi EU se je začel 
izgrajevati v letu 2000, ko je bila v okviru MKGP vzpostavljena 

Služba za identifikacijo in registracijo živali (SIR), in je operativno 
pričel z delovanjem v januarju 2001. SIR, ki je ob začetku leta 
2002 zaposloval 7 ljudi, nadaljuje z vzpostavitvijo sistema. V letu 
2000 je bil vzpostavljen sistem na organizacijskem nivoju, 
postavljena osnovna verzija informacijskega sistema, 
vzpostavljen seznam gospodarstev in imetnikov govedi ter 
izdelana informativna brošura za imetnike govedi. V januarju 2001 
je stekel sistem označevanja in registracije govedi. Uvedena je 
bila enotna identifikacijska številka živali, uveden je bil potni list. V 
letu 2001 je bil opravljen popis govedi na večini gospodarstev v 
Sloveniji. V drugi polovici leta 2001 smo pričeli uvajati nadzor nad 
sistemom označevanja in registracije govedi, ki ga opravljata 
kmetijska in veterinarska inšpekcija. V letu 2001 je bilo zavedenih 
584.000 registracij, 101.160 odhodov in 90.077 prihodov. V aprilu 
2002 je v centralnem registru govedi registriranih 483.000 živali 
na 53.262 gospodarstvih. 

Vse živali, za katere se vlagajo zahtevki za premije, so označene 
in registrirane v centralnem registru govedi. V letu 2001 so se 
podatki iz centralnega registra govedi uporabili za administrativno 
kontrolo pri premijah pri kravah dojiljah. Sistem identifikacije in 
registracije govedi bo polno operativen do 31.12.2002. 

V letu 2002 so aktivnosti usmerjene v nadaljnje izboljšanje 
kakovosti centralnega registra govedi. V letu 2002 bo kmetijska 
inšpekcija pregledala 10 % gospodarstev. Podatki o pregledih se 
sproti vnašajo v centralni register govedi. Med aktivnostmi za 
izboljšanje integritete centralnega registra govedi je posebej 
pomembno informiranje imetnikov govedi na individualni ravni 
(izpisi iz centralnega registra govedi štirikrat letno, predtisk 
obrazcev za premije za krave dojilje, informativne brošure, priprava 
na dostop do centralnega registra govedi za posamezne imetnike 
govedi), ter preverjanje skladnosti podatkov v centralnem registru 
govedi. V letu 2002 se bodo podatki iz centralnega registra govedi 
uporabili za administrativno kontrolo pri premijah za krave dojilje, 
posebnih premijah za bike in vole ter klavnih premijah. 

V letu 1999 je bila uvedena večnamenska vloga za podpore. 
Podatki iz večnamenskih vlog so podlaga za vzpostavitev registra 
kmetijskih gospodarstev. V letu 2001 so bili v podatkovno bazo 
registra kmetijskih gospodarstev vneseni podatki za 81.848 kmetij 
(od skupno 86.467 kmetij, kolikor jih je bilo po popisu kmetijstva v 
letu 2000). 

Od leta 2000 se izvaja popolna administrativna kontrola za vse 
vloge, ki obsega: testiranje pogojev za posamezne ukrepe, 
preverjanje morebitnih dvojnih prijav in navzkrižne kontrole 
podatkov z uradnimi registri. V letu 2002 se pri navzkrižnih 
kontrolah uporabljajo naslednji registri: zemljiški kataster, register 
kmetijskih gospodarstev, evidenca hmeljišč, register pridelovalcev 
grozdja in vina, register intenzivnih sadovnjakov, centralni regis- 
ter govedi, evidenca območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, 
evidenca o finančnih podporah iz prejšnjih let ter različne evi- 
dence za kontrolo kmetijsko okoljskih ukrepov (register 
zavarovanih območij, register osrednjega območja pojavljanja 
velikih zveri). Terenske kontrole subvencijskih vlog oz. preverjanje 
na kraju samem (on the spot control) izvaja Inšpektorat za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - kmetijska 
inšpekcija. Kontrolira se 5% vlog za neposredna plačila na 
površino in 10% vlog za podpore za živali. V letu 2001 je kmetijska 
inšpekcija opravila terensko kontrolo vlog za subvencije na 4163 
kmetijah. Za izvajanje terenskih kontrol in nadzor nad izvajanjem 
ukrepov SKP se je kmetijska inšpekcija v letu 2001 kadrovsko 
okrepila (4 nove zaposlitve) in se usposabljala na študijskih obiskih 
v državah članicah EU. 
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Slovenija tudi pospešeno vzpostavlja grafične evidence za 
kontrolo subvencijskih vlog v okviru državnega projekta 
"Posodobitev evidentiranja nepremičnin": 

digitalni ortofoto načrti (DOF) v merilu 1: 5000 so že izdelani 
za območje celotne Slovenije (3258 listov); 
digitalni katastrski načrti (DKN): postopek digitalizacije poteka 
v dveh fazah, prva je digitalizacija, druga pa usklajevanje 
meja. Do konca leta 2001 je bila digitalizacija končana za 88% 
površine Slovenije in uskladitev meja za 71% površine 
Slovenije, do konca leta 2002 bo digitalizacija zaključena; 
raba zemljišč v digitalni obliki: raba zemljišč se zajema iz 
DOF in je že izdelana za celotno ozemlje Slovenije; 
spojitev grafičnih podatkov zemljiškega katastra in rabe 
zemljišč: do konca leta 2001 so bili podatki obeh baz spojeni 
za 15% vse površine Slovenije. 

Razpoložljive digitalne prostorske podatke uporablja kmetijska 
inšpekcija kot pomoč pri izvedbi terenskih kontrol ter kmetijska 
svetovalna služba, ki kmetom pomaga pri izpolnjevanju 
subvencijskih vlog. Dostop do grafičnih podatkov je omogočen 
preko internet aplikacije. 

V letu 2001 so bile baze podatkov o subvencijskih vlogah z MKGP 
prenesene v upravljanje na AKTRP. Vzpostavljeni so bili 
administrativni mehanizmi za upravljanje s pravicami za dostop 
do teh baz v skladu z EU zakonodajo. Upravičenci so prejeli 
predtiskane obrazce s splošnimi podatki iz registra kmetijskih 
gospodarstev in s podatki o kmetijskih zemljiščih v uporabi, 
preverjanje popolnosti vlog pa je potekalo decentralizirano preko 
Kmetijske svetovalne službe. Oboje je prispevalo k pomembnemu 
znižanju deleža nepopolnih vlog v primerjavi z letom 2000. Na 
AKTRP je bilo vzpostavljenih 85 standardiziranih delovnih mest 
(170 vnašalcev po študentski napotnici) v skladu z varnostnimi 
zahtevami EU. V skladu s standardi EU je bila tudi razvita 
programska oprema za izvajanje administrativno kontrolnega 
postopka, programska podpora za odobritev plačil in povezava z 
računovodskim paketom. V letu 2001 je bila na AKTRP nabavljena 
tudi strojna oprema - strežnik, na katero so bile prenesene vse 
podatkovne in programske strukture, ki so potrebne za podporo 
IAKS. Nabavljena je bila programska oprema za računovodstvo, 
ki bo namenjena za vodenje analitičnih evidenc o upravičencih do 
sredstev iz naslova subvencij, evidenc o izvajanju plačilnega 
prometa in izvajanju knjiženja drugih poslovnih dogodkov, 
povezanih s subvencijskimi sredstvi. 

Za izvajanje pravnega reda EU na področju trgovinskih 
mehanizmov se vzpostavljajo administrativne strukture tako v 
okviru AKTRP - Sektor za kmetijske trge - Oddelek za zunanjo 
trgovino ter Služba za kontrolo (AKTRP bo plačilna agencija za 
izvozna nadomestila in bo izvajala naloge izdajanja uvoznih/ 
izvoznih dovoljenj, izvozne takse, izvajanje sistema carinskih 
kvot ter koordinirancijo kontrole na kraju samem, ki jo bo izvajal 
CURS), kot tudi v okviru Carinske uprave RS (organ za izvajanje 
fizičnih kontrol, naknadnih kontrol, laboratorijskih analiz odvzetih 
vzorcev blaga itd.) ter Veterinarske uprave RS (organ za izvajanje 
veterinarskih pregledov glede zaščite živali). 

Oddelek za zunanjo trgovino v Sektorju za kmetijske trge AKTRP 
se je v letu 2001 v okviru twinning projekta št. FM 99-SL98/IB/AG/ 
04 s francoskimi tvvinning partnerji teoretično in v praksi seznanil 
s pravnim redom EU na področju izvoznih in uvoznih dovoljenj za 
kmetijske proizvode, varščin, delno carinskih kvot, splošnim 
sistemom izvoznih nadomestil v EU in sistemom izvoznih 

nadomestil za sestavljene proizvode (t.i. proizvodi izven priloge 
1). Na podlagi opravljenih delavnic s twinning partnerjem je AKTRP 
pripravila osnutke priročnikov za: 

izdajo izvoznih licenc in izplačevanje izvoznih nadomestil z 
obrazci, na podlagi uredbe 800/99 in 1.291/00; 
izdajo uvoznih licenc in izvajanje uvoznih postopkov na podlagi 
uredbe 1291/00; 
varščine, na podlagi uredbe 2220/85. 

Z uveljavitvijo uredb o izvajanju sporazuma o pristopu Republike 
Slovenije h GATT ter na podlagi Evropskega sporazuma in 
sporazumov o prosti trgovini se je od 1.1.2001 v skladu s pravnim 
redom EU razdeljevanje količin izvajalo na dva načina: po sistemu 
sprotnega razdeljevanja oziroma modificiranem »first come - first 
served« sistemu in po sistemu razdeljevanja preko komisije. 

V začetku leta 2002 pa je v Republiki Sloveniji uveden nov način 
razdeljevanja carinskih kvot. Metodo razdeljevanja kvot preko 
komisije je zamenjala metoda dražbe pravic do uvoza blaga v 
okviru carinskih kvot (Auction system), ki je uvedena za delitev 
občutljivih kmetijskih pridelkov. Modificiran sistem »first come - 
first served« ali prednostna obravnava po vrstnem redu prispelih 
zahtevkov ostaja enaka kot v preteklih letih. Obe metodi sta 
natančno opredeljeni v Uredbi o načinu delitve količin blaga v 
okviru carinskih kvot (Ur. I. RS, št. 107/01), Uredbe o izvajanju 
bilateralnih sporazumov o prosti trgovini pa so objavljene v Ur. I. 
RS, št. 110/01 in 111/01. 

Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) s pomočjo 
informacijskega sistema spremlja realizacijo uvoza v okviru 
carinskih kvot ter o tem tedensko poroča AKTRP. Za izvajanje 
nalog s področja SKP je bil na CURS že podan nov predlog 
sistemizacije delovnih mest, ki vključuje tudi Oddelek za SKP pri 
Generalnem carinskem uradu in posebne Oddelke za SKP za 
fizične preglede na carinskih uradih. Oddelki za SKP na carinskih 
uradih bodo operativni do vstopa Republike Slovenije v EU. 
Carinski laboratoriji se v skladu z EU predpisi opremljajo in 
pripravljajo za analizo kmetijskih proizvodov. Ustanovljena je bila 
delovna skupina, sestavljena iz članov CURS in AKTRP, za 
pripravo sporazuma o sodelovanju in razdelitvi pristojnosti med 
obema institucijama. 

Za izvajanje pravnega reda na področju politike kakovosti je bil 
na podlagi Zakona o kmetijstvu konec leta 2000 ustanovljen Urad 
RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil kot 
organ v sestavi MKGP, ki je zadolžen med drugim za naslednje 
naloge: vodenje postopka za priznavanje označb višje kakovosti 
kmetijskih proizvodov oziroma živil, označb geografskega 
poimenovanja kmetijskih proizvodov oziroma živil ter označb 
naravnih mineralnih vod, kakor tudi za vodenje različnih registrov, 
evidenc in zbirk podatkov. 

V maju 2002 je bil sprejet Pravilnik o postopkih za priznavanje 
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. I. RS, št. 
44/02), ki bo nadomestil prejšnje predpise, ki so urejali označevanje 
geografskega poimenovanja za kmetijske pridelke oz. živila, 
označevanje tradicionalnega ugleda za kmetijske pridelke oz. 
živila, višjo kakovost in zaščitni znak za označevanje kmetijskih 
pridelkov oz. živil. Novi pravilnik vsebinsko povzema določbe 
Uredb 2081/92 EEC in 2082/92 EEC in odpravlja dosedanje 
neusklajenosti s pravnim redom EU. Sprejeta sta bila tudi Pravilnik 
o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih 
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pridelkov oziroma živil (Ur. I. RS, št. 58/01) ter Pravilnik o vsebini 
listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil in Pravilnik o 
specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil (oba Ur. I. RS, št. 
86/01). V pripravi je predpis o naravni mineralni vodi, izvirski vodi 
in namizni vodi. 

Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma 
živil je bil v letu 2001 okrepljen s 3 novimi zaposlitvami. Nadzor 
nad kakovostjo pridelave, predelave in prometa s kmetijskimi 
pridelki in živili izvaja Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil. V skladu s Strategijo varne hrane se 
je inšpektorat oblikoval s prerazporeditvijo 17 inšpektorjev, ki so 
bili vanj premeščeni iz Tržnega inšpektorata RS 1. clecembra 
2001, in z dodatno premestitvijo enega delavca MKGP. 

Na področju ekološkega kmetijstva sta izdana podzakonska 
predpisa, ki določata metode in postopke pridelave, kontrolo, 
označevanje in pogoje za uporabo označbe »ekološki« ter 
tehnične in organizacijske pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma 
živil. Podpore ekološkemu kmetovanju se izplačujejo kot 
neposredna plačila že od leta 1998 in se bodo izvajala tudi v letu 
2002. Prav tako se je nadaljeval in razširil obseg podpor za t.i. 
integrirano pridelavo, izdelani so bili tudi predpisi, ki urejajo to 
pridelavo. 

Na področju državnih pomoči so pravne podlage sprejete z 
Zakonom o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/00) in njegovimi 
podzakonskimi predpisi, Zakonom o kmetijstvu in Programom 
prilagoditve obstoječih državnih pomoči v Sloveniji pravilom EU. 
Z navedeno zakonodajo Slovenija uveljavlja tudi za področje 
kmetijstva sistem finančnih intervencij države v kmetijstvo, ki je v 
načelu usklajen s pravnim redom EU. 

Skupne tržne ureditve 

Na področju skupnih tržnih ureditev je bila na podlagi Zakona o 
kmetijstvu sprejeta tudi že večina najpomembnejših načrtovanih 
podzakonskih predpisov, s katerimi se je slovenski pravni red na 
področju tržnih ureditev že skoraj v celoti uskladil s pravnim 
redom EU. Pravna podlaga za ureditev trga z vinskim grozdjem, 
moštom in vinom je poleg Zakona o kmetijstvu tudi Zakon o vinu 
in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur. I. RS, št. 70/97 in 16/01). 
V letu 2001 so bile sprejete uredbe o ureditvi trgov za 
najpomembnejše kmetijske pridelke: mleko in mlečni izdelki, žita, 
goveje meso, ovčje in kozje meso, sladkor, sveže sadje, zelenjava 
in oljčno olje, hmelj, semena kmetijskih rastlin, vinsko grozdje, 
mošt in vino. V aprilu 2002 sta bili izdani novi uredbi o ureditvi trga 
z žiti in z vinskim grozdjem, moštom in vinom (obe Ur. I. RS, št. 34/ 
02). Spremenjene in dopolnjene pa so bile uredbe o ureditvi trga 
za sladkor, za ovčje in kozje meso, za goveje meso, za sveže 
sadje, zelenjavo in oljčno olje ter za hmelj (vse Ur. I. RS, št. 34/02). 
Uredbe o tržnih ureditvah postavljajo pravni in izvedbeno tehnični 
okvir za izvajanje tržnih ureditev, primerljivih s skupnimi tržnimi 
ureditvami EU. 

Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Ur.l. RS, št. 
111/00): Določa institucionalne cene (ciljno ceno za mleko ter 
intervencijski ceni za maslo in posneto mleko v prahu) ter 
intervencijske mehanizme (ukrep javnega intervencijskega 
nakupa za maslo in posneto mleko v prahu ter podpore 
skladiščenju za maslo in smetano, posneto mleko v prahu ter 
sire), s čimer je uvedena z EU primerljiva tržna ureditev za trg 
mleka in mlečnih proizvodov. Na področju kakovosti sta bila izdana 
pravilnik, ki ureja zahteve za maslo In posneto mleko v prahu in 
anaiizne metode ter pravilnik, ki opredeljuje uporabo izraza mleko 
in uporabo označb za mlečne izdelke. 

Uredba o ureditvi trga z žiti (Ur. I. RS, št. 34/02): Uredba določa 
ključne mehanizme na notranjem trgu: intervencijsko ceno za 
pšenico, rž, ječmen in koruzo, ukrep intervencijskega nakupa, 
skladiščenja in prodaje pšenice, rži, ječmena in koruze, obdobje 
intervencijskega nakupa, najmanjšo količino, ki je lahko predmet 
intervencijskega nakupa ter kakovost žit, ki so predmet 
intervencijskega nakupa. Določen je tudi ukrep neposrednih plačil 
za izravnavo stroškov pridelave krušnih žit, krmnih žit, stročnic 
in oljnic, skladno s shemo plačil za poljščine EU (dodatno pa so 
vključene še oljne buče, ki v EU niso vključene v shemo plačil), 
pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice in rži ter 
podporo skladiščenja pšenice in rži. 

Uredba o ureditvi trga za goveje meso (Ur. I. RS, št. 34/01, 49/01, 
55/01, 34/02): V letu 2001 je bila v osnovi v Sloveniji uvedena 
primerljiva ureditev trga za goveje meso kot velja v EU. Uredba 
poleg posebnih premij in premij za krave dojilje določa 
intervencijsko ceno ter intervencijske ukrepe (podpora za 
skladiščenje govejega mesa, intervencijski odkup govejega mesa 
in prodajo intervencijskih zalog). S spremembami in dopolnitvami 
uredbe se v letu 2002 uvaja tudi klavna premija za vso govejo 
živino. Sprejeta sta bila tudi Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju 
govejih trupov in polovic na klavni liniji in Pravilnik o označevanju 
govejega mesa (oba Ur. I. RS, št. 103/01). V klavno predelovalne 
obrate se uvaja sistem sledljivosti govejega mesa, povezan s 
Službo za identifikacijo in registracijo živali. Sistem je bil v letu 
2001 uveden v 7 klavnic za makro-konfekcijo in v tri klavnice za 
mikro-konfekcijo. Sistem sledljivosti govejega mesa bo uveden v 
vse klavnice do 31.12.2002. 

Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Ur. I. RS, št. 34/01, 
46/01, 55/01,34/02): Uvedena je primerljiva ureditev trga z ovčjim 
in kozjim mesom, saj uredba določa vse ključne mehanizme 
notranjega trga, skladno s skupno tržno ureditvijo EU: bazno 
ceno za trupe jagnjet, sistem premij ter intervencije v obliki podpore 
skladiščenju klavnih trupov in polovic jagnjet ter njihovih kosov. 
Izdan je pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovac, jagnjet 
in sesnih jagnjet na klavni liniji. 

Uredba o ureditvi trga za sladkor (Ur. I. RS, št. 34/01, 55/01, 34/ 
02): Uredba uvaja mehanizme notranjega trga, primerljive s skupno 
tržno ureditvijo EU: intervencijsko ceno za beli sladkor, minimalno 
odkupno ceno sladkorne pese, odkup sladkorne pese (vsebino 
pogodbe in sporazuma o odkupu in predelavi sladkorne pese, 
namenjene proizvodnji sladkorja), sistem intervencijskega odkupa 
sladkorja in prodaje iz intervencije ter poročanje in nadzor. Izdan 
je pravilnik o kakovosti sladkorja. 

Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim 
oljem (Ur. I. RS, št. 34/01, 49/01, 60/01,109/01, 34/02): Uredba za 
sveže sadje in zelenjavo primerljivo določa ključne ukrepe 
notranjega trga: urejevanje organizacij proizvajalcev ter njihovih 
združenj, intervencijski umik sadja in zelenjave s trga ter evi- 
dence in sezname. Kakovost svežega sadja in zelenjave ter 
oljčnega olja je že urejena s podzakonskimi predpisi, prav tako 
navodila za pripravo programov organizacij proizvajalcev. 

Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Ur. I. RS, št. 34/01, 55/01, 34/ 
02): Uredba za hmelj in hmeljne proizvode primerljivo z ureditvijo 
v EU ureja organizacije proizvajalcev, združenja proizvajalcev, 
ukrepe kmetijske politike (pomoč proizvajalcem, vključno z 
direktnimi plačili) ter evidence in sezname. Kakovost in certificiranje 
je urejeno s pravilnikom o kakovosti hmelja, ki je usklajen s 
predpisom EU s tega področja. 

Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Ur. I. RS, št. 
34/01, 55/01, 34/02): Uredba določa ukrep podpor pridelavi 
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semena kmetijskih rastlin (vrste semena, za katerega se uvedejo 
podpore, višine podpor, pogoji za pridobitev podpor so delno 
usklajeni z ureditvijo v EU zaradi specifičnih razmer v slovenskem 
semenarstvu) ter obvezno evidenco o razmnoževanju semena 
v tujini. 

Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Ur. 
I. RS, št. 34/02): Uredba primerljivo s skupno tržno ureditvijo v EU 
ureja: obseg vinogradov, tržno cenovne ukrepe (podpora 
skladiščenju, obvezna destilacija vina, če je pridelek na hektar 
nad predpisanim, krizna destilacija, podpora za uporabo 
zgoščenega grozdnega mošta), pospeševanje promocije vina, 
organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev 
ter evidence in sezname. Ostala poglavja, ki določajo kakovost in 
enološke postopke in sredstva, označevanje vina, posebne 
določbe za kakovostno vino ZGP, register pridelovalcev grozdja 
in vina in kataster vinogradov, so v Sloveniji urejena z Zakonom 
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina in njegovimi 
izvedbenimi predpisi in so na določenih področjih že v celoti 
usklajeni s pravnim redom EU, na določenih področjih pa so v 
postopku dodatnega usklajevanja. 

V letu 2000 in 2001 so bili sprejen predpisi za vzpostavitev tržno 
informacijskih sistemov za trg govejega mesa (izvaja se od 
II.12.2000), za trg mleka in mlečnih izdelkov (izvaja se od 
1.1.2001), za trg prašičjega mesa (izvaja se od 9.1.2001) in za 
trg ovčjega mesa (izvaja se od 25.6.2001). Izdanih je tudi večina 
tehničnih predpisov glede kakovosti za najbolj pomembne 
kmetijske pridelke in živila. V januarju 2002 je bil sprejet Pravilnik 
o registru pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih (Ur. I. RS, 
št. 4/02). Na področju skupnih tržnih ureditev je torej Republika 
Slovenija že dosegla visoko stopnjo primerljivosti s SKP EU. 

Na institucionalnem področju bo naloge pravnega reda na področju 
tržnih ureditev izvajala AKTRP - Sektor za kmetijske trge, kontrolne 
postopke Služba za kontrolo, nadzor na mestu samem (on the 
spot control) pa je AKTRP delegirala IRSKGLR. Delo v Sektorju 
za kmetijske trge je organizirano v naslednjih oddelkih: Oddelek 
za neposredna plačila, Oddelek za zunanjo trgovino, Oddelek za 
intervencije in specifične ukrepe - rastlinski del, Oddelek za 
intervencije in specifične ukrepe - živalski del in Oddelek za tržno 
informacijski sistem. 

Oddelek za neposredna plačila je v letu 2000 začel z izvajanjem 
sheme neposrednih plačil. V letu 2000 so obdelali vloge in izplačali 
sredstva 63.000 upravičencem, v letu 2001 pa 64.000 
upravičencem. V letu 2001 so bili izpolnjeni postopki in strukture 
za izvedbo neposrednih plačil, dopolnjen je bil obrazec za 
neposredna plačila in izdelano navodilo za izpolnjevanje obrazcev. 
Pripravljena so bila poslovna pravila za izdelavo vloge, seznam 
napak, računski modeli za posamezne ukrepe, kontrolne liste za 
pregled na popolnost vlog, pozivi na dopolnitev po kontroli 
popolnosti, pozivi za uskladitev podatkov po kontroli registrov, 
sklep za izplačilo oz. zavrnitev vloge, aplikacija za sprejem vlog 
in dopolnitev k vlogi, vključno z uskladitvijo in aplikacijo za izračun 
podpore. AKTRP je pripravila tudi izobraževanje za kmetijske 
svetovalce pri Kmetijsko gozdarski zbornici za kontrolo popolnosti 
vlog in dopolnitev vlog, za vnašalce podatkov iz vlog na AKTRP 
ter za kontrolorje vnosov podatkov. Oddelek za neposredna plačila 
je v letu 2001 pripravil tudi priročnike za uporabo aplikacij in 
navodila za obdelavo vlog. Izvajanje neposrednih plačil je bilo v 
letu 2001 že v velikem delu primerljivo s pravnim redom EU na 
tem področju. 

Stanje v Oddelku za zunanjo trgovino je predstavljeno pri 
trgovinskih mehanizmih (horizontalne vsebine). 

V maju 2001 je bil oblikovan Oddelek za javne intervencije, ki je 
prevzel tudi izvajanje specifičnih ukrepov in se je zato v januarju 
2002 preoblikoval v dva oddelka: Oddelek za intervencije in 
specifične ukrepe - rastlinski del in Oddelek za intervencije in 
specifične ukrepe - živalski del. Oddelka bosta izvajala ukrepe 
na področju intervencijskih odkupov, skladiščenja in prodaje 
intervencijskih zalog. V letu 2001 je bilo v okviru twinning projekta 
št. FM 99-SL 98/IB/AG/04 izvedenih več delavnic s področja 
intervencij na trgu z žiti in na trgu z govejim mesom ter opravljen 
ogled izvedbe postopkov na terenu (avstrijska plačilna agencija). 
Oddelka pripravljata osnutke obrazcev za izvajanje 
intervencijskega nakupa, prodaje in skladiščenje po posameznih 
proizvodih. V pripravi so tudi priročniki za intervencijski nakup, 
intervencijsko prodajo, skladiščenje, izvajanje inventur, ureditev 
sistema varščin in izbiranje najugodnejših ponudnikov za izvedbo 
določenih nalog (javni razpisi) za posamezne proizvode ter 
delovna navodila za posamezna delovna mesta in priročnik za 
podporo informacijskega sistema (IT). V pripravi so tudi podlage 
za izvajanje specifičnih ukrepov (administriranje kvote, podpore 
porabi, podpora skladiščenju, organizacije proizvajalcev, povračila 
za uporabo kmetijskih proizvodov v druge namene, krčenje 
nasadov vinske trte, šolsko mleko in drugi ukrepi pri različnih 
kmetijskih proizvodih: lan, konoplja, seme, oljke, tobak, krompir 
itd.). 

V Službi za kontrolo je bil izdelan osnutek Metode analize tveganja 
za izbiro vzorca za opravljanje kontrole na kraju samem na 
področju finančnih intervencij v kmetijstvu (premije na površino in 
na žival). Metoda je bila vsebinsko pregledana in potrjena s strani 
tvvinning parterjev (FM 99-SL 98/IB/AG/02. 

Služba za kontrolo je prenesla opravljanje pregledov na kraju 
samem na IRSKGLR in z njim tudi sklenila pisni dogovor o metodi 
vzorčenja in načinu obveščanja za izvajanje subvencij v letu 
2001 .V IRSKGLR so sprejeli interna navodila za delo inšpektorjev 
z operativnimi napotki za preglede, ki se izvajajo na kraju samem. 
Zapisniki o inšpekcijskih pregledih so zajeti tudi v računalniško 
aplikacijo, ki vsebuje šifrant nepravilnosti, ugotovljenih na kraju 
samem, preko katerega je omogočeno računalniško izpisovanje 
predlogov za ukrepanje zoper upravičence. 

Finančno funkcijo AKTRP opravlja Sektor za finance s tremi 
oddelki: Oddelek za izvrševanje plačil, Oddelek za računovodstvo 
in Oddelek za ekonomske analize. Sektor za finance trenutno 
zagotavlja izvrševanje plačilnih nalogov za neposredna plačila s 
področja kmetijskih trgov (neposredna plačila in izvozna 
nadomestila) in razvoja podeželja ter zagotavlja informacije 
(poročanje) v zvezi z opravljenimi izplačili. Funkcijo 
računovodskega evidentiranja in poročanja nacionalnih izplačil 
pokriva Ministrstvo za finance - Služba javnega računovodstva. 
Za programske podpore BAKHOS, MFERAC in modul finance so 
že izdelana uporabniška navodila. 

Zaradi notranjih zahtev po preglednejših in predvsem 
podrobnejših informacijah v zvezi z izplačili je AKTRP 
reorganizirala finančno funkcijo in pristopila k izgradnji sistema 
za vzporedno računovodsko evidentiranje obveznosti, terjatev, 
izplačil in vračil s finančno računovodskim programom DF2001. 
Za vzpostavitev podlag za zagotavljanje predpisanih poročil 
(državne pomoči, WTO in ostala poročila za vodenje agencije) 
bo potrebno implementirati primerno analitiko v bazna okolja ter 
zagotoviti enak nivo analitike tudi v programski podpori 
računovodsko-izplačilrie faze. Povezava posameznih baz bo 
nujen predpogoj za realizacijo sistema poročanja. AKTRP je razvila 
kontni načrt oz. analitični sistem, ki zagotavlja informacije o plačilih 
za namene upravljanja posameznega področja (kmetijski trgi, 
razvoj podeželja) in upravljanja AKTRP kot celote. 
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Sektor za notranjo revizijo AKTRP je v letu 2001, poleg revizijskih 
pregledov kontrolnih postopkov za program SAPARD, začel 
izvajati tudi revizijske preglede, ki se nanašajo na finančno 
materialno poslovanje AKTRP. 

V letu 2000 je AKTRP v okviru twinninga projekta SL98/IB/AG/02 
vzpostavila organizacijsko strukturo Službe za informacijsko 
upravljanje in tehnologijo (v nadaljevanju SIUT) skladno s 
smernicami EU za IT sisteme plačilnih agencij (VI/661/97 ver. 2). 
SIUT je vzpostavila metodologijo za razvoj informacijskega 
sistema in izdelala priročnike za uporabo metodologije 
informacijskega sistema ter za zagotavljanje varnosti 
informacijskega sistema na AKTRP. 

V letu 2000 je bil vzpostavljen sistem fizične zaščite v skladu s 
smernicami, z neprekinjenim napajanjem in s tehnologijo gruč je 
zagotovljena 100% razpoložljivost strežnikov. Logično varovanje 
je izvedeno tako, da uporabniki ne morejo uporabljati diskovnih 
enot in CD ROM-ov, datoteke shranjujejo le na omejenem delu 
zrcaljenega mrežnega diskovnega polja (RAID 5), do katerega 
dobijo dostop na podlagi prošnje pooblaščenega delavca. Vsak 
uporabnik ima lastno uporabniško ime in geslo, ki ga mora 
spremeniti enkrat mesečno. V letu 2001 je SIUT vpeljala tehnologijo 
ZEN, s katero centralno upravlja z uporabniškimi nastavitvami 
na vsaki delovni postaji. Kontingenčni načrt se izvaja v treh 
stopnjah: vsi podatki so shranjeni na diskovnem polju, diskovno 
polje je dnevno arhivirano na trakove, ki so shranjeni na oddaljeni 
lokaciji v protipožarni omari. V primeru odpovedi računalniškega 
sistema obstaja natančen opis postopka za vzpostavitev 
prvotnega stanja. Informacijski sistem AKTRP je povezan z okolico 
preko privatnega in zaščitenega (dvojna požarna stena) omrežja 
državnih organov (HKOM). 

Na področju vzpostavitve evidenc trajnih nasadov, za katere je 
pristojno MKGP, je stanje sledeče: 

register pridelovalcev in predelovalcev oljk: je v fazi 
vzpostavljanja in bo vzpostavljen do konca 2002 (dokončan 
je zajem dejanske rabe zemljišč iz digitalnih ortofoto načrtov 
in digitalizacija katastrskih načrtov za območje, kjer uspeva 
oljka); 
register pridelovalcev grozdja in vina in kataster vinogradov 
se vodi v skladu s predpisi EU s tega področja. Kot kontrolna 
baza se vzpostavlja grafična evidenca vinogradov iz zajema 
rabe preko digitalnih ortofoto posnetkov, uparjenih z 
digitaliziranimi katastrskimi načrti; 
register hmeljišč se vodi v skladu s predpisi EU s tega 
področja; 
register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih je v 
zadnji fazi vzpostavljanja. 

Razvoj podeželja 

Ukrepi razvoja podeželja se v Sloveniji izvajajo že več desetletij. 
V zadnjem desetletju Republika Slovenija vodi kmetijsko politiko s 
poudarkom na multifunkcionalni vlogi kmetijstva, njegovem 
pomenu za okolje, ohranjanju krajine in podeželja. Ukrepi razvoja 
podeželja predstavljajo enega od stebrov reforme kmetijske 
politike, kar se odraža tudi v sredstvih, namenjenih ukrepom 
razvoja podeželja, ki v letu 2002 predstavljajo kar 40% kmetijskega 
proračuna. Slovenija prilagaja zahtevam pravnega reda EU tudi 
način načrtovanja in implementacijo ukrepov razvoja podeželja. 
Izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov in izravnalnih plačil za 
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je 
praktično popolnoma usklajeno z merili EU. Poleg tega Republika 
Slovenija podpira prestrukturiranje kmetijskega sektorja v smer, 
ki bo zagotavljala varnost hrane in boljšo prilagojenost zahtevam 
potrošnikov. 

Politika razvoja podeželja temelji na naslednjih zakonih: Zakonu o 
kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/00), Zakonu o gozdovih (Ur. I. RS, št. 
30/93, 13/98 - odi. US in 56/99-ZON), Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99), Zakonu o 
javnih financah (Ur. I. RS, št. 79/99) in Zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 2002-2003 (Ur. I. RS, št. 
103/01). Omenjeni zakoni dajejo podlago za večletno načrtovanje 
in izvajanje medsektorskih programov. Sprejeti so tudi strateški 
dokumenti za splošni gospodarski razvoj in posebni strateški 
dokumenti za razvoj kmetijstva in podeželja, ki so podlaga za 
določanje težišč in izbiro posameznih vsebin politike razvoja 
podeželja. Temeljni razvojni akt slovenske kmetijske politike je 
Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993), ki opredeljuje 
glavne cilje kmetijske politike za uresničevanje gospodarske, 
prostorske, ekološke in socialne vloge kmetijstva ter njegovega 
sonaravnega razvoja. Program reforme kmetijske politike 1999- 
2002 (1998) določa štiri stebre reforme kmetijstva in živilsko 
predelovalne industrije: tržno-cenovno politiko, proizvodno 
nevezana plačila, posodobitev kmetijstva in živilsko predelovalne 
industrije ter razvoj podeželja. 

Politiko razvoja podeželja v predpristopnem obdobju opredeljujejo 
naslednji dokumenti: 

Program razvoja podeželja 2000-2006 (Program SAPARD), 
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 
2000-2002, 
Nacionalni program kmetijstva in podeželja 2002-2006, 
Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in Državni razvojni 
program 2001 -2006. 

Program SAPARD je bil s sklepom Evropske komisije 27. oktobra 
2000 odobren kot posebni predpristopni program za kmetijstvo in 
razvoj podeželja. V programu SAPARD so opredeljene prioritete 
in ukrepi, ki jih Republika Slovenija izvaja s podporo sredstev 
Skupnosti v predpristopnem obdobju. V programu so zajeti ukrepi: 
naložbe v kmetijska gospodarstva, naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in ribiških proizvodov, gospodarska diverzifikacija na 
kmetiji, razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju in tehnična 
pomoč. Vlada RS je v decembru 2001 sprejela Uredbo o ukrepih 
kmetijske strukturne politike razvoja podeželja 2000-2006 
(SAPARD; Ur. I. RS, št. 157/01), ki je nadomestila uredbo SAPARD 
iz I. 2000 (Uradni list RS, št. 114/00). 

Program razvoja kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva 2000- 
2002, ki predstavlja sektorski razvojni program v predpristopnem 
obdobju, poleg ukrepov tržno cenovne ter kmetijske strukturne 
politike in razvoja podeželja zajema tudi kmetijsko okoljske ukrepe, 
s skupnim ciljem trajnostne rabe naravnih virov ter ohranjanja 
biološke raznovrstnosti in kulturne krajine. 

Vlada RS je v juliju 2001 sprejela Strategijo gospodarskega razvoja 
Slovenije (v nadaljevanju SGRS), ki je krovni strateški dokument 
države. Iz njega izhajajo sektorski razvojni dokumenti in 
proračunski memorandum. Makroekonomski in fiskalni del SGRS 
sta osnova Predpristopnemu ekonomskemu programu, 
investicijski scenarij pa je ošnova za Državni razvojni program 
2001-2006 (v nadaljevanju DRP). DRP, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije sprejela 13. decembra 2001, je opredeljen kot dolgoročni 
indikativni izvedbeni dokument SGRS. Med petimi prednostnimi 
nalogami je tudi prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja, 
ki poudarja multifunkcionalnost kmetijstva kot ekonomske 
dejavnosti v tesni povezavi z okoljem, prostorom in razvojem 
človeških virov. Razvojno prednostno nalogo tvori šest 
programov (Prestrukturiranje kmetijstva, Prestrukturiranje živilsko 
predelovalne industrije, Razvoj podeželja, Razvoj gozdarstva, 
Razvoj ribištva in Znanje), ki se delijo na več podprogramov. 
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DRP predstavlja, skladno z Zakonom o javnih financah, izhodišče 
in podlago za izvajanje razvojnih prednostnih nalog in pripravo 
večletnega državnega proračuna. DRP pokriva finančno 
programsko obdobje do leta 2006. V predpristopnem obdobju 
DRP predstavlja programsko podlago za črpanje sredstev 
predpristopnih pomoči, skladno s prioritetami Partnerstva za 
pristop. 

Republika Slovenija je za pripravo programov in za izvajanje 
ukrepov razvoja podeželja že vzpostavila potrebne izvajalske 
strukture, ki jih bo v procesu prilagajanja zahtevam EU še okrepila 
oziroma prilagodila. 

Nosilec dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju 
kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja je 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na 
podlagi sprejete Strategije razvoja kmetijstva (1993) in Zakona o 
kmetijstvu MKGP pripravlja Nacionalni program razvoja kmetijstva 
in podeželja za obdobje najmanj štirih in največ sedmih let. 
Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja sprejme 
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije. 

Od leta 2000 večino ukrepov kmetijske strukturne politike in politike 
razvoja podeželja izvaja AKTRP - Sektor za razvoj podeželja. 
AKTRP je pripravila dokumentacijo za akreditacijo izvajanja 
programa SAPARD (vključno z delovnimi priročniki, opisi 
postopkov za kontrolo in izvajanje finančnih postopkov, 
računovodstva in poročanja, ter notranje kontrole in notranje 
revizije) in se administrativno usposobila za izvajanje 
predpristopne pomoči. Na podlagi poročila o predakreditacijskem 
pregledu je v septembru 2001 s strani Nacionalnega sklada pri 
Ministrstvu za finance pridobila nacionalno akreditacijo, po 
pregledu in poročilu EU revizorjev pa je v novembru 2001 Komisija 
EU podelila AKTRP, kot izvedbeni agenciji, upravljanje s sredstvi 
Programa SAPARD za izvajanje štirih ukrepov, z izjemo tehnične 
pomoči. Izvajanje ukrepav, opredeljenih v programu SAPARD, se 
je pričelo z objavo javnih razpisov v januarju 2002. Za izvajanje 
drugih ukrepov razvoja podeželja, ki se bodo izvajali v Sloveniji 
po vstopu v EU, se bo AKTRP dodatno usposobila do vstopa. 

V letu 2002 Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo 
(SIUT) nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev akreditacije za 
informacijsko podporo SAPARD. Razvili so programsko opremo 
»Strukturni ukrepi« za podporo administrativnemu postopku za 
izvajanje programa SAPARD in nabavili programsko opremo za 
računovodstvo. Programska oprema za računovodstvo 
zagotavlja integriteto podatkov v skladu s smernicami EU VI/661/ 
97 in SAPARD ICT smernicami št. 3. 

Za nadzor in spremljanje izvajanja Programa SAPARD je Vlada 
Republike Slovenije ustanovila in imenovala člane Nadzornega 
odbora SAPARD. MKGP izvaja naloge organa za upravljanje, ki je 
odgovoren za učinkovito in pravilno usklajevanje in poročanje o 
spremljanju in nadzoru ter ocenjevanju programa SAPARD. 

Republika Slovenija že izvaja večji del ukrepov razvoja podeželja, 
ki so določeni z uredbo Sveta (ES) 1257/1999 in sofinancirani iz 
jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS sklada, na 
podlagi določil Zakona o kmetijstvu in vsakoletnih uredb, ki jih 
sprejme Vlada RS. V mesecu aprilu 2002 so bili sprejeti predpisi: 
Uredba o programih kmetijske strukturne politike in politike razvoja 
podeželja za leti 2002 in 2003, Uredba o uvedbi izravnalnih plačil 
za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 
1) v letu 2002, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih 
plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3), Uredba o neposrednih 
plačilih za Ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa 
v letih 2002-2003 (EKO 2, EKO 3) ter Odlok o višini sredstev za 
ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 

podeželja za proračunsko leto 2002 (vsi Ur. I. RS, št. 34/02). 
Republika Slovenija že od leta 1999 izvaja shemo izravnalnih 
plačil, vezanih na enoto kmetijskega zemljišča. Izvedba poteka 
na podlagi vsakoletnih uredb Vlade in od leta 2000 na osnovi 
Uredbe o kriterijih za določitev območij s težjimi razmerami za 
kmetijstvo. Shema izravnalnih plačil je podvržena nadzoru IAKS. 
V letu 2001 se je začel izvajati Slovenski kmetijsko okoljski pro- 
gram (SKOP). V okviru SKOP je sprejetih 23 ukrepov, ki jih 
Republika Slovenija v predpristopnem obdobju postopno vključuje 
v izvajanje. Vsako leto se povečuje število in obseg ukrepov ter 
posledično letna finančna sredstva za ta namen. V letu 2002 se 
izvaja 12 ukrepov, ki so združeni v sklopih: zmanjšanje 
negativnega vpliva kmetijstva na okolje, ohranjanje tradicionalne 
kmetijske krajine, upravljanje z območji s posebnimi naravnimi 
omejitvami ter izobraževanje in promocija. 

Ukrepi razvoja podeželja se izvajajo tudi na podlagi Zakona o 
gozdovih in Odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj- v 
gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
58/94, 19/95, 22/96 in 82/99). Ukrepi, ki se financirajo in 
sofinancirajo na podlagi omenjenih predpisov, so usklajeni z ukrepi, 
ki se izvajajo v gozdovih in so določeni z Uredbo Sveta (ES) 
1257/1999 in sofinancirani iz jamstvenega oddelka EKUJS sklada. 

Gozdarstvo 

Na področju gozdarstva je izdan Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. 
I. RS, št 92/00), ki skladno s pravnim redom EU ureja preventivno 
varstvo gozdov pred požari v Sloveniji. V njem so določena zlasti 
pravila za izdelavo načrtov požarnega varstva. Prav tako je s 
tem pravilnikom dosežena uskladitev s predpisi EU na področju 
varstva gozdov Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem. 
Trenutno je predpisana prva raven monitoringa. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Horizontalne vsebine 

Na področju jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS 
(angl.: EAGGF) bo Slovenija do 31.12.2002 oz. z dnem dejanskega 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji sprejela: predpis za 
implementacijo zakonodaje EU, ki se nanaša na izvajanje SKP (z 
dnem dejanskega pristopa), akt o akreditaciji AKTRP (dokončno 
z dnem dejanskega pristopa) ter notranje akte AKTRP za izvajanje 
postopkov implementacije ukrepov v skladu z določili zakonodaje 
EU (za izvajanje ukrepov tržno-cenovne politike, strukturne 
politike in politike razvoja podeželja). 

Na področju vzpostavitve IAKS je potrebno sprejeti še 
podzakonske predpise za vzpostavitev evidenc o kmetijskih 
gospodarstvih in o živalih. Predpis, ki se nanaša na kmetijska 
gospodarstva, je v fazi osnutka. Sprejeti je potrebno tudi še predpis 
o označevanju in registraciji prašičev. 

Sprejeti je potrebno še Pravilnik o delovanju mreže knjigovodskih 
podatkov (FADN), ki bo urejal knjigovodstvo na kmetijah. 

Do 31.12.2002 bodo izdani tudi vsi podzakonski predpisi s področja 
horizontalnih vsebin, ki bodo pravni red na tem področju uskladili 
s pravnim redom EU, razen na področjih, kjer je Slovenija zahtevala 
izjeme ali prehodna obdobja. Predpisi so podrobno navedeni v 
zakonodajni prilogi. 
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Skupne tržne ureditve 

Poleg že izdanih uredb je potrebno sprejeti še uredbo za ureditev 
trga s prašičjim mesom. Za ostale tržne ureditve Slovenija pred 
vstopom ne bo sprejela uredb o tržnih ureditvah, bo pa uskladila 
določena področja (kakovost, trgovinski del) s pravnim redom 
EU z izdajo drugih podzakonskih predpisov. 

Že izdane tržne ureditve bo Slovenija do pristopa k EU dopolnjevala 
in usklajevala s skupnimi tržnimi ureditvami EU. 

V okviru tržne ureditve za mleko je potrebno sprejeti še Pravilnik 
o analizah in ocenjevanju kakovosti mleka in mlečnih izdelkov s 
seznamom referenčnih metod, Pravilnik o mleku za pitje in Pravilnik 
o vzorčenju in analiznih metodah surovega kravjega mleka. Na 
področju ureditve trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem 
je potrebno sprejeti še Pravilnik o pogojih in načinu izvajanja umika 
s trga za sadje in zelenjavo, Odredbo o tržno informacijskem 
sistemu za trg sadja in zelenjave in Pravilnik o postopkih in načinu 
vodenja evidenc trgovcev in uvoznikov sadja in zelenjave, Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oljčnem olju in Pravilnik 
o registru oljčnikov. Dodatno bo potrebno spremeniti nekaj 
predpisov o kakovostnih standardih, ker so se le-ti spremenili 
tudi v EU. 

Na področju ureditve trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom 
je v letu 2002 potrebno sprejeti še naslednje predpise: Pravilnik o 
podrobnejši razdelitvi vinogradniškega območja ter o dovoljenih 
in priporočenih sortah vinske trte, Pravilnik o kakovosti grozdja, 
mošta in vina ter dovoljenih enoloških postopkih in enoloških 
sredstvih, ki se uporabljajo pri pridelavi grozdja, mošta in vina, 
Pravilnik o postopkih in načinu vodenja evidence trgovcev in 
uvoznikov vina. V okviru ureditev trgov za druge pridelke je 
potrebno sprejeti še: odredbo o tržno informacijskem sistemu za 
trg perutninskega mesa in jajc, predpise, ki bodo urejali področje 
kakovosti pridelkov v okviru tržnih ureditev za posamezne 
pridelke, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
kakovosti hmelja, nov pravilnik o registru hmeljišč. 

Razvoj podeželja 

Republika Slovenija mora sprejeti še Nacionalni program razvoja 
kmetijstva in podeželja 2002-2006, ki bo v sklepnem 
predpristopnem obdobju in prvo obdobje po pristopu temeljni 
strateški dokument kmetijske politike. Nacionalni program bo 
določil srednjeročne razvojne cilje kmetijske politike, ukrepe, 
programe in druge dejavnosti za uresničevanje ciljev, oceno 
pričakovanih učinkov in potrebnih finančnih sredstev za izvajanje 
kmetijske politike in politike razvoja podeželja. Nacionalni pro- 
gram spodbuja družbeno zaželeni obseg kmetijske proizvodnje 
v povezavi z okoljem in prostorom, prestrukturiranje kmetijstva 
in agroživilskega sektorja ter spodbuja vlogo kmetijstva v celovitem 
razvoju podeželja. Program je v zaključni fazi priprave. 

Ukrepi strukturne politike in politike razvoja podeželja bodo v 
Nacionalnem programu zajeti v več podprogramih. Ukrepi za 
prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje se bodo izvajali 
na celotnem območju države in bodo podpirali tista kmetijska 
gospodarstva, ki imajo možnost posodobitve kmetijske 
proizvodnje. S temi ukrepi bo Republika Slovenija nadaljevala z 
že uveljavljenim programom za izboljšanje strukture kmetijskih 
gospodarstev. 

Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja 2002-2006 
bo podlaga za opredelitev vsebin ključnih razvojnih programov 
tudi v obdobju po vstopu Republike Slovenije k Evropski uniji 
(Program razvoja podeželja 2004-2006 in Enotni programski 

dokument 2004-2006 z razvojno prednostno nalogo 
Prestrukturiranje kmetijstva in razvoja podeželja). Vsebina 
napovedanega Programa posodobitve kmetijstva in razvoja 
podeželja je vključena v Državni razvojni program, ki je bil sprejet 
decembra 2001, in bo po vstopu del Enotnega programskega 
dokumenta s programskim dopolnilom, kot sestavni del za 
izvajanje strukturnih ukrepov in ukrepov razvoja podeželja 
financiranih iz EKUJS - Usmerjevalni oddelek (Uredbi sveta 1257/ 
1999 in 1260/1999). 

V letu 2002 bo Republika Slovenija pripravila spremembe 
opredelitev območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost, ki bodo podlaga za uvedbo dopolnjenega 
klasifikacijskega sistema v letu 2003. Sprejeti je potrebno še 
Uredbo o opredelitvi podeželskih območij, Seznam območij s 
težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost in Navodilo o načinu 
izvajanja razvojnih projektov podeželja. 

Gozdarstvo 

Na področju gozdarstva so naloge sledeče: 

Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih: predpisi EU 
omogočajo sofinanciranje naložb na področju izdelave in 
trženja gozdnih proizvodov, pri čemer mora s svojimi sredstvi 
sodelovati tudi država članica, česar veljavni Zakon o gozdovih 
ne omogoča. Enako velja za pomoč pri ustanavljanju združenj 
lastnikov gozdov, zato bo zakon ustrezno dopolnjen; 

- dopolnitev Pravilnika o varstvu gozdov: do polnopravnega 
članstva v EU oz. tik pred vstopom v EU bo predpisana tudi 
druga raven monitoringa na področju varstva gozdov 
Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem in 
obravnavanje varstva gozdov pred požari na ravni statističnih 
regij; 
Pravilnik o merjenju in klasifikaciji oblega lesa: naloge spadajo 
v poglavje, ki se nanaša na prost pretok blaga; 
dopolnitev programa statističnih raziskovanj: na področju 
podatkov o gozdovih posebne prilagoditve ne bodo potrebne, 
saj na tem področju Slovenija že zdaj tesno sodeluje z 
mednarodnimi organizacijami (ECE, FAO), ki zbirajo podatke 
o evropskih gozdovih. Drugače je s podatki o gozdarstvu kot 
gospodarski panogi, kjer je treba definicije in stališča uskladiti 
s pojmi in statističnimi kategorijami EU, kar bo Republika 
Slovenija storila z dopolnitvijo programa statističnih 
raziskovanj; 
izvajanje gozdarskih ukrepov v kmetijstvu: po veljavnih 
predpisih pogozdovanje kmetijskih zemljišč v Sloveniji ni 
mogoče, zato bo Republika Slovenija v uredbi, izdani na podlagi 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, določila merila za izvajanje 
tega ukrepa strukturne politike EU. 

2.2. Institucije 

Horizontalne vsebine 

Najpomembnejša naloga na področju institucij je usposobitev in 
pridobitev akreditacije AKTRP za izvajanje vseh ukrepov SKP. 

Na področju IAKS se pripravlja vzpostavitev geografskega 
informacijskega sistema (GIS). Nekatere prostorske baze so že 
izdelane za celotno območje Slovenije (digitalni ortofoto načrti in 
raba zemljišč v digitalni obliki). Do konca leta 2002 bodo v celoti 
digitalizirani katastrski načrti. Spojitev digitalnih katastrskih načrtov 
in rabe zemljišč bo do konca leta 2002 narejena za 83% površine 
Slovenije, preostanek pa v letu 2003. 
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V letu 2001 se je začela vzpostavljati evidenca namakalnih in 
osuševalnih sistemov in naprav v okviru katastra melioracijskih 
sistemov. Za delovanje IAKS je potrebno vzpostaviti še register 
oljčnikov, ki bo vzpostavljen do konca leta 2002. Za register 
oljčnikov in kataster melioracijskih sistemov in naprav se 
pripravljajo podzakonski akti ter aplikacije za vnos in vzdrževanje 
podatkov. 

Do 30.6.2002 bo na AKTRP zgrajena programska oprema za 
poročanje in povezava s sistemom baz subvencij in 
računovodstva. Do tega datuma bo tudi dokončan kontingenčni 
načrt za sistem informacijske podpore za izvajanje IAKS. 

Na področju trgovinskih mehanizmov bo AKTRP v letu 2002 
vzpostavila vse potrebne postopke za izvajanje sistema izvoznih 
in uvoznih dovoljenj (Uredba Komisije (ES) 1291/00) ter za izvajanje 
sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (Uredba 
Komisije (ES) 800/99). AKTRP bo do konca leta 2002 tudi 
vzpostavila podlage za izvajanje sistema varščin, skladno z 
uredbo Komisije (EC) 2220/85. Za izvajanje sistema izdajanja 
splošnih izvoznih in uvoznih dovoljenj in sistem izvoznih in uvoznih 
dovoljenj za sestavljene proizvode (t.i. proizvodi izven tabele 1) 
bo AKTRP pripravila vse potrebne podlage, skladno z uredbo 
Komisije (EC) 1520/00 (obrazec za izvozna/uvozna dovoljenja 
ali privzeti obrazec EU, priročnike in delovna navodila za 
posamezna delovna mesta, priročnik za podporo informacijskega 
sistema). AKTRP bo izdelala tudi računalniško podprti aplikaciji 
za izračun izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode in za 
izračun izvoznih nadomestil za sestavljene proizvode in 
vzpostavila sistem poročanja Komisiji EU o številu izvoznih/uvoznih 
dovoljenj (dnevno), tržnih cenah (tedensko) in statističnih podatkih 
o proizvodnji, porabi, izvozu, uvozu itd. (mesečno). 

Za uvedbo sistema varščin bo AKTRP pripravila: obrazec v skladu 
z veljavno nacionalno zakonodajo in z zakonodajo EU, predvsem 
z uredbo Komisije (EC) 2220/85, priročnike in delovna navodila 
za posamezna delovna mesta, priročnik za podporo 
informacijskega sistema (IT) in izdelala računalniško podprto 
aplikacijo za izračun višine varščin in drugih potrebnih elementov. 

V sodelovanju z MKGP bo AKTRP do konca leta 2002 vzpostavila 
sistema izvoznih/uvoznih dovoljenj, sistem varščin in sprejemanje 
sporazumov o sodelovanju, z natančno opredelitvijo pristojnosti 
AKTRP in posameznih institucij. Do 01.11.2002 bo oblikovan tudi 
sistem notranjih kontrol (kontrolne liste znotraj oddelka). 
Oblikovanje kasnejših kontrol na tem področju bo potekalo v 
sodelovanju s Službo za kontrolo in pristojnimi institucijami. 

AKTRP bo za izvajanje vseh nalog s področja zunanje trgovine 
do 30.06.2002 podpisala Sporazum o sodelovanju na področju 
izvajanja SKP Evropske unije s Carinskim uradom Republike 
Slovenije. 

Za izvajanje kontrole na področju politike kakovosti bo kadrovsko 
okrepljen Inšpektorat za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov 
in živil. 

V skladu z evropskim pravnim redom bo Republika Slovenija v 
maju 2002 ustanovila še Nacionalni odbor za FADN (mreža 
knjigovodskih podatkov v kmetijstvu). 

Skupne tržne ureditve 

Ključna naloga na področju administrativne usposobljenosti je 
usposobitev AKTRP za izvajanje ukrepov skupnih tržnih ureditev 
in pridobitev akreditacije za ta namen. MKGP in AKTRP sta izdelala 
načrt usposobitve AKTRP, ki predvideva kadrovsko okrepitev 
vseh oddelkov v Sektorju za kmetijske trge in Oddelka za okoljske 
programe in manj razvita območja v Sektorju za razvoj podeželja. 

Oddelek za neposredna plačila bo v letu 2002 izdelal priročnike 
za administrativne postopke, navodila s postopki za izvajanje 
direktnih plačil, opise posameznih delovnih mest in natančna 
navodila za delo na posameznem delovnem mestu. V okviru 
oddelka se bo nadaljevalo usposabljanje in izobraževanje po 
potrjenih twinning programih s francoskimi in avstrijskimi partnerji. 
AKTRP bo za pripravo pripomočkov in predstavitev primerjav 
izvajanja neposrednih plačil koristila tudi pomoč EU v obliki »Short 
term experts«. 

Program nalog Oddelka za zunanjo trgovino je predstavljen pri 
trgovinskih mehanizmih (horizontalne vsebine). 

V Oddelku za intervencije in specifične ukrepe - rastlinski del in 
Oddelku za intervencije in specifične ukrepe - živalski del se bo 
nadaljevalo delo po tvvinning programu št. FM 99-SL98/IB/AG/04 
(goveje meso - študijski obisk, tvvinning projekt za mlečne izdelke 
in alkohol, sadje in zelenjavo). Do 1. 11. 2002 bodo dopolnjeni 
osnutki obrazcev in priročnikov za intervencije na področju žit in 
govejega mesa ter pripravljeni manjkajoči obrazci in priročniki za: 
mlečne izdelke, alkohol, sadje in zelenjavo. Do 1.11. bodo izdelani 
obrazci za finančno spremljanje izvajanja ukrepov po posameznih 
proizvodih za namene poročanja, do 1.12.2002 pa bo vzpostavljen 
sistem poročanja Evropski komisiji. Računalniška aplikacija za 
spremljanje intervencijskih zalog, potrebni dokumenti, postopki 
za finančno spremljanje operacij ter priročnik za uporabo aplikacije 
bodo izdelani do 1.11.2002. V sodelovanju z Oddelkom za zunanjo 
trgovino bo do 1. 9. 2002 izdelan priročnik za varščine. Do tega 
datuma bo v oddelku oblikovan tudi sistem notranje kontrole* 
(kontrola »štirih oči«). Obrazci in priročniki se že pripravljajo za 
izvajanje ukrepa podpore skladiščenju govejega mesa (specifičen 
ukrep). Do 31.12. 2002 bo AKTRP pripravila priročnike in obrazce 
za izvajanje 42-ih ukrepov stabilizacije trga na področju rastlinskih 
in živalskih proizvodov, izdelala računalniško aplikacijo za izvajanje 
teh ukrepov, vzpostavila sistem poročanja Komisiji in pripravila 
opise nalog za posamezna delovna mesta. 

Služba za kontrolo bo do konca leta 2002 izdelala vse izboljšave 
na področju postopkov pri neposrednih plačilih in s tem zagotovila 
izpolnjevanje pogojev, ki jih določa uredba Komisije (EC) 1663/95. 
Na področju izvoznih nadomestil in javnih intervencij se bodo ob 
pomoči tvvinning projektov do konca leta 2002 vzpostavili vsi 
kontrolni postopki. Do takrat bodo tudi pripravljeni priročniki za 
delo, kontrolni listi in opisi postopkov. 

Za izvajanje nalog v Sektorju za finance bodo do 31.12.2002 
Izdelana Splošna navodila o delu sektorja za finance na področju 
"Jamstvenega oddelka EKUJS" v okviru pravnega reda EU. Do 
31.12.2002 bodo za področje dela Oddelka za računovodstvo, 
Oddelka za izvrševanje plačil in Oddelka za ekonomske analize 
izdelani: priročniki za delo, navodila za posamezno delovno mesto 
in kontrolne liste v postopkih, za prva dva oddelka pa še 
uporabniška navodila pri uporabi programa DF 2001 in za Oddelek 
za računovodstvo še Izgradnja sistema poročanja in 
implementacija programske podpore za sistem poročanja (Tabela 
104, Table105, X-tabele). 

Poleg nalog notranje revizije za program SAPARD, bo Sektor za 
notranjo revizijo opravljal tudi revizijske preglede sheme 
neposrednih plačil. 

Za izvajanje usklajenih ukrepov SKP bo Sektor za notranjo revizijo 
v letu 2002 pripravil oziroma dopolnil vso potrebno dokumentacijo 
(plan dela, opis kontrolnih postopkov vseh ukrepov, ki se bodo 
izvajali v okviru SKP, revizijske programe za vse postopke, pro- 
gram usposabljanja in izobraževanja). Poleg tega se bo v letu 
2002 Sektor za notranjo revizijo usposobil in opremil tudi za 
izvajanje revizij v pogojih uporabe informacijske tehnologije. 
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V letu 2001 je Služba za informacijsko upravljanje in tehnologijo 
(SUIT) pričela z izgradnjo programske opreme za podporo IAKS. 
Programska oprema je bila zgrajena v skladu z PRINCE 
metodologijo, vključuje pa kontrolne mehanizme, ki v veliki meri 
preprečujejo vnos nepravilnih podatkov, omejujejo dostop do 
podatkov in vzpostavljajo »kontrole štirih oči«, revizijsko sled in 
ločitev funkcij. V letu 2002 načrtujejo nadaljnjo prilagoditev 
programske opreme v skladu EU uredbo 1663/95 in sicer: 
prilagoditev podatkovnega modela za revizijsko sledenje skozi 
leta, vzpostavitev »kontrole štirih oči« v vseh fazah 
administrativnega postopka, vzpostavitev kontrol na delitev funkcij, 
preselitev aplikativne opreme za podporo IAKS na lokacijo AKTRP 
in vzpostavitev kontingenčnega načrta in načrta večletnega 
arhiviranja ter prilagoditev računovodskega sistema za poročanje 
(X tabele) in izdelava kontingenčnega načrta za računovodstvo. 

V letu 2002 bo SIUT pričela z vzpostavitvijo informacijskega 
sistema za podporo intervencijam (intervencijski odkup, 
intervencijsko skladiščenje in intervencijsko sprostitev na trg), 
zunanji trgovini (kvote, garancije) in nadaljevala z razvojem tržnega 
informacijskega sistema (TIS). Informacijski sistem za podporo 
tržnim redom, bo vzpostavljen v skladu s smernicami (EU VI/ 
661/97) in PRINCE metodologijo ter bo uporaben tako za nacionalne 
programe, kakor tudi za potrebe izvajanja tržnih redov skladnih z 
EU zahtevami. Izgradnja informacijskega sistema v celoti 
predstavlja veliko naložbo in bo predvidoma vzpostavljena 
najkasneje do konca leta 2003. 

Varnost IT informacijskega sistema za podporo IAKS bo v celoti 
vzpostavljena do 30.9.2002. 

Razvoj podeželja 

Za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja 
podeželja, ki niso vključeni v predpristopni program SAPARD in 
se bodo v Republiki Sloveniji izvajali po vstopu v EU, bo AKTRP 
do vstopa ustrezno dopolnila notranje akte AKTRP za izvajanje 
teh ukrepov, skladno s kriteriji za akreditacijo. 

Za izvajanje nalog notranje revizije za program SAPARD bo Sektor 
za notranjo revizijo upošteval usmeritve EU za delo notranje 
revizije v prvem letu po akreditaciji.Te usmeritve določajo natančna 
navodila in priporočila za popolno kontrolo vse dokumentacije, 
vezane na postopke SAPARD. 

V letu 2001 je potekalo uvajanje programskega paketa SAPARD 
in izdelava priročnikov za njegovo uporabo. V sodelovanju s 
Sektorjem za razvoj podeželja bo Služba za informacijsko 
upravljanje in tehnologijo (SIUT) prilagodila dokumentacijo, vezano 
na delovne procese, nastavitev programskega paketa v 
produkcijsko okolje in izdelala kontingenčni načrt za programsko 
opremo SAPARD. 

V letu 2001 je bil prenesen računovodski paket na računalnik 
AKTRP, izdelan kontingenčni načrt za finančne podatke, v letu 
2002 pa vzpostavljen sistem prenosa na oddaljeno lokacijo. V letu 
2001 je bil računovodski paket prenesen v produkcijo in uporabljen 
pri izvajanju nacionalnih ukrepov kmetijske politike. Programski 
paket za spremljanje toka dokumentacije SAPARD je v uvajanju, 
baza podatkov DOMINO bo prenesena iz okolja Novell v okolje 
AIX, pripravlja se kontingenčni načrt za bazo DOMINO. Predvideno 
dokončanje del na programski opremi je september 2002. 

Podatkovne osnove za poročanje Nadzornemu odboru Sapard 
bodo temeljile na prej navedenih programskih podporah. 
Implementacija potrebnih poročil bo potekala vzporedno z gradnjo 
in povezavo teh programskih podpor. 

V letu 2002 SUIT načrtuje tudi dokončno izgradnjo SAPARD 
aplikativne opreme, vključno s podporo za preglede na kraju 
samem, in vzpostavitev spremljanja izvajanja programa SAPARD. 

Gozdarstvo 

Na področju gozdarstva bo, poleg AKTRP, ki bo pristojna za 
izplačila finančnih podpor s področja gozdarstva, del nalog 
(implementacija ukrepov politike gozdarstva) opravljal Zavod za 
gozdove Slovenije, nekatere naloge pa Gozdarski inštitut 
Slovenije. 

2.2.1. Potrebe po kadrovski okrepitvi institucij 

Za najnujnejše naloge, vezane na prevzem pravnega reda EU je 
na ožjem MKGP v letu 2002 nujno potrebnih 5 novih zaposlitev, v 
letu 2003 pa še 2 novi zaposlitvi. Delovna področja, na katerih so 
nove zaposlitve v letu 2002 najnujnejše, so naslednja: dokončna 
vzpostavitev sistema identifikacije in registracije živali, na področju 
sonaravnega kmetijstva za potrebe izvajanja kmetijsko okoljskega 
programa, dokončna vzpostavitev registra kmetijskih 
gospodarstev, za pripravo harmoniziranih predpisov ter za 
izvajanje tekočih analiz posameznih kmetijskih trgov. Navedene 
potrebe po dodatnih zaposlitvah so le najnujnejše in ne zadostujejo 
za izvedbo vseh načrtovanih nalog MKGP v času prilagajanja in 
po vstopu v EU. 

Na AKTRP je bilo 31.12.2001 102 zaposlenih. Za izvajanje ukrepov 
nacionalne kmetijske politike ter za usposobitev in pripravo 
dokumentacije AKTRP za akreditacijo za izvajanje SKP je potrebno 
na AKTRP v letu 2002 41 novih zaposlitev skladno s sprejeto 
sistemizacijo delavnih mest (Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v AKTRP, september 2000). V letu 
2003 bo morala AKTRP za izpolnitev zastavljenih ciljev dopolniti 
sistemizacijo za 65 dodatnih delovnih mefet. Z zapolnitvijo delovnih 
mest po veljavni sistemizaciji in dopolnjeni sistemizaciji bo imela 
AKTRP predvidoma 208 zaposlenih delavcev. 

Na Uradu RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oz. živil 
je za najnujnejše naloge prilagajanja potrebna 1 nova zaposlitev v 
letu 2003. 

Kadrovsko se mora okrepiti tudi Inšpektorat za kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil. Inšpektorat je ustanovljen na podlagi 
Zakona o kmetijstvu in je s svojim delovanjem začel 1.12.2001, 
ko je bilo s Tržnega inšpektorata RS prerazporejenih 17 tržnih 
inšpektorjev (14 mejnih inšpektorjev in 3 inšpektorji, ki so opravljali 
nadzor v notranjem prometu). Dodatno je bil v inšpektorat 
prerazporejen 1 delavec MKGP in 1 delavec AKTRP. Za 
najnujnejše naloge je v letu 2002 potrebnih 6 novih zaposlitev 
(ena zaposlitev v uradu glavnega direktorja in 5 inšpektorjev na 
enotah za kontrolo v notranjem prometu), v letu 2003 pa še 3 
nove zaposlitve. 

Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
je za najnujnejše naloge potrebna 1 nova zaposlitev v letu 2002 
(za izvajanje nadzora na področju morskega ribištva) in dodatnih 
7 novih zaposlitev v letu 2003. 

Načrtovane nove zaposlitve so v skladu s prioritetami iz 
Partnerstva za pristop in z Akcijskim načrtom za krepitev 
administrativne usposobljenosti za prevzem in izvajanje pravnega 
reda EU, v katerem so vsa področja, na katerih se načrtujejo 
nujno potrebne nove zaposlitve, posebej izpostavljena. Navedene 
potrebe po dodatnih zaposlitvah so le najnujnejše in ne zadostujejo 
za izvedbo vseh načrtovanih nalog v času prilagajanja in po vstopu 
v EU. 
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2.3. Proračunska sredstva 

Republika Slovenija že od leta 1998 na področju nacionalne 
kmetijske politike z uvedbo reforme kmetijske politike simulira 
SKP Evropske unije. Za ukrepe, ki so po vsebini in načinu izvajanja 
primerljivi z ukrepi v EU (neposredna plačila na površino in na 
žival, izravnalna plačila, kmetijsko okoljski ukrepi in drugi ukrepi 
kmetijske politike ter kmetijske strukturne politike), namenja vsako 
leto realno več sredstev. V letu 2001 je višina neposrednih plačil 
dosegla 42% višine neposrednih plačil v EU. V primerjavi s 
proračunom za kmetijstvo v letu 2001 bodo proračunska sredstva 
rasla tudi v letu 2002 in 2003, s čimer se bodo ukrepi nacionalne 
kmetijske politike približali evropskim tudi po višini neposrednih 
plačil. V letu 2002 bodo neposredna plačila dosegla raven 60% 
višine neposrednih plačil v EU, po sprejetem proračunu za leto 
2003 pa se bo ta odstotek predvidoma dvignil na 82%. Zaradi 
poudarjene multifunkcionalne vloge kmetijstva se vse več 
sredstev namenja ukrepom iz drugega stebra, to je strukturnim 
ukrepom in ukrepom razvoja podeželja, kar je v skladu z razvojem 
SKP in s pričakovanimi reformami le-te. Delež proračunskih 
sredstev, ki so namenjena ukrepom drugega stebra SKP, znaša 
v letu 2002 okoli 40% vseh podpor kmetom. Proračunske podpore 
kmetijstvu so v zadnjih letih pospešile prestrukturiranje sektorja, 
ki se odraža v stalnem zmanjševanju števila kmetij in v 
povečevanju števila specializiranih in bolj konkurenčnih kmetij. 

2.4. Tuja sredstva 

Phare 

Sredstva Phare državnih programov so bila koriščena v sektorju 
za kmetijstvo za postavitev inštitucij in prilagajanje slovenske 
zakonodaje zakonodaji EU. 

SL9806.01.02 - Prenos inšpekcijskih funkcij: oblikovanje 
novih kontrolnih postopkov na mestu dogajanja. Projekt se je 
končal oktobra 2000. Porabljena sredstva: 0,05 MEUR. 

- SL9806.02 ESPU - Oddelek za EU strategijo In 
programiranje. Tehnčna pomoč za pripravo pogojev za 
plačilno agencijo in pripravo reforme kmetijske politike. Projekt 
se je končal oktobra 2000. Porabljena sredstva: 0,25 MEUR. 

- SI98/IB/AG/03 - Strukturni razvoj podeželja - twinning, 
glavni partner Nemčija, v sodelovanju z Avstrijo: ustanovitev 
Sektorja za razvoj podeželja znotraj ARSKTRP, pomoč pri 
pripravi nacionalnega programa razvoja podeželja 2001-2006.. 
Projekt se je končal aprila 2001. Porabljena sredstva: 0,4 
MEUR. 
SL9905.01.02.2 - Krepitev kontrole kakovosti živil - nabava 
laboratorijske opreme za pridobitev akreditacije pooblaščenih 
laboratorijev. Oprema je bila dobavljena v letu 2001. Porabljena 
sredstva: 0,3 MEUR. 

- SL9905.01.01.1 - Vzpostavitev ARSKTRP - twinning glavni 
partner Francija, v sodelovanju z Avstrijo in Nemčijo: 
ustanovitev Oddelka za kmetijske trge znotraj ARSKTRP. 
Projekt se je zaključil aprila 2002. Porabljena sredstva: 0,4 
MEUR. 

• SL 9905.01.01.2 - Register na kmetijah - twinning glavni 
partner Nemčija v sodelovanju z Avstrijo: vzpostavitev Službe 
za kontrolo znotraj ARSKTRP, zagotovitrev pogojev za 
izvajanje lAKS-a. Projekt je v zaključni fazi.en. Porabljena 
sredstva: 0,4 MEUR. 
Sl.0101.01 - Računovodstvo, sistem poročanja In sistem 
garancij v okviru Jamstvenega sklada EKUJS - tehnična 
pomoč za postavitev celotnegaEKUJS sistema plačil; 
zaokrožen postopek akreditacije plačilne agencije. Predvidena 
sredstva: 0,15 MEUR. 

SI.0104.02 - Tržni Informacijski sistem na osnovi 
ekonomske analize - twinning light. Postavitev tržnaga 
informacijskega sisrema za pomembnejše kmetijske 
proizvode. V fazi podpisa pogodbe. Predvidena sredstva: 0,15 
MEUR. 

- SI 0201.01A - Nadgradnja sistema za kontrolo kakovosti 
živil za posebne kmetijske proizvode in živila - tvvinning 
light. V fazi pridobivanja ponudb. Predvidena sredstva: 0,15 
MEUR. 

- SI 0201.01B - Nadgradnja registracijskega sistema na 
Uradu RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov 
oz. živil - tvvinning light. V fazi pridobivanja ponudb Predvidena 
sredstva: 0,15 MEUR. 
SI 0201.07 - Priprava na vzpostavitev nadzornega sistema 
in sistema poročanja v skladu z zahtevami EKUJS za 
akreditacijo plačilne agencije (ARSKTRP)- tvvinning light. V 
fazi pridobivanja ponudb Predvidena sredstva: 0,15 MEUR. 

SAPARD 

Program predpristopne pomoči SAPARD namenja pomoč za 
spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in celovit razvoj 
podeželja skladno z zahtevami Partnerstva za pristop, ki se 
nanašajo na reševanje prednostnih in specifičnih problemov pri 
trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih 
območij držav kandidatk ter sodelovanje pri izvajanju pravnega 
reda EU z vidika splošne kmetijske in sorodnih politik. Za začetek 
koriščenja sredstev programa SAPARD je Republika Slovenija 
izpolnila vse 3 pogoje: 

potrditev Načrta razvoja podeželja 2000-2006 s strani Komisije 
EU. Komisija EU je s sklepom dne 27.10.2000 odobrila Načrt 
razvoja podeželja 2000-2006 kot program za kmetijstvo in 
razvoj podeželja v Republiki Sloveniji; 
podpis večletnega in letnega sporazuma o financiranju 
predpristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja. 
Sporazuma sta bila podpisana 5.3.2001. Večletni sporazum 
je ratificiral Državni zbor z Zakonom o ratifikaciji večletnega 
sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih Skupnosti 
in Vlado Republike Slovenije (Ur I. RS, št. 61/01, Mednarodne 
pogodbe št. 19), letni sporazum pa Vlada RS s prejemom 
Uredbe o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju med 
Komisijo Evropskih Skupnosti in Vlado Republike Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 21/01 - mednarodne pogodbe); 
usposobitev AKTRP (agencija SAPARD) v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU - na podlagi predložene dokumentacije in 
opravljenih predakreditacijskih pregledov je bila nacionalna 
akreditacija AKTRP podeljena 11.9.2001 s strani Nacionalnega 
sklada ter pridobljena njena potrditev s strani Komisije EU z 
odločbo Komisije št. 2001/820/tC. 

Sklenjeni letni sporazum o financiranju določa višino sredstev iz 
leta 2000, ki jih Skupnost namenja izvedbi ukrepov SAPARD 
(6.445.460 EUR) in opredeljuje rok za koriščenje teh sredstev 
(31.12.2002). Sredstva Skupnosti so dopolnjena, skladno s 
programom SAPARD, s sredstvi iz domačega proračuna v 
razmerju 2 proti 1. 

Program SAPARD se je začel izvajati na podlagi nove Uredbe o 
ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 
2000 - 2006 (SAPARD; Ur. I. RS, št. 107/01) in Odloka o višini 
sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja 
podeželja 2000-2006 za proračunsko leto 2002 (Ur. I. RS, št. 2/ 
2002) ter objavljenega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev 
nepovratnih sredstev iz programa SAPARD (Ur. I. RS, št. 2/2002). 
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Do konca meseca aprila je na AKTRP prispelo 69 vlog, od tega 
so 27 vlagateljem že izdane odločbe o dodelitvi sredstev, 46 
vlagateljem je bilo posredovano obvestilo o prejemu vloge in 
popolnosti dokumentacije, 5 vlog je posredovanih v dopolnitev, 8 
zavrženih in 10 zavrnjenih. 

V letu 2002 bodo pripravljeni popravki in dopolnitve Programa 
SAPARD, ki jih narekujejo spremembe pri ukrepu tehnična pomoč 
in spremembe finančnih alokacij sredstev glede na sklenjene 
letne sporazume ter določene stroge omejitve in kriteriji pri 
posameznih ukrepih. 

Dne 19. marca 2002 je bil v Bruslju podpisan Letni sporazum o 
financiranju 2001 predpristopnega programa za kmetijstvo in 
razvoj podeželja med Vlado Republike Slovenije in Komisijo 
Evropskih skupnosti in je v postopku ratifikacije. Letni sporazum 
o financiranju 2001 opredeljuje sredstva Skupnosti za 
sofinanciranje programa SAPARD v višini 6.576.465 EUR. 

MKGP je kot organ za upravljanje določilo kazalce za spremljanje 
in nadzor nad izvajanjem posameznih ukrepov programa SAPARD 
ter vzpostavil sistem zbiranja in zajemanja potrebnih informacij 
na AKTRP. Vlada RS je s Sklepom o ustanovitvi in imenovanju 
članov nadzornega odbora SAPARD (Ur. I. RS, št. 24/01) formalno 
ustanovila Nadzorni odbor SAPARD. Na prvi seji nadzornega 
odbora SAPARD, ki je bila 27.7.2001 v Ljubljani, je bil sprejet 
Poslovnik nadzornega odbora SAPARD. Člani so se seznanili in 
sprejeli indikatorje za spremljanje izvajanja programa SAPARD, 
seznanjeni so bili s kriteriji za izbor projektov po posameznih 
ukrepih, s postopkom evalvacije programa SAPARD, postopkom 
spreminjanja programa SAPARD in nekaterimi drugimi splošnimi 
informacijami programa SAPARD. 

B. Veterina in zootehnika 

1. Splošna ocena 

Veterinarske vsebine 

Veterinarska služba je v RS organizirana v Veterinarski upravi 
RS (VURS), ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) in predstavlja centralno 
veterinarsko oblast. VURS izvaja nadzor nad živalmi, živili, 
surovinami in odpadki živalskega izvora na podlagi zakonov in 
podzakonskih predpisov: 

- Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 33/01); 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Ur. I. RS, št. 52/00); 

- Zakon o zaščiti živali (Ur. I. RS, št. 98/99); 
- Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur. I. RS, št. 

101/99, 70/00) 
- Zakon o krmi (Ur. I. RS, 13/02). 

S sprejemom Zakona o veterinarstvu so bile odpravljene 
neusklajenosti s pravnim redom EU in dana pravna podlaga za 
nadaljnje usklajevanje in implementacijo določb zakona. Zakon 
predvsem spreminja sistem mejne veterinarske kontrole in način 
predpisovanja in določanja pogojev za uvoz, izvoz, prevoz živali, 
živil živalskega izvora, živalskih proizvodov, živalskih stranskih 
proizvodov ter krme, ki ga usklajuje s sistemom v EU. Zakon 
prinaša spremembe pri načinu zbiranja in višini veterinarskih 
pristojbin, na novo pa tudi ureja področja, kot so živalske kužne 
bolezni, registracija objektov pod veterinarskim nadzorom, 
veterinarski informacijski sistem ter sodelovanje z Evropsko 
komisijo in pristojnimi organi za veterinarstvo držav članic. 

Zakon o veterinarstvu določa nekoliko drugačno postavitev 
strukture VURS z glavnim uradom, ki je razdeljen na upravni in 
inšpekcijski del, 13 območnimi uradi, znotraj katerih je organizirana 
notranja veterinarska inšpekcija, ter 8 mejnih veterinarskih postaj, 
ki vključujejo skupno 21 mejnih veterinarskih kontrolnih točk. 

Na novo se oblikuje tudi urejenost mreže veterinarskih laboratorijev 
v državi s postavitvijo Nacionalnega veterinarskega inštituta (v 
nadaljnjem besedilu: NVI) kot posebne organizacijske enote 
Veterinarske fakultete v Ljubljani, ki je bil formalno ustanovljen s 
1.1.2002. NVI združuje veterinarske laboratorije na nacionalnem 
in regionalnem nivoju. Laboratoriji NVI na nacionalnem nivoju bodo 
delovali kot nacionalni referenčni laboratoriji v mreži EU 
laboratorijev za področja, ki jih bodo pokrivali. 

Na podlagi Zakona o veterinarstvu je bila sprejeta Odredba o 
pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. I. RS, št. 39/01, 46/01, 
in 29/02) in Pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil 
surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in 
zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna 
bolezen (Ur. I. RS, št. 38/01). V zadnjem letu so bili sprejeti še 
naslednji predpisi: Navodilo o nadzoru nad boleznimi školjk (Ur. I. 
RS, št. 80/01), Odredba o označevanju in registraciji drobnice 
(Ur. I. RS, št. 106/01), Pravilnik o medicirani krmi (Ur. I. RS, št. 65/ 
01), Pravilnik o farmakovigilanci za zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini (Ur.l. RS, št. 67/01), Pravilnik o označevanju 
živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Ur. I. 
RS, št. 99/01), Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in drugih 
diagnostičnih preiskav za živali v letu 2002 (Ur. I. RS, št. 6/02) ter 
Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v 
veterinarski medicini (Ur. I. RS, št. 3/02). 

Na podlagi podzakonskih predpisov je Republika Slovenija 
uskladila tudi ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje 
goveje spongiformne encefalopatije v državi, prav tako pa se je 
zavezala, da bo sprejela in implementirala določbe iz novo sprejete 
uredbe 999/2001/EC, ki določa preprečevanje, nadzor in 
izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Prav tako 
je Slovenija uskladila in v praksi izpeljala sistem nadzora nad 
rezidui, skladno z direktivo Sveta 96/23/EC. Na področju nadzora 
nad živalskimi kužnimi boleznimi je Slovenija pripravila Načrta 
ukrepov za slinavko in parkljevko in klasično prašičjo kugo ter 
oktobra 2000 prenehala s cepljenjem prašičev proti klasični prašičji 
kugi. 

Na področju zaščite živali je bil narejen velik korak leta 1999, ko 
je bil sprejet Zakon o zaščiti živali (Ur. I. RS, št. 98/99), na podlagi 
tega pa je s podzakonskimi akti že urejeno pomembno področje 
zaščite živali v transportu in področje zaščite živali pri zakolu. Na 
področju zaščite živali v reji bo Slovenija v celoti prevzela evropski 
pravni red, z izjemo kokoši nesnic v baterijski kletkah, kjer je 
dogovorjeno prehodno obdobje do popolne uveljavitve zakonodaje. 

Preko Phare in tvvinning projekta je potekalo usposabljanje 
upravnih delavcev, strokovnjakov iz laboratorijev in veterinarskih 
inšpektorjev v obliki študijskih obiskov in delavnic v Sloveniji, 
Italiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in drugih državah članicah EU. V okviru 
teh programov je bil pripravljen priročnik za delo mejnih 
veterinarskih inšpektorjev, kjer so izdelani natančni postopki in 
ukrepi inšpekcijskih pregledov ob uvozu. Prav tako je bil izdelan 
Načrt ukrepov v primeru pojava slinavke in parkljevke in klasične 
prašičje kuge za Slovenijo. 

Slovenija se je na prostovoljni osnovi, kot prva država kandidatka, 
vključila v evropski informacijski sistem ANIMO v februarju 2001. 
S 1.1.2002 se je priključila tudi na ADNS sistem. 
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Po priključitvi k Evropski uniji Slovenija predvideva naslednje mejne 
prehode z veterinarsko kontrolo: 

- cestni prehodi: 
Obrežje (ki vključuje tudi železniški prehod Dobova); za živali, 
živila in proizvode živalskega izvora ter živalske proizvode in 
krmo, 
Jelšane: za živila in proizvode živalskega izvora, živalske 
proizvode, krmo in male živali, 
Gruškovje: za živila in proizvode živalskega izvora, živalske 
proizvode, krmo in male živali; 
Letališče Ljubljana-Brnik: za sprejem pošiljk živil in proizvodov 
živalskega izvora ter živalskih proizvodov in krme ter malih 
živali; 
Luka Koper: za živali, živila in proizvode živalskega izvora ter 
živalske proizvode in krmo. 

Inšpekcijsko nadzorstvo na podlagi Zakona o veterinarstvu, 
Zakona o zaščiti živali, Zakona o krmi ter Zakona o zdravilih in 
medicinskih pripomočkih, v delih, ki se nanašajo na nadzor nad 
uporabo in prometom veterinarskih zdravil, opravlja notranja in 
mejna veterinarska inšpekcija VURS. 

VURS ima s svojo mrežo regionalnih enot in izpostav vzpostavljen 
nadzor na notranjem trgu (na mestu izvora) nad zdravstvenini 
stanjem živali v državi in nad objekti za proizvodnjo, predelavo in 
obdelavo živil živalskega izvora. Neposredni nadzor v objektih 
za predelavo in obdelavo živil živalskega izvora izvajajo 
veterinarski inšpektorji, zaposleni pri VURS. 

Veterinarska inšpekcija VURS je pooblaščena za izvajanje 
veterinarskih pregledov na notranjem trgu in preglede pošiljk živali 
in proizvodov, ki se uvozijo v Slovenijo. Nadzor prometa z živimi 
živalmi na notranjem trgu veterinarska služba izvaja preko 
pooblaščenih veterinarjev - veterinarskih organizacij s koncesijo. 

Za izvajanje označevanja in registracije živali je bila v začetku 
leta 2000 na MKGP ustanovljena Služba za označevanje in 
registracijo živali. V januarju 2001 se je začel vzpostavljati centralni 
register govedi - centralna baza podatkov za govedo. Od 1.1.2001 
se sproti registrirajo vsa rojena teleta, vsi premiki govedi, 
registrirajo se tudi starejše živali. Centralni register govedi se 
uporablja tudi za administrativno kontrolo pri dodeljevanju premij 
za krave dojilje. V letu 2001 je bilo zavedenih 584.000 registracij, 
101.160 odhodov in 90.077 prihodov. V aprilu 2002 je v centralnem 
registru govedi registriranih 483.000 živali na 53.262 
gospodarstvih. Za registrirane živali se izdajajo potni listi za govedo. 
V letu 2001 je bila predpisana tudi uradna ušesna znamka. Na 
kmetijskih gospodarstvih je predpisano vodenje registra govedi 
na gospodarstvu. V začetku julija 2001 se je začel izvajati nadzor 
nad sistemom identifikacije in registracije govedi, ki ga izvajata 
kmetijska in veterinarska inšpekcija, vsaka v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

Zootehnične vsebine 

Pomemben napredek pri prevzemanju pravnega reda EU pomeni 
sprejem Zakona o živinoreji (Ur. I. RS, št. 18/02). Zakon določa 
cilje živinoreje, pogoje in način reje ter nemoteno rejo, ureja načine 
živinoreje in krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in 
ohranjanje lastnosti domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov 
v rejo, ohranjanje genetske variabilnosti, genetske rezerve in 
avtohtone pasme, strokovne naloge in službe na področju 
živinoreje ter genske banke v živinoreji, organizacije v živinoreji, 

izobraževalno in raziskovalno delo na področju živinoreje, promet 
in trg s plemenskim materialom, načine zagotavljanja sredstev 
za uresničevanje tega zakona ter nadzor nad izvajanjem tega 
zakona. 

Po novi zakonodaji je MKGP pristojni organ Republike Slovenije 
za področje zootehnike, ki za posamezne pasme oziroma vrste 
domačih živali priznava rejske organizacije. Določen je postopek 
priznavanja rejskih organizacij za vodenje rodovniških knjig in 
pogoji, ki jih morajo rejske organizacije izpolnjevati. MKGP bo 
izvajalo tudi priznavanje drugih organizacij, kot so osemenjevalna 
središča, testne postaje, institucije za vodenje in obdelavo baz 
podatkov za potrebe zootehnike, organizacije za oceno in napoved 
plemenske vrednosti. Izvajalo bo zootehniški nadzor v prometu s 
plemenskim materialom in nad delovanjem priznanih oziroma 
odobrenih organizacij v živinoreji. 

Na podlagi novega Zakona o živinoreji bodo najkasneje do 
31.12.2002 za vodenje rodovniških knjig priznane rejske 
organizacije, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje v skladu z 
evropskim pravnim redom. Za tiste vrste oziroma pasme domačih 
živali, kjer rejske organizacije predpisanih pogojev ne bodo 
izpolnjevale v celoti, bo vodenje rodovniških knjig izvajalo MKGP 
kot pristojni organ. Republika Slovenija je v letu 2001 umaknila 
zahtevo po prehodnem obdobju na področju priznavanja rejskih 
organizacij. 

Služba za označevanje in registracijo živali na MKGP vodi osnovni 
register govedi, ki je enotna podlaga tudi za vodenje rodovniških 
knjig za govedo. Vse živali so označene na enoten predpisan 
način. Zakon o živinoreji določa vodenje registrov tudi za druge 
plemenske živali na podoben način, kot je to že urejeno za govedo. 

V novembru 2000 je bil na MKGP oblikovan Sektor za zootehniko. 
V sektorju so zaposleni trije strokovni delavci, ki pokrivajo področje 
zootehniške zakonodaje. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Veterinarske vsebine 

Republika Slovenija bo do konca leta 2002 sprejela še preostale 
načrtovane podzakonske predpise, ki so potrebni za uskladitev 
s pravnim redom EU: 7 podzakonskih predpisov s področja 
zaščite živali, 1 predpis s področja zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter 16 predpisov na podlagi Zakona o veterinarstvu 
(vsi še nesprejeti načrtovani predpisi so navedeni v prilogi). 

Na zakonodajnem področju je do konca leta 2002 potrebna tudi 
ratifikacija evropske konvencije o^zaščiti živali, ki se uporabljajo 
za poskusne in druge namene. 

Sistem identifikacije in registracije govejih živali: praktična 
vzpostavitev centralne baze podatkov in delujočega sistema za 
identifikacijo in registracijo govedi bosta popolnoma operativna 
do konca leta 2002. 

Sistem identifikacije prašičev in drobnice: sprejeti je potrebno še 
odredbo o označevanju in registraciji prašičev. Sistem identifikacije 
drobnice, prašičev in konjev se bo začel vzpostavljati v letu 2002 
in bo dokončno vzpostavljen do konca 2003. 
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Zootehnične vsebine 

Za področje zootehnike bo na podlagi novega Zakona o živinoreji 
sprejetih 51 podzakonskih predpisov za prevzem pravnega reda 
EU s tega področja in sicer za kopitarje, govedo, prašiče, koze, 
ovce, perutnino, kunce, čebele ter nekatere druge gospodarsko 
pomembne vrste živali, kot so psi, noji, gojena divjad in drugo, ki 
se tržijo tudi kot plemenski material, oziroma se vodi za te živali 
rodovniška knjiga. 

2.2. Institucije 

Veterinarske vsebine 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda na področju 
veterine so okvirno že vzpostavljene. Zagotoviti bo potrebno 
ustrezno ureditev sistema delovanja državnih laboratorijev na 
centralni in regionalni ravni, vključno z določitvijo nacionalnega 
referenčnega laboratorija za posamezna področja. Nujna pa je 
tudi kadrovska okrepitev VURS, ki za prevzem in izvajanje 
pravnega reda EU potrebuje v letu 2002 10 novih zaposlitev, v 
letu 2003 pa 18 novih zaposlitev. Nove zaposlitve v letu 2002 so 
predvidene za opravljanje inšpekcijskih nalog v obratih za 
predelavo živil živalskega izvora. Načrtovane zaposlitve so v 
skladu s prioritetami iz Partnerstva za pristop in z Akcijskim 
načrtom za krepitev administrativne usposobljenosti. 

Na vseh prehodih na bodoči zunanji meji bo Republika Slovenija 
zagotovila do vstopa v EU vse pogoje za prevzem nalog mejne 
veterinarske inšpekcije, ki so predpisane z zakonodajo EU in s 
tem zagotovila vstopne točke za vstop pošiljk iz tretjih držav v 
EU. Mejni prehod Obrežje bo dokončan do konca leta 2002, mejna 
prehoda Jelšane in Gruškovje pa do konca leta 2003. 

Zootehnične vsebine 

Zakon o živinoreji ne predpisuje ustanavljanja novih institucij na 
področju živinoreje. Sektor za zootehniko na MKGP je ustanovljen, 
zaradi obsežnosti nalog in obveznosti, ki so posledica prenosa 
pravnega reda EU s področja zootehnike, pa bi ga bilo potrebno 
kadrovsko okrepiti. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zootehniških določb Zakona 
o živinoreji in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo 
kmetijski inšpektorji, razen določb, ki se nanašajo na kakovost 
živalskih proizvodov, katerih izvajanje nadzorujejo inšpektorji za 
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. 

2.3. Proračunska sredstva 

Zaradi novih nalog, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje, s katero 
prevzemamo pravni red EU, se povečujejo tudi sredstva v 
proračunu, namenjena izvajanju veterinarskih vsebin. 

Na področju zootehnike se iz proračuna RS zagotavljajo sredstva 
za izvajanje strokovnih nalog na področju selekcije, kontrole, 
proizvodnosti živali in reprodukcije ter vodenja rodovniških knjig. 

2.4. Tuja sredstva 

Phare 

- SL9806.01.0002 - Mejne Inšpekcijske postaje (BIPs): 
tehnična pomoč za pripravo dokumentacije za izgradnjo 
objektov za veterinarsko in fitosanitarno mejno inšpekcijsko 
kontrolo. Projekt se je končal avgusta 2001. Porabljena 
sredstva: 0,25 MEUR. 
SL 99/IB/AG/01a - Krepitev veterinarskega nadzora - twin- 
ning, glavni partner Italija, v sodelovanju z Nemčijo: uskladitev 
slovenske veterinarske službe z veterinarskim pravnim 
redom EU, predstavitev administrativnega in nadzornega 
sistema za prepoznavanje bolezni živali, mejne inšpekcije, 
blagostanje živali ter akreditacije laboratorijev. Projekt je v 
teku. Predvidena sredstva: 0,5 MEUR. 
SI.0101.02 - Veterinarska kontrola kužnih bolezni - 
investicija: predviden nakup opreme za potrebe diagnostike 
patološkega laboratorija, laboratorija za biološke preglede, 
laboratorija za visoko kužne bolezni živali, laboratorija za 
molekularne diagnostike. Tehnična dokumentacija za izvedbo 
razpisa je v pripravi. Investicija v višini 2,0 MEUR. 
SI 0201.03 - Monitorlng klasične prašičje kuge pri divjih 
prašičih - twinning light: vzpostavitev učinkovitega 
nadzornega sistema nad klasično prašičjo kugo v populaciji 
divjih prašičev (uvedba meril za kontrolo bolezni v Sloveniji). 
V fazi pridobivaanja ponudb. Predvidena sredstva: 0,15 
MEUR. 
SI 0201.04 - Izkoreninjenje stekline - twinning light: 
izkoreninjenje stekline v državi, z delnim sofinanciranjem 
vakcinalnih vab za lisice. V fazi pridobivanja ponudb. 
Predvidena sredstva: 0,15 MEUR 
SI 0201.05 Zdravstveni pogoji za živalske stranske 
proizvode, ki niso namenjeni za ljudsko prehrano - twin- 
ning. V fazi pridobivanja ponudb. Predvidena sredstva: 0,4 
MEUR 

C. Prehrana živali 

1. Splošna ocena 

Področje prehrane živali v Sloveniji trenutno urejajo sledeči zakoni: 

- Zakon o krmi (Ur. I. RS, 13/02), 
- Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 33/01), 
- Zakon o živinoreji (Ur. I. RS, št. 18/02). 

Pomemben napredek pri prilagajanju slovenskega pravnega reda 
pravnemu redu EU je sprejem Zakona o krmi. Zakon določa 
pogoje za proizvodnjo, dajanje v promet in krmljenje s krmo, 
dodatki in premiksi, ki se uporabljajo za krmljenje živali, postopek 
za izdajo dovoljenja za proizvodnjo in promet dodatkov, 
informacijski sistem ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. 

V Sloveniji sta odgovorna za upravne, zakonodajne in mednarodne 
zadeve s področja prehrane živali Oddelek za prehrano živali v 
Sektorju za prehrano na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) in Veterinarska uprava Republike Slovenije 
(VURS), ki je organ v sestavi MKGP. 
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Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o krmi in predpisov, ki 
bodo izdani na njegovi podlagi, opravljajo za področje kakovosti 
krme, dodatkov in premiksov inšpektorji za kontrolo krme, ki 
delujejo v okviru Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo (IRSKGLR), za področje zdravstvene ustreznosti krme, 
dodatkov in premiksov in nadzor nad obrati pa uradni veterinarji 
za inšpekcijski nadzor, ki delujejo v okviru VURS-a. 

Preskušanje za uradno kontrolo krme opravljata Veterinarska 
fakulteta (Inštitut za higieno in patologijo prehrane živali) in Kmetijski 
inštitut Slovenije. 

Slovenija že vrsto let izvaja »monitoringe« kot sistematični nadzor 
nad ostanki škodljivih snovi v krmilih, ki kažejo izboljšanje, kar je 
verjetno na eni strani posledica povečanega nadzora in 
konkurenčnosti, na drugi strani pa posledica ozaveščenosti tako 
proizvajalcev kot tudi uporabnikov krme. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Na podlagi Zakona o krmi bo Slovenija do 31.12.2002 izdala in 
uveljavila podzakonske predpise, ki bodo podrobneje določali 
zahteve za dodatke in krmo, način označevanja krme ter zahteve 
za proizvajalce in uporabnike krme v prehrani živali ter preskusne 
metode za kontrolo in uradni nadzor na področju krme: 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in 
posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane, s katerim 
bo uskladila zahteve, ki se nanašajo na registracijo podjetij in 
posrednikov na področju živalske krme, 
Pravilnik o kakovosti krme, 
Pravilnik o krmnih dodatkih, 
Pravilnik o označevanju krme v prometu, s katerimi bo 
uskladila zahteve, ki se nanašajo na krmo in na promet s 
krmo; 
Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (v katerem bodo 
določene maksimalne dovoljene vsebnosti neželenih snovi v 
krmi in mikrobiološke zahteve za krmo); 
Pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih, 
kemičnih in mikrobioloških analiz krme (s katerim bo uskladila 
zahteve, ki se nanašajo na analizne metode) in 
Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene. 

2.2. Institucije 

Za izvajanje nadzora v skladu z zahtevami pravnega reda EU 
bosta najkasneje do 31.12.2002 usposobljena IRKSGLR ter 
veterinarska inšpekcija znotraj VURS. Mreža pooblaščenih 
laboratorijev in njihova akreditacija za potrebe uradnega nadzora 
bo vzpostavljena najkasneje do 31.12.2002. Priprave na 
akreditacijo Veterinarske fakultete in Kmetijskega inštituta za 
uradno preskušanje ustreznosti krme so se začele v letu 2000 in 
bodo zaključene predvidoma do 21.12.2002. Priprave na 
akreditacijo so se začele v skladu s standardom EN 45001 in se 
nadaljujejo skladno s standardom ISO 17025 z upoštevanjem 
metod za preskušanje krme. 

Potrebna je zaposlitev strokovnega delavca v okviru MKGP zaradi 
poenotenja vodenja list dovoljenih dodatkov ter dodatnih 
inšpektorjev za kontrolo krme v okviru IRSKGLR. 

2.3. Proračunska sredstva 

Proračunska sredstva bodo potrebna za delovanje Sveta za krmo 
in za vzpostavitev evidenc in drugih zbirk podatkov ter 
vzpostavitev in povezovanje informacijskega sistema na podlagi 
Zakona o krmi in za izvajanje monitoringa oz. spremljanja 
ustreznosti krme, dodatkov in premiksov. 

2.4. Tuja sredstva - 

Phare 

SL9905.01.02 - Krepitev kontrole kakovosti živil - TA: 
vzpostavitev področja kontrole kakovosti krmil z različnih 
vidikov: harmonizacija zakonodaje, ocena testnih laboratorijev, 
priprava laboratorijev na akreditacijo, izboljšati nadzor nad 
kakovostjo krmil ter vzpostaviti sistem za registracijo krmil. 
Projekt je v izvajanju, pogodbeni partner je francoska 
organizacija AFNOR. Višina sredstev je 300.000 EUR. 

0. Fitosanitarne vsebine 

1. Splošna ocena 

Na področju fitosanitarnih vsebin je Slovenija naredila pomemben 
napredek pri prilagajanju zakonodaje, razmejitvi pristojnosti in 
vzpostavitvi institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU 
na tem področju. 

Zdravstveno varstvo rastlin (škodljivi organizmi) 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin predstavlja sprejem 
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. I. RS, št. 45/01) 
pomemben napredek v procesu prilagajanja tega področja 
pravnemu redu EU. Z izdajo zakona so bile odpravljene 
pomanjkljivosti glede neusklajenosti s pravnim redom EU in dana 
pravna podlaga za nadaljnje usklajevanje in implementacijo določb 
zakona. 

Na podlagi navedenega zakona je bila 1.8.2001 ustanovljena 
Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo (UVRS), kot organ 
v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP). UVRS je bila ustanovljena kot osrednji odgovorni organ 
za zdravstveno varstvo rastlin, za koordinacijo in izmenjavo 
informacij med organi in izvajalci javnih služb, za sodelovanje na 
mednarodnem nivoju ter z,a poročanje Evropski komisiji z 
delovnega področja. UVRS je pristojna za pripravo zakonodaje, 
za izvajanje upravnih in z njimi povezanih strokovnih nalog, ki se 
nanašajo zlasti na ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, 
preprečevanjem vnosa in širjenja ter zatiranjem škodljivih 
organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih 
predmetih. Ustanovitev UVRS pomeni reorganizacijo na 
fitosanitarnem področju, zlasti na področju zdravstvenega varstva 
rastlin, v smislu zagotovitve ustrezne strukture delovanja in 
sposobnosti za hitro reagiranje ob pojavu karantenskih škodljivih 
organizmov rastlin in možnosti takojšnjega ukrepanja pri 
ugotovljenih nepravilnostih oziroma uveljavljanju predpisanih 
določil. 

poročevalec, št. 59 38 15. junij 2002 



Fitosanitarna in gozdarska inšpekcija v okviru Inšpektorata RS 
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) sta 
pristojni za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlag, ter za odrejanje ukrepov iz tega zakona. Nadalje izvajata 
tudi inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, 
zagotavljata strokovno usposabljanje inšpektorjev in zagotavljata 
enotno izvajanje politike in ukrepov. 

Tehnično in strokovno podporo UVRS in IRSKGLR izvajajo 
pooblaščeni laboratoriji (Kmetijski inštitut Slovenije, Nacionalni 
Inštitut za biologijo, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Kmetijsko 
gozdarski zavod Nova Gorica, Biotehniška fakulteta - Inštitut za 
fitomedicino). 

Področje zdravstvenega varstva rastlin bo pri pridelavi in prometu 
semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin dopolnjeval novi 
Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, ki bo urejal 
nadzorovane nekarantenske škodljive organizme. 

Dodatno področje zdravstvenega varstva v gozdovih ureja Zakon 
o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93, 13/98-odl.US in 56/99-ZON) in 
Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. I. RS, št. 92/00), ki ureja varstvo 
gozdov v smislu zagotavljanja izvajanja ukrepov za preprečitev 
in zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk, 
ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdovih. To izvaja Zavod 
za gozdove Slovenije (ZGS). Pravilnik predpisuje sezname teh 
bolezni in škodljivcev po fitogeografskih regijah. Določa tudi, da 
ZGS poroča MKGP o stanju in izvedenih ukrepih, Gozdarski 
inštitut Slovenije (GIS) pa obvešča o pojavu karantenskega 
dejavnika. GIS ugotavlja neznane škodljive dejavnike, razvija 
metode za spremljanje stanja ter za izvajanje ukrepov za 
preprečevanje škodljivih pojavov in poroča MKGP o teh pojavih 
in dejavnostih. O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih 
organizmov s predpisanih seznamov zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin, morajo ZGS in GIS poročati UVRS. 

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je bil objavljen 
Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje 
škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov (Ur. I. RS, št. 69/01 in 109/01), s čimer je 
v celoti implementirana glavna direktiva s področja karantenskih 
škodljivih organizmov rastlin 2000/29/EC. Sprejetje bil tudi Pravilnik 
o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za 
poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri 
žlahtnjenju rastlin (Ur. I. RS, št. 69/01), ki implementira direktivo 
95/44/EC o vnosu organizmov za znanstvene namene. Sprejet je 
bil tudi Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih 
škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za 
vnos in širjenje škodljivih organizmov (Ur. I. RS, št. 13/02), ki 
implementira direktivo 94/3/EC in odredbi o ukrepih za 
preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti in šarke. 

Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene 
zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih 
potnih listov (Ur. I. RS, št. 93/01), ki implementira direktive 92/90/ 
EC, 93/50/EC in 92/105/EC in je bil sprejet v novembru 2001, je 
pravna podlaga za vzpostavitev t.i. FITO registra in potnih listov 
za rastline. Po sprejetju predpisa se je začel izvajati pilotni projekt 
izvedbe registra z vpisom oseb, ki so bile že vpisane v registru 
pridelovalcev, predelovalcev in uvoznikov sadilnega materiala za 
sadjarstvo, vinogradništvo in gozdarstvo. V FITO-register se 
morajo vpisati tudi imetniki, ki uvažajo rezano cvetje, novoletne 
jelke in druga posekana drevesca ali veje, eksotične plodove ali 
les, predelovalni obrati in žage s kostanjevim lesom ter imetniki 
skladišč ali distribucijskih centrov, ki se ukvarjajo z označevanjem 

jedilnega krompirja pred dajanjem na trg. Vodenje registra je v 
pristojnosti UVRS, kontrola na terenu pa je v pristojnosti 
fitosanitarne in gozdarske inšpekcije Inšpektorata za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR). Fitosanitarni in 
gozdarski inšpektorji, ki bodo opravljali tudi zdravstvene preglede 
rastlin na mestu pridelave, bodo imeli on-line dostop do podatkov 
v registru in v bazo podatkov zapisovali svoje ugotovitve. Dostop 
do FITO-registra bodo imeli tudi pooblaščeni organi za 
certifikacijske sheme sadilnega materiala. 

V januarju 2002 je bila sprejeta tudi Uredba o določitvi vstopnih 
mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na 
vstopnih mestih (Ur. I. RS, št. 18/02), ki implementira direktivo 98/ 
22/EC in pomeni uskladitev pravnega reda EU na področju 
fitosanitarne kontrole na mejnih prehodih. Inšpekcijske preglede 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na 
vstopnih mestih v Slovenijo opravlja fitosanitarna inšpekcija v 
okviru IRSKGLR. Za uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
nadzorovanih predmetov z železniškimi, cestnimi, pomorskimi, 
zračnimi prevoznimi sredstvi ali po pošti je določenih 23 vstopnih 
mest za izvajanje inšpekcijskih pregledov. Po vstopu Slovenije v 
EU bo določenih 6 vstopnih mest in sicer 3 vstopna mesta za 
cestni promet (Obrežje, Gruškovje in Jelšane), 1 vstopno mesto 
za železniški promet (Dobova), 1 vstopno mesto za zračni promet 
(letališče Ljubljana-Brnik) in 1 vstopno mesto za pomorski promet 
(Luka Koper). 

Za nadaljnje usklajevanje pravnega reda EU in uveljavitev določb 
zakona je potrebno opraviti še naloge v zvezi z organizacijo 
državne službe za varstvo rastlin, vključno z javno službo 
zdravstvenega varstva rastlin, uvedbo informacijskega sistema, 
sistema varovanih območij v povezavi s statusom škodljivih 
organizmov in nadaljevati z aktivnostmi glede obvezne registracije 
pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih 
vrst rastlin za sajenje, lesa in zemlje kot rastnega substrata ter 
sistemom izdaje rastlinskih potnih listov. Nadgrajevati je potrebno 
vpeljavo enotnih postopkov zdravstvenih pregledov na mestu 
pridelave, laboratorijskih postopkov in diagnostičnih protokolov. 
Ena pomembnejših nalog v prihodnje je seznanjanje pridelovalcev, 
distributerjev in uvoznikov rastlin in rastlinskih proizvodov o 
obveznem vpisu v register in izdaji rastlinskih potnih listov. 

Kakovost semenskega in sadilnega materiala 

Semenski material kmetijskih rastlin: 

To področje urejata Zakon o semenu in sadikah in Zakon o 
potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu 
sort kmetijskih in gozdnih rastlin. Predlog novega Zakona o 
semenskem materialu kmetijskih rastlin je bil v aprilu 2002 sprejet 
na Vladi RS, ki je predlog že posredovala v obravnavo in sprejem 
v Državnem zboru, in sicer po hitrem postopku. Novi zakon o 
semenskem materialu kmetijskih rastlin bo predstavljal pravno 
podlago za prevzem pravnega reda EU na področju kakovosti 
semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin. 

Slovenija je vse od osamosvojitve članica mednarodne 
organizacije za testiranje semena (ISTA), od leta 1994 pa sodeluje 
tudi v OECD shemah za potrjevanje semena, namenjenega 
mednarodnemu prometu. Pogoj za sodelovanje v naštetih 
organizacijah je usklajenost nacionalne zakonodaje in institucij z 
zahtevami teh organizacij. Glede na to, da so tudi predpisi EU 
usklajeni z zahtevami ISTA in OECD, naša zakonodaja na 
področju semenarstva v delu, ki ureja kakovostne zahteve in 
metode za ugotavljanje kakovosti semena, v glavnem ne odstopa 
od evropskih predpisov. 
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Za izvajanje predpisov je v Sloveniji zadolženo MKGP. MKGP je 
za strokovno in zdravstveno kontrolo nad pridelavo semena in 
sadilnega materiala pooblastil strokovne institucije: Kmetijski inštitut 
Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. Kmetijski 
inštitut Slovenije je pooblaščen za izdajo ISTA in OECD certifikatov. 

Inšpekcijski nadzor nad kakovostjo semenskega materiala v 
prometu izvaja kmetijska inšpekcija IRSKGLR. 

Gozdni reprodukcijski material: 

Trenutno to področje ureja še Zakon o semenu in sadikah iz leta 
1973 ter vrsta podzakonskih aktov SFRJ, sprejetih na podlagi 
zakona o semenu iz leta 1966. Na Vladi RS pa je bil v aprilu 2002 
že sprejet predlog Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu, 
ki bo v Državnem zboru sprejet predvidoma do 30.6.2002. Od 
sprejetja novega Zakona o gozdovih 1.1993 in začetka delovanja 
javne gozdarske službe, Zavod za gozdove Slovenije zagotavlja 
sadike gozdnih drevesnih in grmovnih vrst, potrebnih za obnovo 
gozdov. Obnova gozdov s sadnjo ali setvijo se uporablja izjemoma, 
v primeru naravnih ujm, bolezni ipd. Zavod za gozdove Slovenije 
se zato tudi aktivno vključuje v izbiro gozdnih semenskih objektov, 
sodeluje pri nabiranju semena, usmerja semenarje in drevesničarje 
in izvaja javne razpise za vzgojo sadik. Strokovno usmerjanje 
semenarske in drevesničarske dejavnosti ter zdravstveni nadzor 
nad drevesnicami izvaja kot javno pooblastilo Gozdarski inštitut 
Slovenije (GIS). GIS izdaja tudi potrdila o kvaliteti in izvoru semena 
in sadik, izvaja testiranje semena, vodi register semenskih 
sestojev in izvaja raziskovalno dejavnost s tega področja. 

Uvoz semena in sadik gozdnega drevja je možen z dovoljenjem 
ministra, pristojnega za gozdarstvo, ob predhodni pridobitvi 
certifikata države izvoznice ter strokovnega mnenja GIS o 
primernosti uvajanja tuje provenience. 

Varstvo sort rastlin 

Področje varstva sort rastlin oziroma varstvo žlahtniteljskih pravic 
v Republiki Sloveniji ureja Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur.l. 
RS, št. 86/98) in ustrezni podzakonski predpisi. Zakon je usklajen 
z Mednarodno konvencijo o varstvu novih sort rastlin iz leta 1991, 
kar je bil tudi pogoj za včlanitev Republike Slovenije v Mednarodno 
zvezo za varstvo novih sort rastlin (UPOV) leta 1999. Zakon je v 
temeljnih določbah usklajen z EU predpisom o varstvu sort rastlin 
skupnost 2100/94/EEC. 

Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, ki 
je bil pristojni organ, ki vodi upravni postopek in opravlja druge 
naloge na področju varstva sort rastlin, je bil s 1.12.2001 ukinjen, 
njegove naloge pa -so bile prenesene na Upravo RS za varstvo 
rastlin in semenarstvo (UVRS). UVRS sodeluje in predstavlja 
Republiko Slovenijo pri UPOV in pri Uradu za sorte Skupnosti 
(CPVO). Na tehničnem področju UVRS sodeluje s sortnimi uradi 
drugih držav in s CPVO. 

Inšpekcijski nadzor nad varstvom žlahtniteljskih pravic opravljajo 
kmetijski in fitosanitarni inšpektorji v okviru IRSKGLR. 

Zdravstveno varstvo rastlin (pesticidi) 

Fitofarmacevtska sredstva: 

Področje zdravstveno varstvo rastlin - pesticidi v Republiki Sloveniji 
ureja Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. I. RS, št. 11/01). 
Zakon je v temeljnih določbah usklajen z zahtevami direktiv 91/ 
414/EEC in 79/117/EEC. Na področju prometa za potrebe 
proizvodnje ter razvrščanja, pakiranja in označevanja 
fitofarmacevtskih sredstev ter na področju dobre laboratorijske 
prakse se zakon navezuje na Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 
36/99), ki ureja to področje fitofarmacevtskih sredstev. 

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih ureja vse postopke v zvezi 
z registracijo, prometom in uporabo fitofarmacevskih sredstev 
ter nadzorom nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev ter povezuje celoten postopek od izdaje dovoljenj, 
registracije, preko dajanja v promet in uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev do nadzora nad njimi. 

Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih so bili že sprejeti 
naslednji podzakonski predpisi: Pravilnik o opremljanju 
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 67/01), Seznam aktivnih 
snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska 
sredstva v državah članicah EU in RS (Ur.l. RS, št. 94/01), Seznam 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Ur. 
I. RS, št. 25/02), Odredba o določitvi mejnih prehodov za promet 
fitofarmacevtskih sredstev in postopkov nadzora nad uvozom 
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 109/01), Odredba o 
prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Ur. I. RS, št. 105/ 
01), Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije 
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 31/02), Pravilnik o 
zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi (Ur. I. RS, št. 31/ 
02), Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno 
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 31/02) ter Pravilnik o 
strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine 
(Ur. I. RS, št. 36/02).. 

Pristojni organ za registracijo, promet in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, nadzor nad izvajanjem tega zakona ter poročanje 
Evropski komisiji je Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 
(UVRS). Inšpekcijski nadzor nad prometom in uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev opravljajo kmetijski in fitosanitarni 
inšpektorji v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) in zdravstveni inšpektorji v okviru 
Zdravstvenega inšpektorata, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
zdravstvo (MZ), vsak v okviru svojih pristojnosti. 

Kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev v postopku 
registracije in ugotavljanja kakovosti le-teh v prometu opravlja 
Kmetijski inštitut Slovenije kot pooblaščeni laboratorij. Strokovno 
podporo MKGP izvajajo Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarska zbornica 
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova gorica in Biotehniška fakulteta 
Ljubljana. 
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V procesu prilagajanja pravnemu redu EU je potrebno na področju 
fitofarmacevtskih sredstev opraviti še naloge v zvezi z 
podrobnejšo shemo glede ocenjevanja in odločanja o registraciji 
fitofarmacevtskih sredstev, zagotoviti dodatno usposabljanje 
kadrov in strokovnjakov na inštitutih za pregled in ocenjevanje 
dokumentacije v postopku registracije FFS ter za sodelovanje v 
EU revizijskem programu FFS, pripraviti kadre na sodelovanje v 
organih odločanja Evropske komisije, zagotoviti spoznavanje in 
implementacija smernic Evropske komisije (guidance documents), 
ki poleg direktiv urejajo to področje, uveljaviti dobro prakso 
učinkovitosti (Good Efficacy Practice), urediti akreditacijo 
laboratorijev za analize in teste učinkovitosti ter vzpostaviti 
informacijski sistem za fitofarmacevtska sredstva. 

Ostanki pesticidov: 

Področje Zdravstveno varstvo rastlin - ostanki pesticidov v 
Sloveniji urejajo Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. I. RS, št. 52/00), ki se 
navezuje na Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih in podzakonske 
predpise v smislu registracije in nadzora nad fitofarmacevtskimi 
sredstvi in njihovo uporabo, in Uredba o monitoringu pesticidov v 
živilih in kmetijskih proizvodih. Pravni red Republike Slovenije je 
na tem področju usklajen s pravnim redom EU. 

Pristojna organa za nadzor nad ostanki pesticidov 
(fitofarmacevtska sredstva + biocidi) v živilih rastlinskega in 
živalskega porekla sta, po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter po Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, MZ in MKGP. Inšpekcijski nadzor 
nad vsebnostjo ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in 
živalskega izvora v prometu izvajata zdravstvena in veterinarska 
inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti. Inšpekcijski nadzor 
nad vsebnostjo ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih 
proizvodih rastlinskega izvora pred dajanjem v promet, v smislu 
nadzora nad pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev pri 
pridelovalcih oziroma nad dobro kmetijsko prakso izvaja kmetijska 
inšpekcija v okviru IRSKGLR. 

Zaradi ugotavljanja kontaminiranosti živil in kmetijskih pridelkov s 
pesticidi ter izdelave ocene tveganja in ogroženosti javnega 
zdravja se izvaja nacionalni monitoring v skladu s predpisi. 
Koordinator nacionalnega monitoringa pesticidov v živilih in 
kmetijskih proizvodih je MZ. Nosilci in izvajalci monitoringa so 
Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), Zavod za zdravstveno 
varstvo Maribor (ZZV), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) in 
Veterinarska uprava RS (VURS). Izvajanje monitoringa poteka 
na podlagi večletnega programa. Izbor živil in kmetijskih 
proizvodov, kakor tudi aktivnih snovi je določen v skladu s priporočili 
EU, WHO ter na podlagi strokovnega mnenja izvajalcev. 

Kadrovsko so pooblaščeni laboratoriji ustrezno usposobljeni. 
Potrebno je vzpostaviti medlaboratorijsko sodelovanje in delitev 
dela, ki se bo izvedla z akreditacijo laboratorijev. Oprema 
laboratorijev je zadovoljiva, manjka najnovejša oprema, ki 
zagotavlja opravljanje analiz novih aktivnih snovi, ki zahtevajo 
nove metode. 

Na področju ostankov pesticidov je v letu 2001 prišlo do 
pomembnih sprememb. V program nacionalnega monitoringa 
ostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih in živilih rastlinskega 
izvora so vključene inšpekcijske službe, ki bodo ob morebitnih 
kršitvah lahko takoj ustrezno ukrepale. Program monitoringa je 
dvoletni (2001/2002) in je usklajen s priporočili EU. Končno poročilo 
o izsledkih v letu 2000 pa je že pripravljeno na način, ki ga za 
poročanje uporabljajo države članice EU. 

Za razvoj sistematičnega nadzora nad ostanki fitofarmacevtskih 
sredstev bo potrebno osnovati skupno bazo podatkov, ki bo 
vključevala podatke pridobljene v okviru nacionalnega monitoringa 
in podatke vseh pristojnih inšpekcijskih služb (IRSKGLR, VURS, 
ZIRS), kar predstavlja osnovo za postavitev oziroma vključitev v 
tako imenovani Rapid alert system (sistem hitrega obveščanja). 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Zdravstveno varstvo rastlin (škodljivi organizmi) 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin je za uskladitev s 
pravnim redom EU potrebno sprejeti še 7 podzakonskih predpisov, 
ki bodo urejali naslednja področja: 

t 
tehnične in organizacijske pogoje za laboratorije, ki bodo 
izvajali diagnostične preiskave; 
kriterije za določitev odškodnine za uničene rastline; 

- varovana območja; 
ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje določenih 
škodljivih organizmov. 

Kakovost semenskega in sadilnega materiala 

Semenski material kmetijskih rastlin: 

Predlog Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin je že 
sprejet na Vladi RS in je uvrščen na sejo Državnega zbora v maju 
2002. Ker je predlagan za sprejem po hitrem postopku, bo v 
Državnem zboru predvidoma sprejet do 30.6.2002. Zakon bo 
uredil področje pridelave in prometa s semenom in sadilnim 
materialom kmetijskih rastlin. Za uskladitev s pravnim redom EU 
se predvideva še sprejem podzakonskih aktov, ki bodo urejali 
naslednja področja: 

- postopek registracije sort, 
register pridelovalcev kmetijskega semena in sadik, 
vodenje evidence (registrov) o pridelavi semena, 
promet s semenom in sadikami kmetijskih rastlin (načrtovanih 
8 predpisov). 

Gozdni reprodukcijski material: 

Predlog Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu, ki bo 
uredil področje proizvodnje in trženja gozdnega reprodukcijskega 
materiala v skladu z Direktivo 105/99/EC, je določila Vlada RS 
dne 8.aprila 2002 in je uvrščen na dnevni red seje Državnega 
zbora v maju 2002. Ker je predlagan hitri postopek, bo zakon 
predvidoma sprejet do 30.6.2002. Na podlagi tega zakona, ki bo 
uredil področje pridelovanja in trženja gozdnega reprodukcijskega 
materiala, bodo do konca leta 2002 sprejeti in uveljavljeni 
podzakonski akti (18 predpisov), s katerimi bo pravni red EU na 
tem področju celovito urejen in ki bodo določali: 

- seznam gozdnih drevesnih vrst in umetnih križancev, 
razmejitev provenienčnih območij v RS, 

- pogoje za odobritev gozdnih semenskih objektov v 
posameznih kategorijah, 
vsebino in obliko glavnih spričeval o istovetnosti gozdnega 
reprodukcijskega materiala, 
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vsebino in obliko dobaviteljevega dokumenta, 
način sporočanja podatkov o pridelovanju in trženju gozdnega 
reprodukcijskega materiala, 
način pakiranja in označevanja gozdnega reprodukcijskega 
materiala, 
minimalne kriterije za kakovost ter kakovostne razrede 
gozdnega reprodukcijskega materiala, 
vsebino in postopek potrjevanja načrtov gospodarjenja s 
semenskimi objekti. 

Zdravstveno varstvo rastlin (pesticidi) 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin - pesticidi je za 
uskladitev s pravnim redom EU potrebno sprejeti še podzakonske 
predpise, ki bodo urejali naslednja področja: 

sestavo in način dela komisije za registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev; 
podrobnejše pogoje glede strokovne usposobljenosti 
ocenjevalcev fitofarmacevtskih sredstev; 

- vsebino zahtevka in izdaje različnih dovoljenj za 
fitofarmacevtska sredstva; 

2.2. Institucije 

Zdravstveno varstvo rastlin (škodljivi organizmi) 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda na področju 
zdravstvenega varstva rastlin so okvirno že vzpostavljene. 

Ustanovljena je bila UVRS kot osrednji odgovorni organ za 
zdravstveno varstvo rastlin v državi, za pripravo zakonodaje, za 
izvajanje upravnih in z njimi povezanih strokovnih nalog, za 
koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih 
služb ter za poročanje in stike z Evropsko komisijo. UVRS v 
okviru pristojnosti, ki jih ali jih bodo določali že sprejeti ali načrtovani 
drugi področni zakoni, opravlja tudi naloge na področju 
fitofarmacevtskih sredstev in ostankov pesticidov v kmetijskih 
pridelkih (varstvo rastlin) in na področju kakovosti semenskega 
in sadilnega materiala kmetijskih rastlin ter varstva in registracije 
sort rastlin (semenarstvo). UVRS bo v širšem smislu pristojni 
organ za fitosanitarne vsebine. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov in z njimi povezane 
strokovne naloge bodo še naprej opravljali fitosanitarni in 
gozdarski inšpektorji v okviru IRSKGLR, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi. Strokovne naloge, ki jih bodo izvajali inšpektorji, se 
nanašajo na izvajanje posebnih nadzorov karantenskih škodljivih 
organizmov, ki so posebej nevarni, ter na opravljanje zdravstvenih 
pregledov rastlin na mestu pridelave. Vse strokovne naloge so 
tesno povezane z osrednjim odgovornim organom. Inšpekcijski 
postopki za izvajanje zdravstvenih pregledov rastlin na vstopnih 
mestih pri uvozu iz tretjih držav so dokončno usklajeni s postopki, 
ki so v veljavi v Evropski uniji, se izvajajo in so opredeljeni v 
priročniku za fitosanitarne inšpektorje. 

Tehnično in strokovno podporo UVRS in IRSKGLR bodo še naprej 
izvajali obstoječi laboratoriji v skladu z novimi pooblastili in 
razmejitvijo nalog. 

V nadaljevanju bo potrebno formalizirati državno službo za varstvo 
rastlin, ki vključuje upravni, inšpekcijski in laboratorijski del, ter 
določiti način delovanja in izmenjave informacij med UVRS, 
IRSKLGR in javnimi zavodi v smislu enotne službe za varstvo 
rastlin in vzpostavitve hierarhije odgovornosti za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva rastlin v državi, še zlasti v smislu nadzora 

za preprečevanje vnosa in širjenja ter zatiranje karantenskih 
škodljivih organizmov. 

Med pomembnejšimi nalogami je tudi vzpostavitev informacijskega 
sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin za podporo 
pri analizah in sprejemanju ukrepov za preprečevanje pojava in 
širjenja škodljivih organizmov. Za delovanje informacijskega 
sistema je potrebno zagotoviti ustrezno opremljenost z računalniki 
in drugimi orodji, nagraditi ali pripraviti aplikacije za vnos in 
vzdrževanje podatkov, pripraviti priročnike in navodila za 
upravljanje z informacijskim sistemom in posameznimi moduli ter 
vzpostaviti sistem poročanja EU Komisiji in zagotoviti izmenjavo 
podatkov in informacij na domačem in mednarodnem nivoju. 

Na vseh bodočih vstopnih mestih bo Republika Slovenija nadgradila 
objekte za izvajanje fitosanitarnega nadzora. Za nadzor 
zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov na meji bodo še naprej pristojni 
fitosanitarni inšpektorji IRSKGLR. Mejni prehodi, ki bodo prevzeli 
funkcijo vstopnih mest za fitosanitarni nadzor rastlin na bodoči 
zunanji meji EU, so za cestni promet Obrežje, Gruškovje in 
Jelšane; za železniški promet Dobova; za zračni promet Letališče 
Ljubljana-Brnik in za pomorski promet Luka Koper. 

Nadgradnja objektov za dejavnosti fitosanitarne inšpekcije poteka 
v skladu s prioritetami izgradnje mejnih prehodov oziroma vstopnih 
mest v Evropsko unijo, ki jih je določila Vlada RS v letu 2001. 
Dejavnosti koordinira investitor Servis skupnih služb Vlade RS. 
Na MP Obrežje je že pridobljeno gradbeno dovoljenje za objekta 
fitosanitarne in veterinarske inšpekcije. Začetek gradbenih del je 
načrtovan v jeseni 2002. Gradnja objektov na ostalih mejnih 
prehodih je predvidena v letu 2003. Projekti so v fazi priprav in 
sprejemanja lokacijskih načrtov. 

Izobraževanje in usposabljanje kadrov (uprava, fitosanitarna 
inšpekcija, laboratoriji) in program priprave izgradnje objektov na 
bodoči meji EU je in bo potekla tudi v okviru Phare programov 
(tvvinning projekti). 

Kakovost semenskega in sadilnega materiala 

Semenski material kmetijskih rastlin: 

Na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin je UVRS 
prevzela naloge s področja registracije sort, ki jih je pred tem 
opravljal Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin. Z 
uveljavitvijo zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin pa 
bo UVRS prevzela tudi ostale naloge s področja kakovosti 
semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin ter 
registracije dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin 
(semenarstvo), ki jih sedaj opravlja Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Določene strokovne naloge za potrebe UVRS bodo izvajali izbrani 
javni zavodi in ustanove oziroma usposobljeni laboratoriji. Naloge 
v zvezi s potrjevanjem semena in sadilnega materiala bodo 
opravljali imenovani organi, kijih bo pooblastila UVRS. Inšpekcijski 
nadzor bo še naprej izvajal IRSKGLR. 

Gozdni reprodukcijski material; 

Na področju gozdnega reprodukcijskega materiala so institucije, 
ki bodo potrebne za izvajanje nalog iz zakona M KG P, Zavod za 
gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in IRSKGLR. 
Predvideni sta dve novi zaposlitvi, in sicer po ena na MKGP in 
Gozdarskemu inštitutu. 
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Varstvo sort rastlin 

Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin je ustrezno 
usposobljen za izvajanje nalog. V načrtu je gradnja informacijskega 
sistema, ki bo računalniško podprl vodenje postopkov in omogočil 
•izgradnjo ustreznih podatkovnih zbirk. Urad je postal 
organizacijska enota v okviru UVRS. 

Zdravstveno varstvo rastlin (pesticidi) 

Fitofarmacevtska sredstva: 

Vlogo osrednjega odgovornega organa za koordinacijo in 
povezovanje v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev je 
prevzela UVRS. Za namen razvoja sistema registracije 
fitofarmacevtskih sredstev in za izvajanje revizijskega programa 
EU na področju pesticidov (uredba 3600/92/EEC) je MGKP v 
letih 1999 in 2000 omogočilo zaposlitev 4 novih strokovnjakov na 
strokovnih ustanovah za kompleksno ocenjevanje posameznih 
skupin fitofarmacevtskih sredstev: insekticidov, fungicidov, 
herbicidov in drugih fitofarmacevtskih sredstev, MZ pa za področje 
toksikologije in ekotoksikologije 3 strokovnjake. Omenjeni 
strokovnjaki bodo potrebna znanja pridobili na dopolnilnem 
izobraževanju v tujini, na področju ocenjevanja dosjejev v 
postopku registracije fitofarmacevtskih sredstev. Do vstopa v 
EU bo Slovenija v celoti usposobila strokovnjake za ocenjevanje 
fitofarmacevtskih sredstev in izpeljala predvidene postopke 
akreditacije potrebnih laboratorijev. 

Ostanki pesticidov: 

Za določanje najvišjih dovoljenih ostankov fitofarmacevtskih 
sredstev - nacionalnih MRL vrednosti (Maximum residue level) 
bodo usposobljeni ustrezni kadri. 

2.2.1. Kadrovska okrepitev institucij na področju 
fitosanitarnih vsebin 

Za izvajanje nalog, ki izhajajo iz novo sprejete zakonodaje, sta na 
UVRS v letu 2002 predvideni 2 novi zaposlitvi, v letu 2003 pa je 
načrtovanih 6 novih zaposlitev. Na MKGP je za področje gozdnega 
reprodukcijskega materiala potrebna 1 nova zaposlitev ter 1 na 
GIS, obe z letom 2003. 

S sprejemom nove zakonodaje na področju zdravstvenega 
varstva rastlin, fitofarmacevtskih sredstev, kakovosti 
semenskega in sadilnega materiala v kmetijstvu in gozdarstvu, s 
katero Republika Slovenija prevzema sisteme, kot so urejeni v 
državah članicah EU, je Slovenija prevzela tudi nove naloge in 
obveznosti, ki se pred uveljavitvijo nove zakonodaje niso izvajale. 
Gre za strokovno in tehnično izredno zahtevne naloge na 
področju upravnih in strokovnih postopkov. Zato so navedene 
potrebe po dodatnih zaposlitvah le najnujnejše in ne zadostujejo 
za izvajanje nalog po vstopu Slovenije v EU. 

2.3. Proračunska sredstva 

Finančna sredstva za delovanje UVRS oziroma IRSKGLR se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Tudi izvajanje 
strokovne in tehnične podpore pri opravljanju nalog in 
uresničevanju obveznosti na področju zdravstvenega varstva 
rastlin In fitofarmacevtskih sredstev, ki jo izvajajo pooblaščene 
institucije in laboratoriji, se financira iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin se iz 
proračuna RS zagotavljajo sredstva za sofinanciranje strokovnih 
nalog na področju selekcije in introdukcije sort kmetijskih rastlin, 
preizkušanja sort, hranjenja varstvenih vzorcev semena 
registriranih sort kmetijskih rastlin. 

Na področju gozdnega reprodukcijskega materiala se iz proračuna 
RS se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje obnove gozdov, 
semenarske in drevesničarske dejavnosti ter financira izvajanje 
nalog javne gozdarske službe. 

Zaradi novih nalog in obveznosti, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje, 
s katero prevzemamo pravni red EU, se povečujejo tudi sredstva 
v proračunu, namenjena izvajanju fitosanitarnih vsebin. 

2.4. Tuja sredstva 

Phare 

- SL/IB/AG71B - Fitosanitarna kontrola - tvvinning z 
Nizozemsko: usposabljanje fitosanitarnih inšpektorjev za 
preprečevanje širjenja in pojavljanja škodljivih organizmov. 
Projekt se je končal avgusta 2000. Porabljana sredstva: 0,05 
MEUR. 

- SL 99/IB/AG.02 - Izboljšanje fitosanitarnega nadzora - 
tvvinning z Nizozemsko: izboljšanje detekcije in diagnoze 
škodljivih rastlinskih organizmov in izpolnijo fitosanitarne 
zahteve EU. Projekt se je zaključil decembra 2001. Porabljena 
sredstva: 0,4 MEUR. 

- SL9905.01/1.02.3 - Izboljšanje fitosanitarnega nadzora - 
nakup opreme: okrepitev sposobnosti pooblaščenih 
laboratorijev. Projekt se je zaključil decembra 2001 z dobavo 
opreme v okviru dveh lotov od petih razpisanih. Porabljana 
sredstva 0,14 MEUR (predvidena sredstva 0.6 MEUR) 

- SI.0101.03 - Izvrševanje pravnega reda na področju 
fitosanitarne kontrole - tvvinning z Nizozemsko: področje 
kakovosti semen in sadik; trženje materiala za razmnoževanje 
in nacionalno sortno listo, zdravstveno varstvo rastlin in 
fitofarmacevtska sredstva. Hkrati bodo s tem zaključene 
dejavnosti na področju varstva in zdravja rastlin ter rastlinskih 
proizvodov. Projekt je na začetkuizvajanja. Predvidena 
sredstva: 480.000 EUR. 
SI 0201.02 - Predstavitev proizvodov za varstvo rastlin 
na tržišču - tvvinning light: izvajanje navodil EU, ki se nanašajo 
na registracijo fitofarmacevtskih sredstev ter okrepitev 
Uprave RS za varstvo rastlin in semenarstvo na tem področju. 
Projekt v fazi pridobivanja ponudb. Predvidena sredstva: 0,15 
MEUR. 

2.1.8. RIBIŠTVO 

1, gplošna oceng 

Slovenska ribiška politika je že delno usklajena z evropskim 
pravnim redom na tem področju. Na zakonodajnem področju je 
sprejet Pomorski zakonik (Ur. I. RS, št. 26/01), ki ureja področje 
varnosti plovbe in nadzora nad gibanjem ribiških plovil med 
izvajanjem ribolova. 

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/00), ki je pravna 
podlaga za dodeljevanje sredstev za ukrepe v ribištvu do 
uveljavitve predpisov, ki bodo urejali ukrepe v ribištvu, je bila v 
marcu 2002 sprejeta Uredba o uvedbi finančnih intervencij za 
ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za leto 
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2002 (Ur. I. RS, št. 28/02), ki določa ukrepe in postopke za 
uresničevanje Programa razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva 
za obdobje 2000-2002 na področju ohranjanja in razvoja 
morskega in sladkovodnega ribištva. V programu ribištva za leto 
2002 se iz državnega proračuna sofinancirajo naslednji ukrepi: 
posodobitev predelave morskih rib v skladu z veterinarsko- 
sanitarnimi predpisi, monitoring ribolovnih fondov v morju, selekcija 
sladkovodnih rib, vzpostavitev evidence ribogojnic v Republiki 
Sloveniji ter podpore razvoju sladkovodnega ribogojstva za 
izgradnjo novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih rib in podpore 
za izgradnjo objektov ter njihovo ureditev za predelavo 
sladkovodnih rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi predpisi. 

Strukturna politika v ribištvu se izvaja tudi v okviru programa 
predpristopne pomoči SAPARD; drugi ukrep programa so 
kapitalske podpore investicijam pri predelavi in trženju agroživilskih 
in ribiških proizvodov. Program razvoja podeželja 2000-2006 (Pro- 
gram SAPARD) je bil s sklepom Evropske komisije 27. oktobra 
2000 odobren kot program za kmetijstvo in. razvoj podeželja. 
Vlada RS je v decembru 2001 sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske 
strukturne politike razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD; Ur. I. 
RS, št. 157/01), ki je nadomestila uredbo SAPARD iz leta 2000. 

V januarju 2002 je bil sprejet Pravilnik o kakovosti rib, rakov, 
glavonožcev, školjk in izdelkov iz njih (Ur. I. RS, št. 5/02), ki pomeni 
delno uskladitev s tržnimi standardi EU. 

Na institucionalnem področju je odgovorni organ za določanje 
nalog, ki izhajajo iz Skupne ribiške politike EU, ter določanje tržnih 
mehanizmov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP), Oddelek za sladkovodno, morsko ribištvo in ribogojstvo, 
ki seje v letu 2001 okrepil z enim zaposlenim. MKGP trenutno tudi 
še izvaja ukrepe ribiške politike, z izjemo ukrepov SAPARD, ki jih 
že izvaja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(AKTRP). Izvajanje strukturnih ukrepov Skupne ribiške politike 
EU ter izvajanje tržnih mehanizmov Skupnega trga z ribami in 
ribiškimi proizvodi bo v bodoče v pristojnosti AKTRP, ki pa za ta 
namen še nima zaposlenih kadrov. Za izvajanje ukrepov SAPARD 
se je AKTRP že usposobila in ji je Komisija Evropske unije v 
novembru 2001 podelila upravljanje predpistopne pomoči 
SAPARD. 

Na Upravi RS za pomorstvo v Kopru je vzpostavljen provizorični 
register ribiških plovil v skladu z evropskimi predpisi in pomočjo 
EU ter ekspertov FAO, in se sedaj uradno imenuje evidenca 
ribiških plovil. Evidenca (Fishing vessels register - FVR) še ne 
deluje kot orodje za izvajanje skupne ribiške politike EU.V registru 
se sedaj vzorčno zbirajo podatki o ulovu na podlagi vodenja 
dnevnikov o ulovu ribiških ladij, podatki o iztovarjanju in drugi 
podatki. 

Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja ribištva izvajajo 
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Inšpektorat za pomorstvo, Inšpektorat za kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil (ki je pričel delovati s 1.12.2001) in 
Pomorska policija, vsak v okviru svojih pristojnosti in pristojnosti, 
ki jim bodo dodeljene po sprejetju zakona o morskem ribištvu. 

Naloge CROSS centra, med njimi nadzor nad gibanjem in 
aktivnostmi ribiških plovil, se opravljajo v Upravi RS za pomorstvo, 
ki je organ v sestavi Ministrstva za pomorstvo. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajno področje 

Za uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU 
je potrebno sprejeti še Zakon o morskem ribištvu in podzakonske 
predpise na njegovi podlagi. Zakon o morskem ribištvu je bil v 
aprilu 2002 sprejet na Vladi Republike Slovenije in je vložen v 
Državni zbor za sprejem po hitrem postopku. Zakon bo 
predvidoma sprejet do 30. junija 2002 in bo določil: 

izdelavo programa razvoja ribištva; 
tehnične pogoje za dostop do ribolovnih virov; 
pogoje za upravljanje z ribolovnimi viri v sistemu TAC in kvot; 

- obveznosti na področju tržno cenovne politike v prometu z 
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in uvedbo tržnega reda; 

- finančne podpore za vzpostavitev organizacij ribičev in 
ribogojcev; 
finančno nadomestilo države za finančne intervencije 
organizacij ribičev in ribogojcev v primerih umika rib in ribiških 
proizvodov s trga; 
vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil; 
ukrepe za prestrukturiranje ribičev in modernizacijo ribiške 
flote; 
izvajanje programa prestrukturiranja za ribiče, ki imajo status 
kmeta-ribiča; 
monitoring ribolovnih virov; 
strokovne naloge v okviru javne službe v morskem ribištvu. 

Za polno uskladitev s pravnim redom EU, bo potrebno na osnovi 
zakona o morskem ribištvu, sprejeti predvidene podzakonske 
predpise, ki urejajo področje upravljanja z ribolovnimi viri, ureditve 
evidenc in tržnih redov do vstopa v skupnost. Večina teh predpisov 
bo sprejetih do konca 2002. 

2.2. Institucije 

Za načrtovanje in vodenje nalog, ki izhajajo iz Skupne ribiške 
politike EU, ter za določanje tržnih mehanizmov je potrebno v letu 
2002 kadrovsko okrepiti MKGP - Oddelek za sladkovodno, 
morsko ribištvo in ribogojstvo z zaposlitvijo dveh dodatnih 
delavcev. 

Za izvajanje ukrepov Skupne ribiške politike EU se bo morala 
AKTRP usposobiti do 31.12.2002, izvajati pa jih bo pričela po 
vstopu RS v EU. AKTRP bo izvajala strukturne ukrepe, nadziranje 
delovanja trga z ribami in ribiškimi izdelki ter sprožanje tržnih 
mehanizmov. Te naloge bosta opravljala najmanj dva delavca na 
AKTRP: en na delu strukturnih ukrepov, drugi na delu tržnih 
mehanizmov. 

Nujna je tudi kadrovska okrepitev inšpekcijske službe - morskih 
ribiških inšpektorjev, ki jo trenutno izvaja en sam ribiški inšpektor, 
tako da bosta inšpekcijski nadzor izvajala vsaj dva inšpektorja, 
pristojna za morski ribolov in ribištvo. 

Register ribiških plovil, ki se fizično nahaja na Pomorski upravi v 
Kopru in za katerega bo pravna podlaga zakon o morskem ribištvu, 
bo pričel delovati po sprejemu zakona. 
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2.3. Proračunska sredstva 2.1.9. PROMET 

Finančna sredstva za delovanje MKGP, AKTRP in pristojnih 
inšpekcijskih služb na področju ribištva se zagotavljajo iz 
proračuna Republike Slovenije. Tudi izvajanje strokovne in tehnične 
podpore pri opravljanju nalog in uresničevanju obveznosti na 
področju ribištva, ki jo izvajajo pooblaščene institucije in laboratoriji, 
se financira iz proračuna Republike Slovenije. 

V proračunu za leti 2002 in 2003 so na področju morskega ribištva 
predvidene podpore za posodobitev predelave morskih rib 
(predvsem male plave ribe) v skladu z veterinarsko-sanitarnimi 
predpisi. Na področju sladkovodnega ribištva je predvideno 
sofinanciranje izgradnje novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih 
rib in podpore za izgradnjo objektov in njihovo ureditev za 
predelavo sladkovodnih rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi 
predpisi. Iz proračuna se financira tudi delovanje javnih služb v 
ribištvu, to je Zavoda za ribištvo Slovenije, ki bo skrbel za pripravo 
strokovnih podlag za področje ribištva ter ribogojstva, ter 
Nacionalnega inštituta za biologijo, ki opravlja monitoring ribolovnih 
fondov v slovenskem morju. 

Za implementacijo Zakona o morskem ribištvu oz. z njim 
predvidenega izvajanja evropskega pravnega reda bo potrebno 
v proračunu zagotoviti 154 mio SIT v prvem letu po sprejemu in 
uveljavitvi zakona, 99 mio SIT v drugem letu in 89 mio SIT v 
tretjem letu po uveljavitvi zakona. Sredstva za implementacijo 
zakona o morskem ribištvu bodo prerazporejena v sklopu 
pristojnega ministrstva. 

2.4. Tuja sredstva 

Phare 2003 

Pri projektu Vzpostavitve Zavoda za ribištvo Slovenije gre za 
vzpostavitev pogojev za delovanje zavoda na področju ohranitve 
sredozemskih ribiških virov ter izvajanja tehničnih meril, okrepitev 
administrativnih in pravnih kapacitet, ki vključuje upravljanje in 
kontrolo evropskega sklada FIFG (Finančna sredstva za ribištvo). 
Za izvedbo projekta je namenjenih 150.000 EUR. 

SAPARD 

Za izvajanje drugega ukrepa SAPARD je za kapitalske podpore 
investicijam pri predelavi in trženju agroživilskih in ribiških 
proizvodov v letu 2002 okvirno namenjenih 724.767.000 SIT 
sredstev Skupnosti In 370.274.000 SIT sredstev nacionalnega 
proračuna, v letu 2003 pa predvidoma 1.308.650.000 SIT sredstev 
Skupnosti in 654.068.000 SIT sredstev nacionalnega proračuna 
(višina sredstev je okvirna in se spreminja skladno z gibanjem 
menjalnega tečaja EURO/SIT). 60% teh sredstev je namenjenih 
sektorju meso, kamor se uvrščajo tudi projekti s področja 
predelave rib in ribjih proizvodov. 

1. Splošna ocena 

1.1. Zakonodaja 

A. Prometna politika 

Prometno politiko RS določajo Resolucija o pomorski usmeritvi 
RS (1991), Nacionalni program izgradnje avtocest v RS (1995, z 
dopolnitvami 1998) in Nacionalni program razvoja železniške 
infrastrukture RS (1996). 

Področje prometa je celovito urejeno s področnimi zakoni za 
cestno infrastrukturo, železnice, pomorstvo, celinske vode, cestni 
promet in zračni promet, ki so v celoti usklajeni s pravnim redom 
EU tako, da je veljavni pravni red RS na tem področju prometa v 
večjem delu usklajen s pravnim redom EU. 

Predlog Resolucije o prometni politiki, ki je bila pripravljena in 
kasneje tudi obravnava na odborih Vlade RS in je bila tudi v javni 
obravnavi, ki je bila pripravljena pod okriljem Odbora za 
infrastrukturo in okolje v Državnem zboru RS, in je doživela številne 
pripombe. Zato je minister za promet s sklepom imenoval projektno 
skupino za pripravo novega predloga Resolucije o prometni politiki 
Republike Slovenije, katerega podlaga bodo naslednji dokumenti: 
Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije, Državni 
razvojni program 2001-2006 in Bela knjigo prometne politike 
Evropske unije, objavljena v septembru 2001. 

B. Cestni promet 

Dostop do trga na področju prevozov blaga in potnikov je v 
Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o prevozih v cestnem 
prometu (Ur.l. RS, št. 59/01), Sporazumom med Republiko 
Slovenijo in EGS na področju prometa (Ur.l. RS, št.14/93) ter 
mednarodnimi sporazumi, ki jih je sklenila Republika Slovenija z 
drugimi državami. Republika Slovenija je dne 22.12.2000 podpisala 
večstranski mednarodni INTERBUS sporazum. Zakon o ratifikaciji 
INTERBUS sporazuma je Državni zbor RS sprejel v mesecu 
maju 2002. 

Pravni red Republike Slovenije na tem področju je v večji meri 
usklajen s pravnim redom Evropske unije, saj je bil junija 2001 
sprejet sistemski zakon na tem področju, Zakon o prevozih v 
cestnem prometu (Ur. I. RS, št. 59/01), niso pa bili še sprejeti 
izvedbeni podzakonski akti za njegovo uveljavitev. Zakon izhaja 
iz pravil dostopa do trga za opravljanje dejavnosti cestnega 
prevoza potnikov in blaga, kot se uveljavlja v Evropski Skupnosti. 
Preko ciljev in načel predloga zakona je upoštevan pravni red 
Evropske Unije in način obravnavanja zadev. Zakon ureja vse 
načine prevoza potnikov in blaga, ki se pojavljajo pri opravljanju 

15. junij 2002 poročevalec, št. 59 



dejavnosti cestnega prevoza potnikov in blaga; delitev dovolilnic, 
ekoloških točk in CEMT dovolilnic, ki jih opravlja delilec na podlagi 
javnega pooblastila, upoštevajoč pogoje, kriterije, merila in 
postopke, ki so določeni v predlogu zakona; kriterije za delitev 
dovolilnic, kjer se postavlja nov kriterij, ki govori o kvaliteti voznega 
parka, ki se točkuje, (okoljevarstveni vidik s stališča 
onesnaževanja okolja, saj bo omogočen večji dostop na trg z 
vozili, ki so okolju prijaznejša in imajo manjše emisijo nevarnih 
snovi v okolje); nov kriterij kršitve določil predlaganega zakona, 
ki bo omejil dostop na mednarodni trg prevoznikom, ki v drugih 
državah kršijo določila mednarodnih pogodb in predvsem določila 
socialne zakonodaje; opredelitev kdaj so posamezne vrste 
dovolilnic kritične in se pri rešitvi naslanja na merljivo vrednost, ki 
predstavlja 90% porabo v preteklih obdobjih; opredelitev pod 
kakšnimi pogoji lahko novi prevozniki, ki vstopajo na trg za 
opravljanje dejavnosti cestnega prevoza blaga v mednarodnem 
prometu pridobijo tudi kritične dovolilnice (prav tako je za nove 
prevoznike določen delež kritičnih dovolilnic, ki znaša 40% delež 
količine neporabljenih kritičnih dovolilnic, ki jih prevozniki, ki so že 
na trgu niso porabili); dejavnost cestnega prevoza blaga v 
mednarodnem prometu, kjer so upošteva priporočila, ki narekujejo, 
da se posamezni prevozniki lahko združujejo v večje prevoznike. 
Rešitev je podana z dovolitvijo, da te pri opravljanju mednarodnih 
prevozov blaga lahko prenesejo dovolilnice na drugega prevoznika 
v primeru statusnih sprememb posameznega prevoznika ali 
prenosu voznega parka na drugega prevoznika. Z zakonom so v 
slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske unije: 
Uredba Sveta 881/92/EEC, Uredba Sveta 684/92/EEC, Uredba 
Sveta 3118/93/EEC, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta 
3315/94/EEC, Uredba Sveta 12/98/EC, Uredba Komisije 2121/ 
98/EC (izvedbeni predpisi k uredbi Sveta 684/92/EC in 12/98/ 
EC), Uredba Sveta 792/94/EEC, Prva Direktiva Sveta z dne 23. 
junij 1962, Uredba Sveta 3916/90/EEC, Direktiva Sveta 84/647/ 
EEC in Direktiva Sveta 96/26/EC, kot je bila spremenjena z 
Direktivo Sveta 98/76/EC. 

Pravni red Republike Slovenije, ki ureja cestne dajatve je v celoti 
usklajen z direktivo 99/62/EC, ki je nadomestila direktivo 93/89/ 
EEC. Višina cestnin v RS ni višja od višin cestnin v nekaterih 
državah članicah Evropske unije in znaša po Sklepu Vlade 
Republike Slovenije o določitvi cestninskih cest in višini cestnine 
(Ur. list RS št.109/01) za uporabo cestninske ceste za prvi razred 
10.1861 SIT za kilometer prevožene razdalje (0,04535 EUR). 
Zakon o javnih cestah (Ur. list RS št. 27/98 in 18/02), Uredba o 
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 
cest za cestne motorna vozila in priklopna vozila (Ur. list RS št. 
48/98, spremembe pa objavljene v Ur. listu RS šti 55/99, 14/00, 
67/00, 74/00, 62/01 in 93/01), Uredba o cestnini za uporabo 
določenih cest (Ur. list RS št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 105/ 
00) in Uredba o cestnini za uporabo cestnega tunela Karavanke 
(Ur. list RS št. 109/01) so usklajeni z direktivo 99/62/EC. 

Pravni red Republika Slovenija na področju računovodski sistemi 
za spremljanje stroškov v zvezi s transportno infrastrukturo je 
skoraj v celoti usklajen s pravnim redom EU na tem področju. 
Pravni red RS še ni usklajen z določili Uredbe Sveta 1108/70/ 
EEC za področje cestne infrastrukture medtem, ko je področje 
železniške infrastrukture usklajeno z zahtevami prej navedene 
uredbe. Predpisi, ki urejajo železniško infrastrukturo so Zakon o 
železniškem prometu (10. člen določa železniško infrastrukturo), 
Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni 
železniški infrastrukturi (Ur. I. RS, št. 26/2001), ki v 19. členu 
določa metodologijo za izračun stroškov in dohodkov javne 
železniške infrastrukture. 

Na področju kontrola na mejah med državami članicami in kontrola 
glede transportnih sredstev, registriranih v tretjih državah, je 
februarja 2002 Republika Slovenija, v skladu z zahtevami Uredbe 
Sveta 4060/89 in Uredbe Sveta 3912/92, sprejela Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (Ur.l. RS, 
št.18/02). Zakon o javnih cestah zdaj določa, da opravljajo nadzor 
transportnih sredstev na mejnih prehodih carinski organi. Z dnem 
članstva Republike Slovenije v Evropski uniji oziroma z dnem 
odprave mejne kontrole na mejah z državami članicami Evropske 
unije, bodo carinski organi opravljali nadzor transportnih sredstev, 
ki vstopajo na območje Evropske unije skozi Republiko Slovenijo, 
in niso registrirana v državah članicah Evropske unije. S tem je 
Republika Slovenija pripravljena na uveljavitev pravnega reda 
EU, uveljavila pa ga bo z dnem dejanskega pristopa k Evropski 
uniji oziroma z dnem odprave mejne kontrole na mejah z državami 
članicami Evropske unije, ker je izvajanje kontrole vezano na 
dejansko članstvo v Evropski uniji. S tem je pravni red RS v celoti 
usklajen s pravnim redom EU na tem področju. 

Na področju tehnologija, varnost in vplivi na okolje cestnih motornih 
vozil je sedanji pravni red v Republiki Sloveniji skoraj v celoti 
usklajen s pravnim redom Evropske unije. Usklajen je v celoti z 
določbami Direktive Sveta 89/459/EEC, ni pa usklajen v celoti na 
področju, ki ureja označevanje na tablicah (Direktiva Sveta 96/ 
53/EC). 

Republika Slovenija je na tem področju sprejela in uveljavila 
popravke Pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni 
obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
naprave in oprema vozil v cestnem prometu (Ur. I. RS, št. 24/96 in 
17/00). Pravilnik o omejevanju hitrosti določenih kategorij vozil v 
skladu z Direktivo Sveta 92/6/EEC je tik pred sprejemom. 

Pravni red Republike Slovenije je na področju varnosti v cestnem 
prometu delno usklajen s pravnim redom Evropske unije. Usklajen 
je z Direktivama Sveta 93/704/EC in 96/96/EC. Novembra 2001 
je bil na tem področju izdan Pravilnik o tehničnih pregledih motornih 
in priklopnih vozil (Ur. I. RS, št. 95/01), ki v celoti povzema zahteve 
Direktive Sveta 96/96/EC (z vsemi direktivami, ki jo spreminjajo 
in dopolnjujejo), ki urejajo tehnične preglede motornih vozil. Pravni 
red RS še ni v celoti usklajen z Direktivo Sveta 91/671/EEC v 
zvezi s pogoji za izjeme pri uporabi varnostnega pasu z določbami 
Uredbe Sveta 2411/98/EC, ki urejajo priznavanje znaka države 
in z določbami Direktive Sveta 91/439/EEC, ki urejajo izdajanje 
vozniških dovoljenj na enotnem obrazcu Evropske unije razen v 
delu, ki se nanaša na izdajo A kategorijo vozniškega dovoljenja in 
sicer glede pogojev za opravljanja vozniškega izpita in izdaje 
vozniškega dovoljenja, ki je usklajeno s prej navedeno Direktivo. 
Delna usklajenost je dosežena s sprejemom Sprememb in 
dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. L. RS, št. 21/ 
02). Pravni red RS še ni usklajen s sprejeto Direktivo Sveta 30/ 
2000/EC, ki je bila sprejeta v letu 2000 in predpisuje opravljanje 
kontrole tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s 
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu. 

Na področju prevoza nevarnih snovi je zakonodaja Republike 
Slovenije skoraj v celoti usklajena s pravnim redom Evropske 
unije. Republika Slovenija je 16.09.1999 sprejela nov Zakon o 
prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS št. 79/99) tako, da je pravni 
red na tem področju uskladila z Direktivama Sveta 96/49/EC, 94/ 
55/EC, 95/50/EC in 96/35/EC v zvezi s prevzemom RID (Regu- 
lations concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Rail) oziroma ADR (European Agreement concerning the In- 
ternational Carriage of Dangerous Goods by Road) tudi za 
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prevoze znotraj Republike Slovenije, kot tudi z direktivo 99/47/ 
EC. Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga so bili sprejeti 
vsi podzakonski predpisi, ki urejajo prevoz in nadzor nevarnega 
blaga po cestah. V izobraževalnem programu poklicnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja »Varnostni svetovalec za prevoz 
nevarnega blaga« pa je povzeta direktiva 2000/18/EC, ki določa 
minimalne pogoje za izpite za varnostne svetovalce pri prevozu 
nevarnega blaga. Tako je pravni red RS na področju prevoza 
nevarnih snovi skoraj v celoti usklajen s pravnim redom EU na 
tem področju, razen določb Direktive Sveta 99/36/EC, ki urejajo 
tehnične predpise glede premičnih tlačnih posod. 

Na področju socialne zadeve je pravni red v Republiki Sloveniji 
delno usklajen s pravnim redom Evropske unije, saj je v letu 2001 
Republika Slovenija sprejela na tem področju nov Zakon o 
prevozih v cestnem prometu, ni pa še sprejela zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa, 
ki je trenutno v postopku sprejemanja v Državnem zboru. S 
sprejemom Zakona o prevozih v cestnem prometu je pravni red 
RS glede starostnih pogojev za opravljanje poklica cestnega 
prevoznika v celoti usklajen s pravnim redom EU, ni pa še usklajen 
v celoti z določili Uredbe Sveta 3820/85 o času trajanja vožnje in 
odmorih, Direktive Sveta 88/599/EEC, ki določajo usklajeno 
kontrolo nad tovornimi vozili in avtobusi ter opravljanjem 
prevozniške dejavnosti in Direktive Sveta 96/26/EC o tehničnih 
pregledih motornih vozil in priklopnih vozil. RS že izpolnjuje določbe 
direktive 88/599/EC saj pristojni organi že izvajajo skupne nadzore 
tovornih vozil in avtobusov v okviru vseevropskih akcij Morska 
deklica in Avtobus. 

Predpisi, ki urejajo socialne zadeve na področju cestnega prometa 
v Republiki Sloveniji so Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. 
RS, št.30/98, 61/00 in 21/02), Zakon o prevozih v cestnem 
prometu (Ur. I. RS, št. 59/2001), Zakon o inšpekciji dela (Ur.l.RS, 
št.38/94) in Zakon o sprejemu AETR konvencije (Ur.l.SFRJ, št.30/ 
74) 

C. Železniški promet 

V Republiki Sloveniji področje železniškega prometa urejajo Zakon 
o železniškem prometu (ZZelP-Uradni list RS, št. 92/99, RS 11/ 
01, RS 33/01), Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu (Ur. I.RS, št. 61/00) in Zakon o varnosti železniškega 
prometa (Ur. I. RS, št. 35/00). Ob navedenem urejajo to področje 
tudi mednarodne pogodbe, katerih naslednica ali podpisnica je 
Republika Slovenija. 

S sprejetjem Zakona o železniškem prometu je Republika 
Slovenija s tem, ko je v zakonu določila za dodeljevalca vlakovnih 
poti upravljavca železniške infrastrukture, ki mora biti javno 
podjetje, in s tem, ko je v zakonu določila novoustanovljeno 
Direkcijo RS za železniški promet kot pritožbeno instanco, 
uskladila svoj pravni red s pravnim redom Evropske unije s tega 
področja. Z zakonom so v slovenski pravni red preneseni naslednji 
predpisi Evropske unije: Odločbi Sveta 83/418/EEC, 82/529/EEC, 
Direktiva Sveta 95/19/EC ter Uredbe Sveta 1192/69/EEC, 2830/ 
77/EEC, 2183/78/EEC, Direktiva Sveta 91/440/EGS, Direktiva 
sveta 95/18/ES in Uredba Sveta 1191/69. 

S prejetjem Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu, ki določa pravila, ki jih morata izvajalec železniških 
prevoznih storitev In uporabnik upoštevati pri sklepanju prevoznih 
pogodb In izvajanju prevoznih storitev, so v slovenski pravni red 
preneseni naslednji predpisi EU: Odločba Sveta 82/529/EEC, 
Odločba Sveta 83/418/EEC in Uredba Sveta št. 11/60/EEC. 

V tem obdobju so bili s področja železniškega prometa zaradi 
uskladitve s pravnim redom EU sprejeti podzakonski predpisi, ki 
urejajo državne pomoči na področju mednarodnega železniškega 
prometa; postopek pridobitve in izdaje varnostnega spričevala 
po železniški infrastrukturi; gospodarsko javno službo prevoza 
potnikov v notranjem železniškem prometu; dodeljevanje vlakovnih 
poti in uporabnini na železniški infrastrukturi; gospodarsko javno 
službo vzdrževanja in modernizacije železniške infrastrukture 
ter vodenje prometa na njej; ter ločeno računovodsko evidenco, 
ki jo mora voditi prevoznik. 

Področje železniški promet ni v celoti usklajeno s pravnim redom 
EU s področja železniške infrastrukture, ki je bil sprejet v začetku 
leta 2001 in sicer z določili Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2001/12/EC, ki amandmira direktivo Sveta 91/440/EEC o 
razvoju železnic v Skupnosti; Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta 2001/13/EC, ki amandmira direktivo Sveta 95/18/EC o 
dodeljevanju licenc izvajalcem železniških storitev; Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/EC o dodeljevanju 
vlakovnih poti in o določitvi uporabnine železniške infrastrukture 
in varnostnih spričevalih; Direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta 2001/16/EC o interoperabilnosti čez-evropskega 
konvencionalnega železniškega omrežja. Zaradi uskladitve s prej 
navedenimi predpisi EU sta v pripravi oziroma v postopku 
sprejemanja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
železniškem prometu in Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., ki bosta slovenski 
pravni red v celoti uskladila v s pravnim redom EU na tem področju. 

D. Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Pravni red Republike Slovenije na področju pomorstva je po 
sprejemu Pomorskega zakonika (Ur.l. RS, št. 26/01) skoraj v 
celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije. Zakonik ureja 
suverenost, jurisdikcijo in nadzor Republike Slovenije na morju, 
varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah, 
varstvo morja pred onesnaževanjem s plovil ter pravni režim 
pristanišč; stvarnopravna razmerja ter pogodbena in druga 
obligacijska razmerja, ki se nanašajo na plovila; vpis plovil, omejitve 
ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, izvršbo in zavarovanje 
na plovilih in kolizijska pravila. S sprejetjem Pomorskega zakonika 
so v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske 
unije: direktive 97/115/EC, 93/75/EC, 95/21/EEC in 96/40/EC, 97/ 
70/EC, in 94/58/EC ter uredbi 613/91/EEC, 2158/93/EEC. 

Republika Slovenija ima, v skladu s pravnim redom Evropske 
unije (Odločba Sveta 77/587/EEC, 78/774/EEC, 83/573/EEC, 87/ 
475/EEC in Uredbi Sveta 4057/86/EEC in 4058/86/EEC), sklenjene 
bilateralne sporazume in sporazume o uporabi pristanišča v Kopru. 

Septembra 1999 je na podlagi Zakona o pomorski in notranji 
plovbi (Ur.l. RS 22/77) Vlada RS sprejela in uveljavila Sklep o 
določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del glede 
varnosti in sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov 
(Ur. I. RS, št. 76/99) in tako v slovenski pravni red prenesla direktivo 
Sveta 97/70/EC. 

Na podlagi obstoječega Zakona o lukah je decembra 1999 bila 
sprejeta Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih 
tankerjev z ločenim balastom (Ur. I. RS, št. 1/2000), s katero je v 
slovenski pravni red prenesena uredba Sveta 29/78/EC. 

Marca 2000 je bila sprejeta Uredba o ratifikaciji Pariškega 
memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija 
za varnost plovbe (Ur. I. RS, št. 30/2000) in v maju 2000 je Republika 
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Slovenija postala sodelujoča članica (co-operating member) v 
skladu s PSC navodilom 1999/06P. 

V letu 2001 je Republika Slovenija izdala še naslednje podzakonske 
akte za izvajanje Pomorskega zakonika in sicer Pravilnik o pogojih 
za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih 
in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda (Ur. I. 
RS, št. 72/01), Navodilo o ravnanju s kemikalijami v tekočem 
stanju ter nafto in njenimi derivati v tovornem pristanišču Koper 
(Ur. I. RS, št. 94/01) in Odredbo o plačilu stroškov pregleda, ki jih 
mora plačati ladja, ki ji je pomorski inšpektor prepovedal izplutje iz 
pristanišča (Ur. I. RS, št.106/01). 

Prav tako je pravni red Republike Slovenije na področju promet 
po celinskih vodah po sprejemu Zakona o plovbi po celinskih 
vodah (Ur.l. RS, št. 30/02), ki je bil sprejet 22. marca 2002, skoraj 
v celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije, niso pa bili še 
izdani ustrezni podzakonski akti za njegovo uveljavitev. Zakon je 
začel veljati 20. aprila 2002. Zakon v svojih določbah med drugim 
opredeljuje ureditev plovbe po celinskih vodah Republike Slovenije. 
Glede na specifičnost slovenske celinske plovbe, ki ni primerljiva 
s plovbo po velikih evropskih rekah, je namen tega zakona 
predvsem določitev normativov za varno izvajanje športno 
rekreacijskih in drugih dejavnosti. Rešitve, ki jih predpisuje zakon 
temeljijo na uveljavitvi načela plovbe po celinskih vodah. S tega 
vidika ureja upravne in druge postopke, ki so potrebni za 
zagotovitev varnosti plovbe. Sprejeti zakon sledi tudi normativom 
Evropske Unije in je usklajen z redom klasifikacijskih zavodov. S 
sprejetjem zakona so v slovenski pravni red preneseni naslednji 
predpisi Evropske unije: Uredba Sveta 3921/91/EEC, Direktiva 
Sveta 87/540/EEC in Direktiva Sveta 76/135/EEC. Pravni red ni 
usklajen s pravnim redom Evropske unije v zvezi s spričevali in 
pooblastili za voditelje plovil v plovbi po celinskih vodah (Direktive 
Sveta 87/540/EEC, 91/672/EEC in 96/50/EC) in v zvezi s tehničnimi 
pogoji za ugotavljanje in certificiranje plovil za plovbo po celinskih 
vodah (Direktiva Sveta 82/714/EEC). 

E. Zračni promet 

Republika Slovenija je že sprejela oba temeljna zakona s področja 
zračnega prometa, ki sta bila predmet usklajevanja slovenskega 
pravnega reda s pravnim redom EU in sicer je bil januarja 2000 
sprejet Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu 
(Ur. I. RS, št. 12/00) ter v februarju 2001 Zakon o letalstvu (Ur. I. 
RS, št. 18/01). 

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu ureja 
temeljna premoženjsko pravna vprašanja v letalstvu, med drugim 
letalski prevoz potnikov, prtljage in blaga ter odgovornost 
letalskega prevoznika v primeru škode, posebne storitve z letali, 
zakup letala, odgovornost za škode, ki jih letalo v nesreči povzroči 
na zemlji, zavarovanje, stvarne pravice na letalu in kolizijska 
pravila, postopke izvršbe ter zavarovanja terjatev in kolizije 
zakonov na področju civilnega letalstva. Z zakonom so v slovenski 
pravni red prenesene Direktiva Sveta 295/91/EEC, Uredba Sveta 
2027/97/EC, delno pa tudi Uredba Sveta 2407/92/EEC. Zakon o 
letalstvu je usklajen s pravnim redom EU. Zakon s splošno 
priznanimi načeli mednarodnega letalskega prava ureja ter določa 
pogoje in zahteve, ki zadevajo zrakoplove, letalsko osebje in 
drugo strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, 
letališča in vzletišča, infrastrukturo navigacijskih služb zračnega 
prometa, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in ukrepe 
olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov ter 
letalske nesreče in incidente, opravljanje letaliških služb in 
navigacijskih služb zračnega prometa ter javno infrastrukturo, 
nadzor ter določa sankcije za letalske prekrške. Z zakonom so v 
slovenski pravni red delno prenesene Uredba Sveta 3922/91/ 
EEC (s spremembami 2176/96/EC in 1069/99/EC, omogoča pa 

tudi podzakonsko uskladitev z Uredbo 2871/2000/EC), Direktiva 
Sveta 91/670/EEC, Uredba Sveta 2407/92/EEC, Direktiva Sveta 
93/65/EEC (s spremembo 97/15/EC, omogoča pa tudi 
podzakonsko uskladitev z Uredbo 2082/2000/EC), Direktiva 
Sveta 92/14/EEC (s spremembo 98/20/EC in 1999/28/EC), 
Direktiva Sveta 89/629/EEC, Direktiva Sveta 80/51/EEC (s 
spremembo 83/206/EEC), Direktiva Sveta 925/1999, Direktiva 
Sveta 96/67/EC ter Uredba Sveta 95/93/EC. 

Na področju zračnega prometa so bili zaradi uskladitve s pravnim 
redom EU sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo področje 
medsebojnega priznavanja licenc letalskega osebja-pilotov letal 
(delna uskladitev z direktivo Sveta 91/670/EC), področje sprejetja 
standardov EUROCONTROL (določenih z Direktivo Evropske 
komisije 97/15/EC in s katerim je izvedena tudi uskladitev z direktivo 
Sveta 93/65/EEC) in področje hrupa zrakoplovov (delna uskladitev 
z Direktivo Sveta 92/14/EEC s spremembo 98/20/EC, Direktivo 
Sveta 89/629/EEC in Direktivo Sveta 80/51/EEC s spremembo 
83/206/EEC). Preostali podzakonski akti na podlagi Zakona o 
letalstvu so v pripravi. 

Republika Slovenija je v aprilu 2001 postala polnopravna članica 
Združenih letalskih organov (JAA). 

F. Kombinirani promet 

Republika Slovenija je z izdajo Uredbe o kombiniranem prometu 
v mesecu januarju 2001, v celoti uskladila svoj pravni red na 
področju kombiniranega prevoza z Uredbo Sveta 2196/98/EC, ki 
ureja finančno pomoč in z Direktivo Sveta 92/106/EEC, ki ureja 
področje kombiniranega transporta. 

G. Horizontalna in druga vprašanja 

Pravi red Republike Slovenije na področju \ransportne 
infrastrukture je delno usklajen s pravnim redom Evropske unije. 
Usklajen je v delu, ki se nanaša na Odločbo Evropskega 
parlamenta 1692/96/EC o razvoju Vseevropskega omrežja (TEN). 
Področje TEN je v Republiki Sloveniji urejeno z več področnimi 
zakoni za železnice, ceste in pomorstvo ter z Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Nacionalnim 
programom razvoja slovenske železniške infrastrukture in 
Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. 

Republika Slovenija je v letu 2000 sprejela Zakon o varnosti v 
železniškem prometu, ki ureja železniški promet v RS na način, 
da se ta odvija varno in urejeno in posega na področje železniške 
infrastrukture, področje železniških vozil, pravil odvijanja 
železniškega prometa, kot tudi na področje neposrednih Izvajalcev 
posameznih tehnoloških funkcij v železniškem prometu. Republika 
Slovenija je v letu 2000 nadaljevala z realizacijo nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške Infrastrukture, ki določa 
finančna sredstva za posodobitev in razvoj slovenske železniške 
infrastrukture v V. in X. koridorju do leta 2005. Republika Slovenija 
ne načrtuje izgradnje prog za visoke hitrosti, vendar Zakon o 
železniškem prometu daje možnost za uveljavitev določb direktive 
Sveta 96/48 EC in odločbe Komisije 99/569/EC. 

Republika Slovenija skladno z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest nadaljuje izgradnjo povezav na V. in X. koridorju v delu, 
ki poteka po njenem ozemlju. Program, katerega ocenjena 
investicijska vrednost znaša 4,1 mrd USD, je realiziran približno 
50%. Trenutna dolžina zgrajenih 4-pasovnih avtocest in hitrih cest 
v Sloveniji znaša 338 km. Od te dolžine je bilo v letu 2000 predano 
v promet 31 km, v letu 2001 pa 14 km avtocest in hitrih cest, v 
gradnji pa je več kot 100 km avtocest in hitrih cest ter navezovalnih 
cest na avtocestno omrežje. 
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Pravni red Republike Slovenije o financiranju transportne 
infrastrukture je usklajen z Uredbo Sveta 2236/95/EC. 

Republika Slovenija na področju druga horizontalna vprašanja 
(državne pomoči, gospodarske javne službe) dodeljuje državne 
pomoči za raziskovanje razvoja učinkovitejših in sodobnejših oblik 
transporta na način, ki je v celoti usklajen s pravnim redom 
Evropske unije (Uredba Sveta 1107/70/EEC). Področje urejajo 
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o železniškem 
prometu in Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

Pravni red v Republiki Sloveniji je na področju opravljanja 
gospodarskih javnih služb v cestnem prometu delno usklajen s 
pravnim redom EU medtem, ko je v železniškem prometu usklajen 
z zahtevami Uredbe Sveta 1191/69/EEC in sicer to področje 
urejajo Zakon o železniškem prometu, Uredba o načinu 
opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja in 
modernizacije javne železniške infrastrukture ter vodenja 
železniškega prometa in Uredba o načinu opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem 
železniškem prometu. 

1.2. Institucije 

Na področju prometne politike ima Republika Slovenija vse 
potrebne institucije za spremljanje in izvajanje usklajenega 
pravnega reda. 

Na področju cestnega prometa ima Republika Slovenija že vse 
potrebne institucije za izvajanje pravnega reda EU. Neodvisna 
strokovna institucija za upravljanje s sistemom javnega linijskega 
potniškega prometa ne bo ustanovljena, saj Zakon o prevozih v 
cestnem prometu v 4. členu določa, da je za urejanje javnega 
linijskega avtobusnega prometa pristojna Direkcija Republike 
Slovenije za ceste. Za izvajanje predpisov o registrirnih napravah 
v cestnem prometu je Republika Slovenija v letu 2002 začela z 
izvajanjem imenovanj pooblaščenih institucij in sicer sta bili januarja 
letos bili podeljeni prvi dve odločbi o imenovanju pravnih oseb za 
izvajanje overitev meril. 

Republika Slovenija ima na področju železniškega prometa vse 
potrebne institucije za izvajanje usklajenega pravnega reda. 

Republika Slovenija ima na področju pomorskega prometa In 
prometa po celinskih vodah ustanovljene vse institucije za 
izvajanje usklajenega pravnega reda. Naloge CROSS centra 
(Medresorski center za reševanje in nadzor na morju) se 
opravljajo v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo in sicer se 
izvajanje nalog zagotavlja v okviru že organiziranih notranje 
organizacijskih enot. Naloge CROSS centra, ki se že izvajajo v 
okviru Uprave RS za pomorstvo so nadzor pomorskega prometa 
z obalnimi radarji in radiozvezami (VTS), iskanje in reševanje 
(SAR), koordinacija pri preprečevanju onesnaženja morja, 
spremljanje in nadzor ribiških plovil in njihovih aktivnosti. Uprava 
RS za pomorstvo že po veljavnem Zakonu o morskem ribištvu 
(Ur.l. SRS, 25/76) izvaja določene naloge ribiške inšpekcije 
(nadzor ribolova na morju s svojimi patruljnimi čolni). Z novim 
zakonom o morskem ribištvu si bodo pristojnosti inšpekcijskega 
nadzora delili naslednji organi: inšpektor za ribištvo, pomorski 
inšpektor, inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in 
živil in policija. 

Na področju zračnega prometa ima Republika Slovenija že vse 
potrebne institucije. Republika Slovenija je na podlagi 137. člena 
Zakona o letalstvu ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

Ministrstvu za promet ustanovila Urad za preiskovanje letal nesreč 
in incidentov, kot notranjo organizacijsko enoto, ki bo opravljal 
naloge v zvezi s preiskovanjem in preprečevanjem letalskih 
nesreč in incidentov na področju civilnega letalstva (uskladitev z 
direktivo Sveta 94/56/EC). Republika Slovenija je za izvajanje 
usklajenega pravnega reda dodatno kadrovsko okrepila Urad za 
civilno letalstvo. 

Na področju kombiniranega prometa in na področju 
horizontalna in druga vprašanja ima Republika Slovenija vse 
potrebne institucije za izvajanje usklajenega pravnega reda. 

1.3. Proračunska sredstva 

Na področju prometne politike je bilo za strokovno razvojne 
naloge Ministrstva za promet v letu 1999 porabljenih 85 mio SIT, 
v letu 2000 pa 78 mio SIT. V letu 2001 pa so bila načrtovana 
proračunska sredstva namenjena za strokovno razvojne naloge 
Ministrstva za promet v višini 55 mio SIT, od tega so bila realizirana 
proračunska sredstva v višini 29,8 mio SIT. 

V obdobju od 1998 do 2000 so bila na področju cestne 
infrastrukture (ali na področju cest) uporabljena znatna sredstva 
državnega proračuna predvsem za izgradnjo avtocestnih 
povezav na trasi V. in X. koridorja, v skladu z Nacionalnim 
programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. V letu 1999 je 
bilo porabljenih 62,1 mlrd SIT, od tega 33,0 mlrd SIT sredstev 
proračuna zbranega s posebnim zakonom o bencinskem tolarju, 
nato del cestnin v višini 3,1 mlrd SIT in kreditna sredstva v višini 
26,0 mlrd SIT; skupaj torej 62,1 mlrd SIT. V letu 2000 je bilo 
realizirano70,9 mlrd SIT za gradnjo avtocest, od tega je bilo 
sredstev proračuna na osnovi bencinskega tolarja 29,6 mlrd SIT, 
deleža cestnin 4,5 mlrd SIT in kreditnih sredstev v višini 36,8 mlrd 
SIT. Predvideno je, da bodo kreditna sredstva odplačana s 
cestninami, zanje pa jamči država. V proračunu za leto 2001 je 
bilo za gradnjo avtocest predvidenih 28 mrld SIT bencinskega 
tolarja, s cestninami in krediti pa skupaj 43 mlrd SIT, kar je manj 
kot predvideva Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji, od tega je bilo realiziranih 100 %. 

Na področju železniškega prometa je bilo za graditev železniške 
povezave z Madžarsko v letih 1999 in 2000 uporabljenih skupaj 
370 mio SIT. Za strokovno razvojne naloge Direkcije za železniški 
promet v letu 2001 je bilo namenjeno 130 mio SIT proračunskih 
sredstev, od tega je bilo realizirano127 mio SIT. 

Načrtovana proračunska sredstva v letu 1999, ki so bila namenjena 
pripravi zakona o železniškem prometu ter preoblikovanju 
ponudbe prometnih storitev, vključno s preoblikovanjem javnega 
podjetja SŽ d.d. niso bila uporabljena, ker navedeni nalogi nista bili 
realizirani. 

Na področju pomorskega prometa in prometa po celinskih 
vodah so bila, v obdobju od leta 1999 do konca leta 2000, 
načrtovana proračunska sredstva na področju pomorskega 
prometa, namenjena vlaganjem v dograditev pristaniške 
infrastrukture Luke Koper in sicer v letu 1999 v višini 371 mio SIT, 
v letu 2000 pa v višini 353 mio SIT ter vlaganjem v varnost v 
pomorskem prometu v skladu z IMO konvencijami in predpisi EU 
in sicer v letu 1999 v višini 21 mio SIT, v letu 2000 pa v višini 21 
mio SIT. V letu 2001 so bila proračunska sredstva namenjena 
investicijam v izgradnjo, ureditev in razvoj koprskega pristanišča 
v višini 118 mio SIT, ter vlaganjem v varnost v pomorskem prometu 
v višini 22 mio SIT, od tega je bilo realizirano 141 mio SIT. Na 
področju prometa po celinskih vodah proračunska sredstva niso 
bila posebej načrtovana. 
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Na področju zračnega prometa je bilo za sprejetje nove z EU 
združljive zakonodaje o zračnem prometu in podpisu 
večstranskega sporazuma o ustanovitvi skupnega zračnega 
prostora (ECAA) v letu 1999 uporabljenih 7,2 mio SIT, v letu 2000 
pa 8,2 mio SIT. V letu 2001 so bila proračunska sredstva namenjena 
sprejetju nove z EU združljive zakonodaje o zračnem prometu in 
predvidenemu podpisu večstranskega sporazuma o ustanovitvi 
skupnega zračnega prostora (ECAA) v višini 17 mio SIT, od tega 
so bila realizirana 16,7 mio SIT. 

1.4. Tuja sredstva 

Iz naslova nacionalnega programa Phare, čezmejnega 
sodelovanja CBC, LSIF in ISPA je bilo v obdobju 1998 - 2001 na 
področju prometa odobrenih 23,39 MEUR. Pretežni del teh 
sredstev (20,19 Meur) je namenjen trem investicijam v razvoj V. 
železniškega koridorja. Ostala sredstva tuje pomoči so bila 
namenjena izdelavi študij in tehnične dokumentacije za bodoče 
investicije v železniško infrastrukturo, financiranju izgradnje 
kolesarskih poti (med Ratečami in Jesenicami ter od mejnega 
prehoda Vič do Trbonj) z namenom povečanja skupne turistične 
in rekreativne ponudbe, pripravi st-okovnih podlag za izdelavo 
prostorskih ureditvenih dokumentov v območju logističnega cen- 
tra Maribor in izdelavi podzakonskih aktov na področju 
železniškega prometa. Od teh projektov trenutno pod okriljem 
treh programov PHARE še potekajo trije projekti, od tega je eden 
investicijski, dva pa tehnična pomoč, vsi so s področja 
železniškega prometa. Skupaj jim je odobrenih 10,18 MEUR in 
sicer za projekt ekonomske in socialne kohezije (SL-9907.02 - 
Feasibility study, preliminary and engineering designs for the 
project on TEN railway Corridor No. V), katerega rezultat bo študija, 
ki bo služila kot podlaga investiciji v okviru programa ISPA, za 
investicijski projekt (SL-9909 LSIF, V. DEL Development of Rail- 
way corridor No V. in Slovenija), ki še poteka v delu, ki je financiran 
iz nacionalnih sredstev in za projekt tehnične pomoči (SL-0104.03 
- Support in working our strategy concepts and successful de- 
velopment documents regarding Procedures, Guidelines, Rules 
and Regulations to assure the new role and new structures of the 
Slovene Railway Organisation). 

Na zahtevo DG Regio po natančni določitvi projektov, ki se bodo 
financirali v posameznih letih skozi program ISPA, so na Ministrstvu 
za promet v marcu leta 2001 izdelali spremembe in dopolnitve 
Nacionalne strategije ISPA za področje transporta. Ta zajema 
seznam projektov, ki so primerni za sofinanciranje s finančnim 
instrumentom ISPA v obdobju od 2000 do 2006, njihovo investicijsko 
vrednost in predvidene vire financiranja. 

Iz sredstev ISPA za proračunsko leto 2001 se sofinancira projekt 
Modernizacija signalno-varnostnih naprav na železniški progi 
Divača - Koper v predvideni višini 16 MEUR brez stroškov, ki 
izhajajo iz varovanja okolja. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

A. Prometne politika 

Predvidoma do konca leta 2002 bo Republika Slovenija sprejela 
Resolucijo o prometni politiki RS. V prvem polletju bo pripravljen 
nov predlog Resolucije o prometni politiki, ki posredovan v ponovno 
prvo branje v Državni zbor. 

Resoluciji o prometni politiki bo po sprejemu v parlamentu, sledil 
dokument Strategija ciljev razvoja prometnega sistema RS, ki bo 
predstavljal "Belo knjigo" Ministrstva za promet. Na osnovi tega 
dokumenta bodo po prometnih panogah izdelani "Programi 
ukrepov". Za prometne panoge, kjer takšen program že obstaja, 
primer Nacionalni program izgradnje avtocest v RS, ali Nacionalni 
program razvoja slovenske železniške infrastrukture; pa bodo 
le-ti ustrezno novelirani. Vsi trije nivoji dokumentov: Prometna 
politika, Strategija in Program ukrepov bodo izdelani in usklajeni 
do konca leta 2002. 

B. Cestni promet 

Republika Slovenija bo predvidoma v letu 2002 za uskladitev 
predpisov, ki urejajo področje prevoz blaga in potnikov, sprejela 
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu. 

Republika Slovenija bo na podlagi novega Zakona o prevozih v 
cestnem prometu izdala vse podzakonske akte za njegovo 
uveljavitev (v zvezi z določanjem cen, opravljanjem kabotaže, 
uvajanjem kriznih mehanizmov, uporabo najetih vozil in uvedbo 
splošnih pravil na področju mednarodnega prevoza) predvidoma 
do konca leta 2002. 

Republika Slovenija bo na področju računovodski sistemi za 
spremljanje stroškov v zvezi s transportno infrastmkturo zaradi 
uskladitve z zahtevami Uredbe Sveta 1108/70/EEC najkasneje 
do konca leta 2002 izdala podzakonski predpis o določitvi cestne 
infrastrukture, za katero se izdatki za infrastrukturo posebej 
izkazujejo (nadomestil bo Odredbo o določitvi cestne in železniške 
infrastrukture, za katero se izdatki za infrastrukturo posebej 
izkazujejo). 

Republika Slovenija bo na področju tehnologija, varnost in vplivi 
na okolje izdala na področju cestnih vozil predpise, ki bodo v 
celoti povzeli sistem, ki velja v Evropski uniji. Predpisi bodo sprejeti 
najkasneje do konca leta 2002. 

Na podlagi uskladitev z sprejeto zakonodajo EU v letu 2000 s 
tega področja (Direktiva Sveta 30/2000/EC) bo RS na podlagi 
Zakona o varnosti cestnega prometa sprejela Uredbo o nadzoru 
tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravljajo prevozi v cestnem prometu in sicer predvidoma do 
31.12.2002. 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nadzorne naprave za 
kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu bo 
izdan najkasneje do konca leta 2002 (uskladitev tudi z določili 
Uredbe Sveta 2135/98/EEC). 

Republika Slovenija bo do konca leta 2002 sprejela Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa 
in na njegovi podlagi izdala ustrezne podzakonske akte. 
Priznavanje znaka države, kot ga ureja Uredba Sveta 2411/98/ 
EC, bo Republika Slovenija v notranjem prometu pričela uveljavljati 
z dnem pristopa k Evropski uniji. Z dnem dejanskega pristopa k 
Evropski uniji bo Republika Slovenija začela uveljavljati tudi določbe 
Direktive Sveta 91/439/EEC, ki urejajo izdajanje vozniških dovoljenj 
na enotnem obrazcu Evropske unije z upoštevanjem ustreznega 
roka za tehnično adaptacijo. 

Republika Slovenija bo na področju registracijskih dokumentov 
vozila izdala predpise, ki bodo v celoti usklajeni z dodatnim pravnim 
redom Evropske unije v roku, določenem v 8. členu direktive 99/ 
52/EC - do 01.06.2004 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o varnosti cestnega prometa in spremembo Pravilnika o 
registraciji motornih vozil in priklopnih vozil. Tako bo pravni red 
RS na tem področju v celoti usklajen s pravnim redom EU. 
Pravilnik o registraciji motornih vozil in priklopnih vozil in Pravilnik 
o vozniških dovoljenjih, ki bosta izdana na podlagi novega Zakona 
o varnosti v cestnem prometu, nadomeščata v Državnem 
programu prvotno načrtovani Pravilnik o prometnih in vozniških 
dovoljenjih. 

Na področju prevoz nevarnih snovi bo Republika Slovenija izdala 
do konca leta 2002 podzakonska akta za uveljavitev zahtev 
Direktive Sveta 99/36/EC, ki ureja tehnične predpise glede 
premičnih tlačnih posod. Tako bo pravni red RS na področju 
prevoza nevarnih snovi v celoti usklajen s pravnim redom EU na 
tem področju. 

V letu 2002 bo Republika Slovenija na področju socialne zadeve 
sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakon o varnosti 
cestnega prometa ter na podlagi Zakona o prevozih v cestnem 
prometu, izdala Pravilnik o programu preizkusa strokovne 
usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa 
za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu ter Pravilnika 
o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, 
načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evi- 
dence o izdanih licencah. S tem bo pravni red Republike Slovenije 
na tem področju v celoti usklajen z zahtevami Direktive Sveta 96/ 
26/EC in Uredbo Sveta 3820/85. 

C. Železniški promet 

Republika Slovenija je do 31.12.2001 izdala vse podzakonske 
predpise na podlagi Zakona o železniškem prometu. Pravni red 
je bil uveljavljen do 31.12.2001, razen za določbe, ki se nanašajo 
na uveljavitev zahtev Direktive Sveta 440/91/EEC glede 
organizacije prevoznikov in infrastrukturnega upravljalca in 
Direktive Sveta 95/18/EC, ki jih bo uveljavila z dnem dejanskega 
pristopa k Evropski uniji. 

Zaradi uskladitve s spremenjenim pravnim redom EU na področju 
železniške infrastrukture bo Republika Slovenija do konca leta 
2002 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
železniškem prometu in Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d.. Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o železniškem prometu bo določal, da je 
upravljavec železniške infrastrukture (infrastructure menager) 
Agencija za železniški promet, ki bo pravna oseba javnega prava. 
Agencija bo gospodarila z železniško infrastrukturo, tržila 
vlakovne poti, določala vozni red, odgovarjala za vzdrževanje in 
modernizacijo železniške infrastrukture ter vodenje prometa po 
njej in opravljala druge izvršilne in strokovno razvojne naloge. 
Financirala se bo iz sredstev proračuna in iz lastnih prihodkov, ki 
jih bo ustvarjala z gospodarjenjem z javno železniško 
infrastrukturo in z opravljanjem dejavnosti, ki so povezane z njeno 
temeljno dejavnostjo. Zakon o preoblikovanju in privatizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. bo določal 
preoblikovanje javnega podjetja v pravno osebo zasebnega prava, 
ustanovitev gospodarske družbe Holding Slovenske železnice, 
ki bo v koncernskem sistemu slovenskih železniških družb 
obvladujoča družba z odvisnimi družbami, ki opravljajo: 
vzdrževanje javne železniške infrastrukture, prevoz potnikov, 
prevoz blaga in drugo. Zakon bo določal možnost privatizacije 
gospodarske družbe, ki opravlja prevoz potnikov in gospodarske 
družbe, ki opravlja prevoz blaga. 

D. Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Republika Slovenija bo do konca leta 2002 na podlagi Pomorskega 
zakonika izdala ustrezne pbdzakonske predpise za njegovo 
uveljavitev. Podzakonski predpisi bodo urejali pristaniško inšpekcijo 
(uskladitev z Direktivo 95/21/EEC), imenovanje zdravstvene 
organizacije za izvajane zdravstvenih pregledov in cepljenje 
ladijskih posadk (uskladitev z Direktivo 94/58/EC), presojo in 
vrednotenje zdravstvenega stanja članov ladijske posadke 
(uskladitev z Direktivo 94/58/EC), pomorsko navigacijo v 
teritorialnih in obalnih vodah (uskladitev z Direktivo 93/75/EC), 
vpis plovil in plavajočih naprav v ladijski register (uskladitev z 
uredbo 613/91/EEC) in pristaniške koncesijah (uskladitev z 86. in 
90.(1)). S sprejemom ustreznih podzakonskih aktov na podlagi 
Pomorskega zakonika bo pravni red RS na področju pomorskega 
prometa v celoti usklajen s pravnim redom EU. 

Republika Slovenija bo v letu 2002 na področju plovbe po celinskih 
vodah na podlagi novega Zakona o plovbi po celinskih vodah 
(Url 30/02) izdala podzakonske predpise o določitvi pooblaščene 
organizacije za strokovno tehnično verifikacijo varnosti in plovnosti 
po notranjih vodah (uskladitev z direktivo Sveta 82/714/EEC, 91/ 
672/EEC in 96/50/EC), o čolnih in plavajočih napravah (uskladitev 
z direktivo Sveta 82/714/EEC) ter o priznavanju spričeval vaditeljev 
plovil za plovbo po celinskih vodah (uskladitev z direktivama 
Sveta 91/672/EEC in 96/50/EC). 

E. Zračni promet 

V tem obdobju bo Republika Slovenija na področju zračnega 
prometa prilagodila svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, 
tehničnimi in drugimi predpisi, zakonodaji EU. Temeljni cilji so 
sprejetje ustreznih podzakonskih predpisov in drugih aktov na 
podlagi novega Zakona o letalstvu ter sklenitev in ratifikacija 
večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega 
zračnega prostora (ECAA - Agreement on the Establishment of 
European Common Aviation Area), vse v okviru naslednjih ciljev 
na področju zračnega prometa: učinkovito urediti ponudbo storitev 
zračnega prometa in vključiti RS v enoten letalski trg, zagotoviti 
potrebno število in strokovnost administracije, povečati 
zmogljivosti in racionalizirati sistem vodenja zračnega prometa 
ter oblikovati in sprejeti z EU združljivo zakonodajo o zračnem 
prometu. 

Republika Slovenija bo na podlagi Zakona o letalstvu do 
31.12.2002 izdala in uveljavila podzakonske predpise in druge 
akte. Enako velja tudi za Uredbo o računalniških rezervacijskih 
sistemih. 

V tem obdobju bodo v teku intenzivne priprave na liberalizacijo 
zračnega trga, ki bo vzpostavljena s sprejemom Zakona o 
ratifikaciji večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega 
evropskega zračnega prostora (ECAA) predvidoma do 
31.12.2002. V Republiki Sloveniji bo treba zaradi pristopa k ECAA, 
v skladu s procesom usklajevanja slovenske zakonodaje s 
pravnim redom Evropske unije in namero Slovenije k čimprejšnjem 
članstvu v EU, spremeniti oziroma sprejeti pravne predpise, ki 
bodo v skladu s pravnim redom EU. Republika Slovenija je že 
sprožila ustrezne postopke za spremembo Ustave RS s t.i. 
evropskim členom, ki bo omogočil prenos Izvrševanja suverenih 
pravic na mednarodne institucije. 
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F. Horizontalna in druga vprašanja 

Na področju transportna infrastruktura bo Republika Slovenija v 
letu 2002 sprejela Spremembe in dopolnitve Nacionalnega 
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture. 

Reorganizacija SŽ d.d. bo izvedena na podlagi Zakona o 
preoblikovanju in privatizaciji SŽ, d.d., ki nadomešča Zakon o 
reorganizaciji javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. S tem 
bodo uveljavljene zahteve Direktive Sveta 91/440/EEC. Zakon 
bo predvidoma sprejet do konca leta 2002. 

Republika Slovenija bo v letu 2002 na področju druga horizontalna 
vprašanja (državne pomoči, gospodarske javne službe) izdala 
podzakonski predpis s področja javnih gospodarskih služb v 
cestnem prometu (uskladitev z Uredbo Sveta 1191/69/EEC). 

2.2. Institucije 

Na področju cestnega prometa bo Republika Slovenija dodatno 
kadrovsko okrepila Ministrstvo za promet za spremljanje in 
izvajanje predpisov na področju cestnega prometa. 

Za izvajanje predpisov o registrirnih napravah v cestnem prometu 
bo Republika Slovenija v letu 2002 izvedla imenovanje 
pooblaščenih institucij in sicer bo do prve polovice leta 2003 še 
dodatno 30 pravnih oseb imenovano za izvajanje overovitev meril. 

Na področju železniškega prometa bo Republika Slovenija za 
izvajanje usklajenega pravnega reda izvedla preoblikovanje 
Direkcije za železniški promet v Agencijo za železniški promet, ki 
jo bo tudi dodatno kadrovsko okrepila. Agencija za železniški 
promet bo prevzela naloge Direkcije za železniški promet in 
naloge upravljavca železniške infrastrukture (infrastructure 
menager). Preoblikovanje bo izvedeno na podlagi sprememb in 
dopolnitev zakona o železniškem prometu, ki je v postopku 
sprejemanja v DZ. Izvedla bo tudi reorganizacijo sedanjega 
javnega podjetja SŽ d.d. najkasneje do 31.12.2002 in sicer tako, 
da bodo gospodarske družbe (Holding SŽ z odvisnimi družbami) 
začela poslovati 1.1.2003. 

Na področju pomorskega prometa bo Republika Slovenija do 
konca leta kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za 
pomorstvo, ki izvaja naloge CROSS centra (5 novih zaposlitev). 
V tem obdobju se načrtuje še nove zaposlitve za spremljanje in 
izvajanje predpisov EU na Upravi RS za pomorstvo, ki niso bile 
realizirane v preteklem obdobju 

Na področju zračnega prometa bo Republika Slovenija v novo 
ustanovljenem Urad za preiskovanje letal nesreč in incidentov, ki 
bo opravljal naloge v zvezi s preiskovanjem in preprečevanjem 
letalskih nesreč in incidentov, realizirala 2 novi zaposlitvi. V tem 
obdobju se načrtuje še nove zaposlitve za spremljanje in izvajanje 
predpisov EU na Ministrstvu za promet in na Upravi RS za civilno 
letalstvo, ki niso bile realizirane v preteklem obdobju Za dosledno 
izvajanje zakonodaje bo Republika Slovenija zagotovila ustrezne 
pogoje za delo vseh potrebnih organov v okviru Ministrstva za 
promet kakor tudi za delo drugih organov, ki opravljajo določene 
nadzorne funkcije, ki zadevajo zračni promet in ki jih opravljajo: 
Urad za varstvo konkurence, Tržni inšpektorat Republike Slovenije 
in drugi. 

2.3. Proračunska sredstva 

Na področju prometne politike so v letu 2002 proračunska 
sredstva namenjena za strokovno razvojne naloge Ministrstva 
za promet v višini 253 mio SIT, v letu 2003 pa so načrtovana 
proračunska sredstva v višini 202 mio SIT. 

Na področju cest je v proračunu za leto 2002 za gradnjo avtocest 
predvidenih 33,5 mrld SIT bencinskega tolarja, s cestninami in 
krediti pa skupaj 52 mlrd SIT, kar je manj kot predvideva Nacionalni ( 
program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, v letu 2003 pa 
so načrtovana proračunska sredstva v višini 33,7 mlrd SIT. 

(Za leto 2002 je pripravljena le groba ocena, ki predvideva 20% 
povečanje zneska tako, da bo za gradnjo avtocest namenjeno 
predvidoma 52 mlrd SIT) 

Na področju železniškega prometa je za strokovno razvojne 
naloge Direkcije za železniški promet v letu 2002 namenjeno 135 
mio SIT proračunskih sredstev, v letu 2003 pa so načrtovana 
proračunska sredstva v višini 148,5 mio SIT. 

Na področju pomorskega prometa so v letu 2002 proračunska 
sredstva namenjena vlaganjem v dograditev pristaniške 
infrastrukture Luke Koper v višini 67 mio SIT ter vlaganjem v 
varnost v pomorskem prometu v višini 30 mio SIT, v letu 2003 pa 
so načrtovana proračunska sredstva namenjena investicijam v 
dograditev pristaniške infrastrukture Luke Koper v višini 68 mio 
SiT ter vlaganjem v varnost v pomorskem prometu v višini 34 
mio SIT. Na področju prometa po celinskih vodah sredstva niso 
posebej načrtovana. 

Na področju zračnega prometa so proračunska sredstva v letu 
2002 predvidena namenjena sprejetju nove z EU združljive 
zakonodaje o zračnem prometu in podpisu večstranskega 
sporazuma o ustanovitvi skupnega zračnega prostora (ECAA) 
22,3 mio SIT. Za leto 2003 je v proračunu predvidenih 22,3 mio 
SIT. 

2.4. Tuja sredstva 

Finančni instrument ISPA bo v obdobju 2000-2006 zagotavljal 
finančno pomoč za naložbe na področju transporta. Na podlagi 
meril, določenih v Uredbi Sveta, št. 1267/1999, pripada Sloveniji 
od 1 % do 2 % (10-20 MEUR) celotnega proračuna finančnega 
instrumenta ISPA. Ta znesek se deli med področji transporta in 
okolja v razmerju 50 : 50. 

Za sofinanciranje skozi program ISPA v proračunskem letu 2002 
je Ministrstvo za promet v začetku meseca aprila 2002 predlagalo 
investicijski projekt Železniška proga Ljubljana - Maribor, 
nadgradnja za višje hitrosti, katerega predvidena višina znaša 
27,07 MEUR. Predvidena višina sofinanciranja iz ISPA sredstev 
znaša 10 MEUR. 

V okviru tehnične pomoči ISPA pripravlja Ministrstvo za promet 
skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor projekt z naslovom: 
The establishment of a coherent system for the implementation 
of the projects eligible for the Cohesion Fund withln the Minlstry of 
Environment and Spatial Planning and within the Ministry of Trans- 
port, katerega namen je pomoč pri uvedbi sistema EDIS in 
zagotovitev ustrezne administrativne usposobljenosti ljudi za 
pripravo in vodenje projektov v okviru Kohezijskega sklada. 
Predvidena višina sofinanciranja iz programa ISPA znaša 0,68 
MEUR. 

Iz naslova srestev nacionalnega programa PHARE 2002 se bo 
sofinanciral tvvinning projekt, pri katerem bo 0,40 MEURO 
namenjenih izdelavi podzpkonskih aktov s področja železniškega 
prometa. 

Iz programa Phare se na področju transporta v Sloveniji za leto 
2003 ne predvideva sofinanciranje projektov. 
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2.1.10. OBDAVČITEV 

1. Splošna ocena 

Republika Slovenija je uveljavila temeljno zakonodajo na področju 
posrednih davkov leta 1999 - Zakon o davku na dodano vrednost 
in Zakon o trošarinah, ki sta v veliki meri usklajena s pravnim 
redom Evropske unije. 

V letu 1999 so bili sprejeti tudi Zakon o davku na promet 
nepremičnin, Zakon o davku od iger na srečo, Zakon o davku od 
prometa zavarovalnih poslov in Zakon o carinski službi. 

V začetku leta 2001 je Republika Slovenija sprejela Zakon o 
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v 
okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih 
nadzora teh prodajaln. Po preoblikovanju mejne prodajalne 
poslujejo od 21. septembra 2001 pod enakimi carinskimi in 
davčnimi pogoji kot druge prodajalne v Sloveniji. 

V skladu z zavezo, da bo spoštovala načela Kodeksa ravnanja 
o podjetniškem obdavčevanju, je Republika Slovenija novembra 
2001 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ekonomskih conah, ki je bil uveljavljen s 1.1.2002. Zakon je 
usklajen s pravili državnih pomoči. 

V aprilu 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o trošarinah (prva revizija), ki zajema popravke veljavne 
zakonodaje in dopolnitve z evropskimi rešitvami, ki so smotrne 
pred članstvom v Evropski uniji. Z omenjeno revizijo so bile 
usklajene določbe z direktivo 92/84/EGS, ki se nanašajo na 
znesek trošarin za fermentirane pijače. 

Na podlagi spremembe Zakona o trošarinah (prva revizija, april 
2001) pa je bila v februarju 2002 sprejeta Odredba o izvajanju 45. 
člena zakona o trošarinah. 

Davčna uprava RS je v minulem letu nadaljevala z delom na 
reformi in modernizaciji davčne službe. V programu modernizacije 
in reforme davčne službe so se nadaljevale aktivnosti na osnovnih 
projektih kot so davčno knjigovodstvo, register davčnih 
zavezancev, elektronsko davčno poslovanje, upravljanje z 
dokumenti, podpora postopkom izvajahja nadzora in izterjave. 
Dober napredek je bil dosežen pri nadzoru in izterjavi ter zadovoljiv 
pri davčnem knjigovodstvu. Davčna uprava je dosegla napredek 
in izboljšave zlasti na področjih, kjer so bili ugotovljeni razkoraki s 
standardi v Davčnem načrtu ("Fiscal Blueprints") in definirane 
potrebe po izboljšavah in modernizaciji. Časovni okviri za izvedbo 
ciljnih nalog, določenih v Načrtu upravljanja sprememb poslovanja 
in v Programu modernizacije davčne uprave zaradi omejitev v 
zaposlovanju, predvsem pa težav pri pridobivanju informatikov, 
pomanjkanju finančnih virov ter odsotnosti pričakovane tehnične 
pomoči, so bili le deloma realizirani. V Strateškem načrtu Davčne 
uprave Republike Slovenije za obdobje 2001 - 2004 je strategija 
IT posebej poudarjena. Pomemben prispevek davčne službe ob 
vstopu v Evropsko unijo predstavlja pripravljena študija o 
izvedljivosti uvedbe Informacijskega sistema za izmenjavo 
podatkov o davku na dodano vrednost ("VAT Information Ex- 
change System"). 

V Davčni upravi RS je prišlo do večjih organizacijskih sprememb. 
Organizacijskim spremembam na posameznih področjih davčnih 
nalog na Glavnem uradu, kot so področje izterjave, inšpiciranja, 
kontrole, preiskav in prevzemanja novih nalog izmenjave podatkov 
z drugimi davčnimi upravami, sledijo intenzivni procesi 
konsolidacije nalog na davčnih uradih. Na področju vzajemne 

pomoči in administrativnega sodelovanja se Davčna uprava RS 
ustrezno organizacijsko preoblikuje in kadrovsko izpopolnjuje. V 
letu 2000 je bil ustanovljen Oddelek za mednarodno izmenjavo 
podatkov. 

Davčna uprava RS namenja veliko pozornosti usposabljanju 
delavcev ter pripravi in izvedbi programov za izobraževanje 
davčnih zavezancev. Za vse zaposlene, ki poslujejo z zavezanci, 
so bile organizirane delavnice za komuniciranje s strankami. 
Davčna uprava je izdala tudi interno publikacijo z napotki za 
učinkovito komuniciranje. Organiziranih je bilo več seminarjev za 
zavezance, predvsem s področja davka na dodano vrednost, 
davčnega postopka, plačevanja davka na dodano vrednost kot 
tudi podjetnikov začetnikov. Izboljšan je sistem informiranja 
zavezancev prek tiskanih in elektronskih medijev. Davčna uprava 
izdaja bilten, pripravlja informativne zgibanke in vodnike o davkih 
(o davku na dodano vrednost, dohodnini, pravicah in dolžnostih 
zavezancev, itd.). Posodobljena je tudi spletna stran davčne 
uprave. 

Napredek na področju permanentnega izobraževanja zaposlenih 
predstavlja model izobraževanja, ki temelji na identifikaciji 
posameznih ciljnih skupin delavcev, izdelanih izobraževalnih 
modulih, terminskih planih in končnem vrednotenju izvedenih 
izobraževalnih programov. Zaposleni so se usposabljali in 
izmenjevali strokovne izkušnje tudi na delavnicah, ki so potekale 
v okviru dvostranskih sodelovanj s tujimi davčnimi administracijami. 
Te so potekale predvsem na področju nadziranja in informacijske 
tehnologije. Velik poudarek je bil namenjen izobraževanju na 
evropskih temah kot so Odbori in komitologija, Evropski predpisi 
in njihov prenos v pravni sistem nacionalne države. 

Za Davčno upravo RS je pomembno sodelovanje z Medevropsko 
organizacijo davčnih uprav ("Intra-European Organisation of Tax 
Administration", IOTA) in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje 
in razvoj (OECD). Predstavniki Davčne uprave RS se redno 
udeležujejo strokovnih seminarjev in delavnic v organizaciji IOTA 
in OECD. Slovenski predstavniki so sodelovali tudi na drugi 
mednarodnih posvetih in konferencah, kot na primer "Tax Sys- 
tems and Tax Reform in Modem Market Economies" in "Tax 
Compliance in a Global Economy". Pomembno je sodelovanje v 
komunitarnem programu Fiscalis. 

Davčna uprava RS je v letu 2001 uspešno sodelovala s francosko 
in dansko davčno administracijo. V marcu 2001 so se slovenski 
predstavniki udeležili delavnice "Home Audit" v Parizu, meseca 
maja 2001 pa so predstavniki francoske davčne uprave v Ljubljani 
izvedli enotedensko usposabljanje na temo Zbiranje podatkov in 
preiskave. Bilateralno sodelovanje z Dansko je imelo poudarek 
na izvedbi seminarjev in delavnic na področju inšpiciranja in 
kontroliranja (desk audit), izmenjavi strokovnih izkušenj pri 
praktičnem inšpiciranju, in pregledu davčne zakonodaje. 
Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v letu 2002. V sodelovanju z 
Nizozemsko so bili v minulem letu pripravljeni izhodiščni dokumenti 
("Terms of Reference") za bilateralno sodelovanje. Sodelovanje 
bo izvedeno v letu 2002, s poudarkom na področjih inšpiciranja in 
kontrole. 

Za izvajanje trošarinskega sistema je Carinska uprava RS 
ustanovila Oddelek za administrativno sodelovanje, katerega 
naloga je izmenjava podatkov in sodelovanje z državami članicami 
EU za področje trošarin. Poslovni procesi v trošarinskem sistemu 
in sistemu pobiranju davka na dodano vrednost ob uvozu so v 
celoti informacijsko podprti. Carinska uprava RS že izvaja projekt 
povezljivosti z informacijskimi sistemi Evropske komisije (Sys- 
tem for Exchange Excise Data, SEED) 
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Republika Slovenija je za pripravo zakonodaje, različnih 
izvedbenih rešitev in usposabljanja posameznih služb prejemala 
tehnično pomoč TAIEX ter dobivala tehnično pomoč na podlagi 
posameznih dvostranskih dogovorov z državami članicami 
Evropske unije. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Nadaljnjo uskladitev z evropsko ureditvijo na področju posrednih 
davkov bo Republika Slovenija opravila v dveh fazah. V prvi reviziji 
zakona o davku na dodano vrednost (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost bo sprejet v 
zadnjem kvartalu leta 2002) in zakona o trošarinah (že sprejet 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah, načrtuje 
se še sprejem podzakonskih predpisov) bo izvedla potrebne 
uskladitve, ki niso vezane na intrakomunitarne določbe. V drugi 
reviziji bodo vključene določbe, ki so pomembne zaradi 
nemotenega izvajanja davčnih zakonov na območju Evropske 
unije. Zakonodajni postopek bo pri drugi reviziji končan do članstva 
Republike Slovenije v Evropski uniji, s tem, da se bodo določbe 
začele uporabljati z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije 
k Evropski uniji. Republika Slovenija bo k Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost in Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah sprejela tudi 
ustrezne podzakonske akte, in sicer pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano 
vrednost, pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
izvajanju zakona o trošarinah, pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o uveljavljanju oprostitev plačila davka na 
dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu, 
pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju 29. in 30. člena 
zakona o davku na dodano vrednost. 

Republika Slovenija bo izvedla prestrukturiranje neposrednih 
davkov v letu 2003. Gre za sprejem Zakona o dohodnini, ki bo 
enako obravnaval vse dohodke iz dela - upoštevan bo princip 
sintetičnega evidentiranja vseh dohodkov, in bo zmanjšal davčne 
obremenitve in z novim dohodninskim sistemom razbremenil vse 
dohodkovne razrede, in Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb ter ustreznih podzakonskih aktov k obema zakonoma. Z 
Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb bo Slovenija 
uskladila svojo zakonodajo na področju obdavčevanja podjetij z 
direktivo 90/435/EGS o Enotnem sistemu obdavčenja, ki velja za 
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic, z 
dopolnitvami, ki se nanašajo na davčni režim v zvezi z razdelitvijo 
dobičkov pri družbi materi, ki prejema dobičke, in pri družbi hčeri, 
ki te dobičke izplačuje, in direktivo 90/434/EGS o Enotnem sistemu 
obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose sredstev in 
zamenjave delnic družb, z dopolnitvami, ki se nanašajo na davčni 
režim v zvezi z združitvami, delitvami, zamenjavo delnic, 
prenosom sredstev in prenosom poslovne enote oziroma 
podružnice. Zakona in podzakonski akti bodo sprejeti do konca 
leta 2002. 

Pred članstvom v Evropski uniji je predviden tudi sprejem novega 
Zakona o davčni službi in novega Zakona o davčnem postopku. 
Sprejem omenjenih dveh zakonov je odvisen od datuma sprejema 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano 
vrednost (druga revizija), Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o trošarinah (druga revizija), Zakona od dohodka pravnih 
oseb in Zakona o dohodnini. 

2.2. Institucije 

Davčna uprava RS 

Davčna uprava RS nadaljuje z modernizacijo in preobrazbo na 
podlagi programa, ki je bil sprejet že v letu 1999. V sodelovanju z 
Medevropsko organizacijo davčnih uprav ("Intra-European Or- 
ganisation of Tax Administration", IOTA) in Evropsko komisijo je 
bil izdelan načrt upravljanja sprememb poslovanja, vključno z 
identificiranimi 14-imi ciljnimi nalogami ("Business Change Man- 
agement Platform" - BCMP), le-te so vključene v program 
integriranega davčnega informacijskega sistema (IDIS). Program 
modernizacije Davčne uprave (dopolnjen program IDIS) zajema 
pet osnovnih skupin projektov, in sicer: davčno knjigovodstvo, 
podporo postopkom izvajanja nadzora in izterjave, register 
davčnih zavezancev, elektronsko davčno poslovanje, upravljanje 
z dokumenti in informacijsko središče. Aktivnosti v posameznih 
projektih bodo izvedene predvidoma do konca leta 2002. 

Na področju vzajemne pomoči in administrativnega sodelovanja 
Davčna uprava RS nadaljuje z delom na projektu vzpostavitve 
sistema za izmenjavo podatkov s tujimi davčnimi upravami. 
Vzajemna pomoč in administrativno sodelovanje na področju 
neposrednega obdavčenja posega na obdavčenje dohodka in 
premoženja. Spremembe bodoče zakonodaje (zakona o 
dohodnini, zakona o davkih od dohodkov pravnih oseb in zakon 
o davku na nepremičnine) predvidevajo tudi spremembe 
postopkov pri izmenjavi podatkov. Aktivnosti v zvezi z 
administrativnim sodelovanjem na področju posrednega 
obdavčenja so prednostno usmerjeno v vzpostavitev sistema za 
izmenjavo podatkov z državami članicami Evropske unije. Analiza 
obstoječega sistema v Evropski uniji vključuje organizacijo za 
administrativno sodelovanje in vzajemno pomoč, opredelitev nalog 
v skladu s posameznimi členi uredbe Sveta 218/92/EGS o 
vzajemni pomoči in administrativnem sodelovanju, postopke za 
določitev identifikacijske številke davčnega zavezanca za davek 
na dodano vrednost, obrazložitev zahtevka za pridobitev 
posameznih informacij v skladu s 5. členom uredbe (enkratne in 
večkratne transakcije) in spremembe prošnje ter statistiko o 
izmenjavi podatkov med državami članicami Evropske unije. 

V letu 2002 bo Davčna uprava RS nadaljevala z usposabljanjem 
za konkretne naloge, pri čemer bo poudarek na sodelovanju z 
davčnimi upravami držav članic Evropske unije in na sodelovanju 
s posameznimi strokovnimi združenji. Razvoj človeških virov je 
del strateškega načrta 2001 - 2003, ki poleg tega vključuje še 
razvijanje organizacije in odnose z davčnimi zavezanci. 

Bilateralno sodelovanje z Dansko je se bo nadaljevalo v letu 2002 
na področju vzpostavitve VIES ("VAT Information Exchange Sys- 
tem"), transfernih cen, izmenjave inšpektorjev, idr. Sodelovanje z 
Nizozemsko bo potekalo na področju inšpiciranja, kontrole, 
preiskav in promoviranja prostovoljnega plačevanja davkov (razvoj 
izobraževalnih programov za zavezance). Organizirani bodo 
seminarji, delavnice, študijski obiski, za določena področja pa 
bodo pripravljeni tudi priročniki. Prav tako se bo bilateralno 
sodelovanje s francosko davčno upravo nadaljevalo tudi v letu 
2002. 

Konec leta 2001 je bilo v Davčni upravi RS 2.533 zaposlenih. Za 
nadzor intrakomunitarnega prometa Davčna uprava načrtuje 98 
novih zaposlitev, od tega 55 inšpektorjev, 35 kontrolorjev, šest 
informatikov in dva svetovalca v delu Urada za izmenjavo 
podatkov. 
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Republika Slovenija pričakuje tehnično pomoč pri uvajanju 
sprememb, s katerimi bodo v davčno zakonodajo vključena 
pravila intrakomunitarnega prometa. 

Carinska uprava RS 

Za učinkovito administrativno usposobljenost carinske službe za 
izvajanje nalog, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v 
Evropski uniji, načrtuje Carinska uprava RS za leto 2002 18 novih 
zaposlitev. 

Prioritetno področje razvoja Carinska uprava RS, ki se nanaša 
na trošarine, je povezljivost z računalniškimi sistemi Evropske 
komisije. V ta namen Carinska uprava RS intenzivno posodablja 
informacijski sistem. 

Nadaljnji razvoj izobraževalnega sistema in preoblikovanje 
obstoječega izobraževalnega programa v skladu z leta 1999 
sprejeto Strategiji izobraževanja Carinske uprave RS. Nadaljnje 
usposabljanje delavcev, ki opravljajo naloge, povezane z 
vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo, bo do vstopa ena izmed 
prioritetnih nalog carinske službe. 

Sektor za davčni in carinski sistem Ministrstva za finance 

Zaradi izvajanja zakonodajnih in drugih obveznosti do Evropske 
unije, se v letu 2002 v Oddelku za obdavčitev dohodkov pravnih 
oseb planira ena dodatna zaposlitev in v Oddelku za obdavčitev 
fizičnih oseb ena dodatna zaposlitev. 

2.3. Proračunska sredstva 

V prihodnje je potrebno zagotoviti še učinkovitejše pobiranje 
davkov z dodatnim strokovnim izobraževanjem in prilagajanjem 
novim davčnim oblikam, z uvajanjem organizacijskih sprememb 
ter učinkovitih metod in tehnik dela ter uvajanjem modernega z 
Evropsko unijo povezljivega informacijskega sistema. V ta namen 
Slovenija planira 803,5 mio SIT v letu 2002 in 856,5 mio SIT v letu 
2003. Za učinkovito pobiranje trošarin Republika Slovenija za leto 
2002 planira sredstva v višini 50 mio SIT. 

2.1.11. EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA 

1. Splošna ocena 

Pravni okvir na tem področju predstavlja v širšem smislu 
zakonodaja, ki ureja področje javnih financ, pretoka kapitala in 
storitev ter delovanje centralne banke. 

Z uveljavitvijo in dejansko uporabo Zakona o javnih financah za 
pripravo državnega proračuna se načrtovanje, upravljanje in 
nadzor javnih financ približuje načelom, ki na tem področju veljajo 
v državah Evropske unije. S takšno ureditvijo javnih financ je 
omogočen kvalitetnejši nadzor nad javnimi financami in 
vnaprejšnje obvladovanje presežnega proračunskega 
primanjkljaja. 

Bistven prispevek k ureditvi tega področja predstavlja skoraj 
popolna liberalizacija kapitalskih tokov, ki je že bila skoraj v celoti 
izvedena ter je obravnavana v poglavju prost pretok kapitala. 

Naložbena pravila za banke, hranilnice ter borzno posredniške 
družbe in zavarovalnice ureja ustrezna sistemska zakonodaja 

na področju bančništva, trga vrednostnih papirjev ter 
zavarovalništva, ki je usklajena z ustreznimi direktivami Evropske 
skupnosti. Slovenska zakonodaja je prav tako že usklajena z 
Uredbo Sveta EU 3604/93, ki prepoveduje privilegiran dostop 
države do finančnih institucij. 

Veljavna centralno bančna zakonodaja še ni popolnoma usklajena 
z evropsko, predvsem v delu, ki opredeljuje neodvisnost centralne 
banke, cilj denarne politike ter prepoved financiranja proračuna, 
vendar bo Republika Slovenija s spremembo zakona o Banki 
Slovenije zagotovila institucionalno, funkcionalno in finančno 
neodvisnost centralne banke od vladne in zakonodajne veje oblasti, 
skladno z določili Pogodbe o Evropski uniji, statutom Evropskega 
sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter 
zahtevami glede institucionalne neodvisnosti. 

Septembra 2001 je Slovenija izdelala prvi Predpristopni ekonomski 
program, v katerem so opredeljene ključne usmeritve ekonomske 
in razvojne politike ter glavne strukturne reforme na posameznih 
ekonomskih področjih. Predpristopni ekonomski program v svojih 
usmeritvah izhaja iz sprejete Strategije gospodarskega razvoja 
Slovenije ter je vsebinsko, finančno in projekcijsko skladen s 
predlogom državnega proračuna za leti 2002 in 2003. 

Institucije, katerih delovanje je pomembno na tem področju 
(Ministrstvo za finance, Banka Slovenije, Urad za 
makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad Republike 
Slovenije), učinkovito delujejo na področju sprejemanja in 
uveljavitve zakonodaje, izvajanja politik in izboljšanja kvalitete 
ustreznih statistik ter koordiniranja ekonomskih politik. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del in ukrepi posameznih politik 

Novi zakon o Banki Slovenije s katerim bo usklajena centralno 
bančna zakonodaja s pravnim redom EU, je bil že predložen za 
tretjo obravnavo v Državni zbor. Glede na sedaj veljavno 
zakonodajo ter z vidika uskladitve s pravnim redom za poglavje 
EMU, so najpomembnejše naslednje predvidene spremembe: 

zagotovitev osebne neodvisnosti članov Sveta Banke 
Slovenije preko postopka imenovanja ter preko določb o 
nezdružljivosti opravljanja funkcij, 
zagotovitev institucionalne neodvisnosti Banke Slovenije v 
odnosu do Državnega zbora ter drugih organov Republike 
Slovenije; 

- eksplicitna prepoved financiranja države s strani centralne 
banke skladno z Uredbo Sveta EU 3603/93. Dejansko se 
država že sedaj ne zadolžuje pri centralni banki. 

V zakon bodo vključene tudi določbe, ki urejajo obdobje prehoda 
v denarno območje evra. 

V novembru 2001 je Banka Slovenije sprejela dokument Usmeritve 
denarne politike Banke Slovenije. Cilj Banke Slovenije je čimprejšnji 
vstop v EMU. S tem je denarni politiki že zastavljen dolgoročni 
inflacijski cilj t.j. evropska raven inflacije najpozneje do vstopa v 
EMU. Banka Slovenije si bo z denarno politiko prizadevala za 
doseganje cenovne stabilnosti in se bo osredotočila na zniževanje 
inflacije na raven okoli 4% do konca leta 2003. Znižanje inflacije 
na 4% v naslednjih dveh letih je zahtevna naloga, saj je kljub 
pričakovanim ugodnim vplivom na cene iz tujine in začrtani 
konsistentni denarni politiki potrebna zaveza k cilju in koordinacija 
vseh ključnih ekonomskih politik. 
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Banka Slovenije pri izvajanju denarne politike spremlja indikatorje 
prvega in drugega stebra. Za pomoč pri vodenju denarne politike 
je za omenjene indikatorje oblikovala tudi referenčne vrednosti: 

Prvi steber predstavlja denar in njegova struktura. Denar je 
za centralno banko pomemben indikator, saj je na dolgi rok 
inflacija predvsem monetarni pojav. Z obvladovanjem količine 
denarja v obtoku bo Banka Slovenije ustvarjala stabilne pogoje 
za financiranje in varčevanje, ki ne bodo vir inflacijskih pritiskov. 
Rast širšega denarnega agregata, ki omogoča zniževanje 
inflacije se bo postopoma zniževala in bo znašala v letu 2002 
med 12% in 18% in v letu 2003 med 9% in 15% in bo odražala 
tudi povečano varčevanje. Na kreiranje širšega denarnega 
agregata bodo poleg domačih kreditov še vedno pomembno 
vplivali finančni prilivi preko kapitalskega računa plačilne 
bilance. Naraščanje ožjega denarnega agregata M1 se bo 
zaradi izredno nizke osnove iz leta 2001 ter pričakovanega 
zniževanja inflacije okrepilo in proti koncu leta 2002 doseglo 
rast širokega denarja. Banka Slovenije bo kot do sedaj 
namenjala posebno pozornost spreminjanju strukture denarnih 
agregatov in dopuščala hitrejšo rast denarnega agregata M3, 
če le-ta odraža večje varčevanje. 
V drugem stebru denarne politike Banke Slovenije so zajeti 
ostali indikatorji, ki pomembno vplivajo na cenovno stabilnost 
in vzdržnost denarne politike kot so gospodarska rast, rast 
plač v javnem in v privatnem sektorju, tekoči račun plačilne 
bilance, politika nadzorovanih cen, primanjkljaj vladnega 
sektorja. 

Banka Slovenije bo redno spremljala naštete kategorije kazalcev 
in se glede na njihova gibanja odločala pri vodenju denarne politike. 

Instrumenti Banke Slovenije so prilagojeni značilnostim 
transmisijskega mehanizma, ki deluje predvsem preko kanala 
deviznega tečaja: 

Banka Slovenije bo podpirala rast deviznega tečaja, ki 
omogoča postopno zniževanje inflacije in delno zapiranje 
obrestnega razmika med domačimi in tujimi obrestnimi merami. 
Odkloni od predvidene rasti tečaja so možni v primeru večjih 
neravnotežij v plačilni bilanci s tujino, še posebej iz naslova 
privatizacije. 
Banka Slovenije bo spodbujala delovanje obrestne transmisije 
denarne politike in učinkovitejši prenos informacij od njenih 
instrumentov do realnega sektorja. V širši krog vzpostavljanja 
obrestne transmisije sodi proces odpravljanja indeksacije 
finančnih razmerij, spodbujanje učinkovitejšega delovanja 
denarnega trga in zmanjševanje finančne obremenitve bank. 
Pri tem se Banka Slovenije zaveda, da je ovira pri delovanju 
omenjenega transmisijskega mehanizma tudi presežna 
strukturna pozicija denarnega trga, ki pa je posledica močnih 
deviznih pritokov. 

- Gibanje primarnega denarja bo podobno gibanju ožjega 
denarnega agregata Ml; njegova rast se bo torej postopoma 
povečevala. Pri tem je predpostavljeno že do sedaj dokaj 
stabilno razmerje (multiplikator) med primarnim denarjem in 
ožjim denarnim agregatom M1. 

Banka Slovenije predpostavlja, da s takšno usmeritvijo denarne 
politike prispeva k nadaljnjemu ohranjanju stabilnega 
makroekonomskega okolja, potrebnega za normalno delovanje 
tako podjetij kot prebivalstva. 

Bistveno za urejanje vsebinskih zadev na tem področju je 
usklajeno delovanje makroekonomskih politik in njihovih nosilcev. 

2.2. Institucije 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda - Ministrstvo 
za finance, Banka Slovenije, Urad za makroekonomske analize 
in razvoj, Statistični urad Republike Slovenije - so usposobljene 
za učinkovito opravljanje nalog na tem področju. 

2.1.12. STATISTIKA 

1. Splošna ocena 

Pravna ureditev na področju Statistika, je pretežno že usklajena 
s pravnim redom Skupnosti. 

Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (v 
nadaljevanju: SKD) je bila sprejeta januarja leta 2002 (Ur. list RS 
št. 2/2002) S sprejemom te uredbe in prečiščenega besedila 
klasifikacije je SKD usklajena s spremembami in dopolnitvami 
evropske NACE Rev.1.1. 

Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2001 - 2002 je bil 
sprejet septembra leta 2001 (Ur. list RS št. 75/2001). Njegov namen 
je predvideti statistična pokrivanja potreb po podatkih za 
uresničevanje politik v času trajanja programa. . 

V letu 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS 
leta 2001 (Ur. I. RS, št. 26/2001). 

Politike 

1. Demografske, socialne in regionalne statistike 

V mesecu aprilu 2002 je bil izveden popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj RS, potekale bodo metodološke 
priprave na izvedbo statističnega raziskovanja o stroških dela 
ter priprave na novo klasifikacijo izobraževanja, ki temelji na 
ISCED 97. 

Končane so metodološke priprave in uvedena je raziskava o 
porabi časa, ki je 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 
bila uvedena raziskava o nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju zaposlenih, ki je usklajena z CVTS2 (Continuos 
Vocational Training Survey). Na področju statistike socialnega 
varstva so za leta 1996-1998 prvič pripravljeni podatki usklajeni 
z ESSPROS metodologijo. 

2. Makro-ekonomske statistike 

V okviru COP 98 so bili v letu 2001 končani projekti popisa 
osnovnih sredstev, četrtletnih računov, Izvoznih proizvajalčevih 
cen v industriji, neposrednih tujih naložb, ocena možnosti 
posodobitve programske opreme za nacionalne račune, v 
organizaciji Eurostata pa regionalni računi, tekoči računi za 
kmetijstvo ter obračun proizvodnje stanovanjskih storitev (prva 
faza). Hkrati pa se je nadaljevalo delo na projektih državne 
finančne statistike in sicer ia področja: kratkoročni javno finančni 
indikatorji ter presežneg primanjkljaja In dolga sektorja 
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države,obračun stanovanjskih storitev, uporabe podatkov ankete 
o potrošnji gospodinjstev v nacionalnih računih.. Rezultat teh 
projektov se postopoma vključujejo v obračune 
makroekonomskih agregatov kar prispeva večji kakovosti in 
mednarodni primerljivosti statističnih podatkov. Dosežen je bil 
napredek v metodologiji bruto dodane vrednosti in izdelane ocene 
za statistične regije za leto 1999. Na podlagi novih virov bo 
dopolnjena ocena proizvodnje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti 
v gospodinjstvih. Intenziviralo se je med-institucionalno sodelovanje 
na področju agromonetamih statistik, kar bo omogočilo vključitev 
dodatnih virov pri izračunu vrednosti proizvodnje in dodane 
vrednosti v kmetijstvu. Objave kvartalnih računov so bile 
razširjene z podatki o zaposlenosti Objavljati smo začeli 
harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin (HICP), ki se 
uporablja kot kazalnik izpolnjevanja konvergenčnega kriterija o 
inflaciji. Statistični urad RS je poleg sodelovanja v primerjavi bruto 
domačega proizvoda po kupni moči, ki zajema članice in 
kandidatke za EU, skupaj z OECD sodeloval še pri vključevanju 
Hrvaške in Makedonije v tovrstno primerjavo. 

3. Poslovne statistike 

Projekt Razvoj strukturne statistike podjetij se je začel izvajati s 
pomočjo sredstev Phare programa (COP 98) kar omogoča 
postopno harmonizacijo poslovnih statistik v skladu z uredbo CR 
No.58/97 o Strukturni statistiki podjetij. Na osnovi pregleda 
pravnega reda in ustreznosti ter razpoložljivosti že zbranih 
statističnih in administrativnih podatkov za spremljanje poslovanja 
podjetij je načrtovana največja možna mera uporabe 
administrativnih virov za izračunavanje spremenljivk strukturne 
statistike podjetij. V okviru tehničnega posodabljanja procesov se 
uvaja tudi elektronski način poročanja zbiranja finančnih podatkov. 
Na področju drugih poslovnih statistik je bil dosežen napredek v 
izboljšanju kvalitete podatkov o gradbeništvu in industriji. 

4. Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno 
bilančne statistike 

V ocenjevanju državnega primanjkljaja in dolga je bilo doseženo 
izboljšanje kvalitete zbranih podatkov. Izboljšano je razmejevanje 
državnega sektorja, ter izvajanje načela obračunane vrednosti, 
obravnave kapitalskih transferov. Ministrstvo za finance je v letu 
1999 pričelo objavljati podatke o javno finančni statistiki. Plačilno- 
bilančna statistika je usklajena s priporočili Mednarodnega 
denarnega sklada. Na področju statistike zunanje trgovine je 
Slovenija poleg rednih nalog, vezanih na zagotavljanje mesečnih 
zunanjetrgovinskih podatkov, začeli s pripravami na prehod na 
objavljanje podatkov v evrih kot sekundarni valuti. Konec leta 
2001 je Slovenija začela s prilagoditvami na obsežne spremembe 
Harmonlziranega sistema, Kombinirane nomenklature in drugih 
klasifikacij, ki so stopile v veljavo s 1.1.2002. V okviru Širitvenega 
projekta za statistiko zunanje trgovine so bile izvedene naloge v 
zvezi s pripravami na vzpostavitev nacionalnega sistema Intrastat 
(statistika blagovne menjave med državami članicami EU). 

5. Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

V letu 2001 je SURS obdelal podatke popisa kmetijskih 
gospodarstev, popisa vrtnarstva in popisa vinogradništva. Podatki 
vseh treh popisov so bili shranjeni v bazi na način, ki omogoča 
hitro pripravo podatkov po željah uporabnikov. Podatki popisa 
vrtnarstva so bili objavljeni v posebni publikaciji in na internetu, za 
druga dva popisa pa je Statistični urad pripravil tako publikaciji, 
kot tudi internetno predstavitev rezultatov v obliki baze podatkov. 

Publikaciji in internetni dostop bo na voljo uporabnikom v prvi 
polovici leta 2002. Podatki popisa kmetijskih gospodarstev so dali 
med drugim tudi osnovo za revizijo časovnih serij za rastlinsko 
pridelavo, živinorejo in indekse fizičnega obsega kmetijske 
pridelave. V letu 2001 je bilo opravljeno obsežno analitično delo na 
tem področju, rezultati tega dela, to so popravljene časovne serije 
od leta 1991 dalje, pa bodo objavljeni v prvi polovici leta 2002 v 
posebni izdaji statističnih informacij. V letu 2001 je bilo uvedenih 
tudi nekaj novosti pri zbiranju podatkov o številu živine in posejanih 
površinah. Število prašičev po novem zbira Statistični urad dvakrat 
letno, namesto trikrat, kar je omogočila novi pravni red EU. Podatke 
o posejanih površinah o številu govedi in prašičev je v letu 2001 
Statistični urad v veliki meri prevzel od Agencije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja in s tem zmanjšal stroške zbiranja podatkov 
in hkrati razbremenil kmete. Dopolnjeni in spremenjeni so bili tudi 
vprašalniki s področja statistike ribištva. V let 2001 je bila tudi 
izvedena uskladitev metodologije zbiranja podatkov o cenah 
inputov v kmetijstvo in cenah kmetijskih pridelkov, z metodologijo 
EU. 

6. Statistika naravnih virov in okolja 

Na področju statistike komunalnih odpadkov so bile v okviru 
projekta Phare MC programa opravljene nekatere metodološke 
spremembe, pričela se je revizija statistike voda. Izdelane so 
serije statistik voda do leta 2001. Dokončana je numerična karta 
s statističnimi podatki pokrovnosti in rabe tal Slovenije na nivoju 
statističnih regij za stanje 1997, izdeluje se prikaz teh podatkov 
na Internetu. V letu 2001 se je začelo posodabljanje numerične 
karte na stanje 2001. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

Za dokončno uskladitev bo potrebno sprejeti še: 

Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi 
podatkov iz javno pravnih evidenc, s katerim bo Republika 
Slovenija v okviru reorganizacije državne uprave z zakonom 
izboljšala vzpostavitev, medsebojno povezovanje in uporabo 
podatkov iz javnopravnih oziroma administrativnih virov ali 
državnih registrov. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem 
registru Slovenije, ki bo usklajeval predpise o poslovnih 
registrih s starimi in novimi evropskimi obveznostmi in 
evropskim pravnim redom (Uredba Sveta Evrope št. 2186/ 
93). Predlog zakona je že v postopku sprejemanja v Državnem 
zboru RS. 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodenju in 
vzdrževanju poslovnega registra Slovenije bo pripravljena 
po sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
poslovnem registru. 

- Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
izobraževanja. 
Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije gradbenih 
objektov po vrstah bo predlagana v sprejem takoj, ko bo 
sprejeta ustrezna uredba v EU, ki je že v fazi sprejemanja. 

- Uredbo o spremembah In dopolnitvah uredbe o uvedbi in 
uporabi Klasifikacije proizvodov po dejavnosti, ki jo je treba 
uskladiti s spremembami v CPA 2002 (Statistical Clasification 
of Products by Activity). Uredba EU o teh spremembah je že 
v obravnavi, nova CPA bo začela veljati s 1.1.2003. 
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Politike 

1. Demografske, socialne in regionalne statistike 

Nadaljevali se bodo nekateri projekti o uporabi podatkov iz 
administrativnih registrov (demografija, trg dela, prejemki). V letu 
2002 in 2003 bomo RDB (Regional database) razvili do stopnje 
operativno delujoče podatkovne baze: izpopolnili bomo obseg 
statističnih vsebin, dodali statistične metapodatke ter razvili 
postopek, ki bo omogočal dinamično preračunavanje časovnih 
serij iz RDB za različne historične teritorialne členitve Slovenije. 
Tako organizirani regionalni statistični podatki bodo večnamensko 
uporabni, med drugim tudi za načrtovanje, nadzor in vrednotenje 
regionalnih razvojnih programov Slovenije po kriterijih EU 
(strukturni skladi). 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. V letu 2000 se je pričel izvajati projekt 
podatkovne baze regionalnih statističnih podatkov. 

2. Makro-ekonomske statistike 

V obračunu makroekonomskih agregatov bodo vključeni rezultati 
dela na končanih pilotnih projektih v katerih je Statistični urad RS 
sodeloval z Eurostatom kot tudi nadaljevanje metodološkega dela 
kot priporočila iz teh projektov (predvsem za stanovanjske 
storitve, PIM model, izvoza in uvoza blaga in storitev v stalnih 
cenah, netržne storitve v stalnih cenah), izboljšano bo zajetje z 
uporabo administrativnih in statističnih virov, ter postopna dodatna 
obračuna ostalih računov (dohodka in akumulacije) za 
institucionalne sektorje. Izdelana bo ocena virov za regionalne 
račune investicij. Na področju cen bomo v okviru projekta 
harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin nadaljevali 
z usklajevanjem tega indeksa EU regulativi sprejeti po letu 2000. 
Nadaljevali bomo tudi z razvojem sedanje metodologije indeksa 
cen pri proizvajalcih. S prehodom na letno zagotavljanje podrobnih 
podatkov za izračunavanje mednarodno primerljivega bruto 
domačega proizvoda po kupni moči bo temu ustrezno treba 
prilagoditi tudi zbiranje podatkov o cenah. 

3. Poslovne statistike 

Na področju strukturne statistike podjetij se bo nadaljeval proces 
prilagajanja evropskim zahtevam z uvajanjem novega 
raziskovanja in izboljševanjem analitičnih metod obdelovanja 
podatkov. Nadaljevalo se bo tudi sodelovanje v Phare pilotnem 
projektu. V statistiki prometa so predvidene prilagoditve v letalskem 
in pomorskem prometu (Phare pilotni projekt). Na osnovi 
zaključenega pilotnega projekta v statistiki energetike bo 
spremenjen sistem zbiranja podatkov s tega področja. 

Na področju statistike kratkoročnih indikatorjev je predvideno 
poskusno pošiljanje podatkov Eurostatu v predpisanem formatu. 
Do konca leta 2002 bodo pripravljena izhodišča za dograditev in 
razvoj storitvenih statistik glede na zahteve uredbe CR No. 1165/ 
98 o kratkoročnih indikatorjih (Annex D). Tudi na področju turizma 
bodo pripravljeni podatki za posredovanje Eurostatu v predpisani 
vsebini in obliki v skladu z zahtevami direktive 95/57/EC za 
področje turizma. Zbrani bodo tudi podatki o obstoječih kapacitetah 
v hotelih in podobnih obratih za izračun bruto zasedenosti ležišč, 
kar bo pomenilo dokončno usklajenost z zahtevami omenjene 
direktive. 

4. Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno 
bilančne statistike 

Načrtovane so izboljšave v načinu zajemanja in prikazovanja: 
dohodkov iz privatizacije, vrednotenju dolgov in finančnih sredstev, 
ter dolgov, ki jih prevzame in odpiše država. V pripravi so 
metodologija in podatki za regionalno strukturo podatkov o menjavi 
storitev s tujino. Z letom 2002 smo začeli objavljati podatke v 
evrih, vse naloge v zvezi s prehodom bodo zaključene v prvi 
polovici leta. Na področju vzpostavljanja nacionalnega sistema 
Intrastat bomo v letu 2002 izvedli predvsem naslednje naloge: 
sklenitev dogovora med Carinsko upravo in Statističnim uradom 
o delitvi dela pri Intrastatu, vzpostavitev sodelovanja z Davčno 
upravo glede zagotavljanja davčnih podatkov za potrebe Intrastata 
in priprave na izvedbo pilotne raziskave Intrastat. 

5. Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

V letu 2002 bodo objavljeni podatki popisa kmetijskih gospodarstev 
ter popisa vinogradništva v publikacijah in na internetu. Objavljene 
bodo tudi popravljene serije podatkov za rastlinsko pridelavo, 
živinorejo in indekse fizičnega obsega kmetijske pridelave, od 
leta 1991 dalje. V redno delo bo uvedena nova metodologija 
spremljanja cen inputov v kmetijstvo in cen kmetijskih pridelkov. V 
skladu z pravnim redom EU bo v letu 2002 izveden popis 
intenzivnih sadovnjakov. 

6. Statistika naravnih virov in okolja 

V okviru Phare MC programa bosta potekala projekta na področju 
statistike okoljskih investicij in statistike odpadkov iz predelovalnih 
in storitvenih dejavnosti. Hkrati poteka analiza stanja metod, 
zakonodaje in razpoložljivosti podatkov za pripravo indikatorjev 
pritiska in kmetijsko-okoljskih indikatorjev. V okviru Phare projekta 
Stat COP2000 bo izdelana tudi ocena kvalitete teh podatkov. 
Podatki o poselitvenih površinah na nivoju občin bodo pripravljeni 
po priporočilu Eurostat-a. 

2.2. Institucije 

Do konca leta 2002 bo Republika Slovenija povezala delo 
administrativnih registrov v posebne skupne centre (agencije), 
kjer se bodo zbirali administrativni podatki za poslovne subjekte, 
prebivalstvo in teritorij. Na osnovi Zakona o plačilnem prometu bo 
tako ustanovljena Agencija za javnopravne evidence in storitve. 
Agencija bo opravljala administrativne naloge poslovnega registra 
in druge naloge. 

2.3. Domača sredstva 

Zneski proračunskih sredstev v letu 2002 2.544.359.000 SIT in v 
letu 2003 399.457.000 SIT. Načrtovana sredstva zajemajo: lastno 
udeležba Phare, investicijo v poslovno stavbo, popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v letu 2002, mednarodno sodelovanje, 
razvojne naloge, redne letne raziskave, materialne stroške. 

2.4. Tuja sredstva 

SI 0002.03 - Prilagajanje slovenske statistike pravnemu redu 
EU (Alignment of Slovene Statistics with the acquis 
communotaire) v višini 0.6 MEUR 

poročevalec, št. 59 58 15. junij 2002 



Cilj projekta je dopolnitev projekta financiranega s sredstvi 
nacionalnega programa PHARE za leto 1998 na področjih 
integriranih regionalnih, kmejijskih in okoljskih indikatorjev. 
Sredstva bodo namenjena tudi za izvajanje strukturnih statistik 
plač in za doseganje usklajenosti tega področja s pravnim redom 
EU. Projekt je financiran s sredstvi nacionalnega programa Phare 
2000, začetna faza projekta je bila zaključena marca 2002. 

2.1.13. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE 

A. Delovno pravo 

1. Splošna ocena 

Na področju delovnih razmerij je Republika Slovenija v letu 2001 
naredila velik napredek predvsem s sprejemom Zakona o delovnih 
razmerjih, ki ga je Državni zbor sprejel 24.4.2002. Zakon je usklajen 
z evropsko zakonodajo in bo začel veljati 1.1.2003. 

V juniju 2001 je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. 56/2001), s 
katerim je bil natančneje urejen status članov svetov delavcev v 
primeru prenosa podjetja. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Na področju delovnega prava je Republika Slovenija usklajena z 
evropsko zakonodajo. 

2.2. Institucije 

Republika Slovenija ima že vzpostavljene vse institucije, ki urejajo 
področje dela. V letu 2001 je Odbor inšpektorjev za delo iz 
Evropske unije pregledal usposobljenost Inšpektorata za delo in 
ugotovil, da je dovolj usposobljen za prevzem nalog, ki izhajajo iz 
članstva Slovenije v EU. 

B. Socialni dialog 

1. Splošna ocena 

Socialni dialog v Republiki Sloveniji poteka intenzivno, saj Vlada 
RS socialne partnerje čim več vključuje v postopke sprejemanja 
zakonodaje in odločitev. V letu 2001 je bil tako usklajen predlog 
Zakon o delovnih razmerjih, v letu 2002 pa se socialni partnerji v 
tripartitnem dialogu pogajajo o sklenitvi Socialnega sporazuma 
za obrobje 2002-2005. 

V letu 2001 je bil tudi ustanovljen Skupni posvetovalni odbor 
ekonomsko socialnih interesnih skupin med Slovenijo in Evropsko 
unijo. Odbor se je že sestal na uvodnem srečanju in bo v juniju 
imel prvo zasedanje v Ljubljani. Štirje člani slovenske delegacije 
so po en predstavnik delodajalcev, sindikatov, kmetijske in 
gozdarske zbornice ter zainteresiranih organizacij civilne družbe. 

2, Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Zakon o ekonomsko socialnem svetu neposredno ne prenaša 
nobenega predpisa evropske zakonodaje v slovenski pravni red, 
je pa vseeno pomemben za ustreznejše delovanje socialnega 
dialoga. Priprava zakona bo zato potekala v tesnem sodelovanju 
s socialnimi partnerji in v okviru projekta tuje tehnične pomoči s 
tujimi strokovnjaki. Republika Slovenija pričakuje, da bo osnutek 
zakona pripravljen kot rezultat projekta do konca leta 2002 in 
sprejet v naslednjem letu. 

Republika Slovenija bo do konca leta 2002 sprejela tudi Zakon o 
evropskem svetu delavcev. 

2.2. Tuja sredstva 

Projekt "Krepitev in razvoj socialnega dialoga" v višini 0.49 MEUR 
je osnovan z namenom krepitve dejavnega in neodvisnega 
socialnega dialoga ter navezavi aktivnosti socialnih partnerjev na 
implementacijo evropske politike zaposlovanja. Projekt bo nudil 
podporo pri pripravi zakona o ekonomsko socialnem svetu. V 
okviru projekta se bodo socialni partnerji pripravili na aktivno 
sodelovanje v relevantnih institucijah EU, osnovan bo sistem za 
analizo in nadzor nad kolektivnimi pogodbami. 

C. Enaka obravnava 

1. Splošna ocena 

Urad Vlade RS za enake možnosti je v sodelovanju z medresorsko 
delovno skupino pripravil predlog Zakona o enakih možnostih. 
Zakon presega cilje o enakih možnostih, ki jih ima Evropska 
skupnost, saj želi Republika Slovenija še globlje utrditi položaj 
žensk ne samo v delovnem okolju, ampak tudi v družbenem in 
političnem življenju. Zakon je trenutno v medresorskem 
usklajevanju in ga bo vlada posredovala v obravnavo tudi v 
Ekonomsko socialni svet. 

Državni zbor je v novembru 2001 sprejel Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša 
direktivo o starševskem dopustu. 

2. Program naloo do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Sprejem Zakona o enakih možnostih je načrtovan do konca leta 
2002. 

2.2. Institucije 

V okviru zakona o enakih možnostih se predvideva vzpostavitev 
sistema za spremljanje izvajanja zakona. Pri pripravi zakona je 
kot možna institucija, za obravnavanje primerov diskriminacije bil 
obravnavan Urad varuha človekovih pravic. Trenutna rešitev, ki 
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jo vsebuje zakon je imenovanje namestnika Varuha človekovih 
pravic, ki bo zadolžen za enake možnosti ter razširitev pristojnosti 
Urada za enake možnosti, ki bo obravnaval primere diskriminacije 
in dajal mnenja. 

D. Zaposlovanje in Evropski socialni sklad 

1. Splošna ocena 

Izvajanje programov za zmanjševanje brezposelnosti se nadaljuje. 
Republika Slovenija je v oktobru 2001 sprejela nacionalni pro- 
gram razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, ki predstavlja 
osnovni dokument za izvajanje zaposlovalne politike v tem 
obdobju. Na njegovi podlagi je Vlada RS v februarju 2002 potrdila 
usmeritve aktivne politike zaposlovanja za leti 2002 in 2003. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodaja 

Republika Slovenija bo v letu 2002 nadaljevala z izvajanjem 
Evropske zaposlovalne politike. Za uspešno izvedbo srednjeročnih 
prioritet bo v letu 2002 razvila manjkajoče indikatorje za spremljanje 
delovnega trga ter pripravila poročila o izvajanju nalog. 

2.2. Institucije 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pristojna 
institucija za črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada. 

2.4. Tuja sredstva 

Cilji projekta "Podpora krepitvi organizacij trga delovne sile" v 
višini 0.4 MEUR so krepitev operativne zmogljivosti Zavoda za 
zaposlovanje, prenos zakonodaje s področja državnih pomoči s 
poudarkom na zaposlovanju, povečanje investicij privatnega 
sektorja pri ukrepih na trgu delovne sile ter priprava na sodelovanje 
v Evropskem socialnem skladu. Projekt "Podpora krepitvi 
organiziranja trga delovne sile" se je začel izvajati oktobra 2000. 
Nosilna država partnerica je Velika Britanija. PHARE sektorski 
nadzorni pododbor za področje ekonomske in socialne kohezije, 
pod čigar nadzor sodi omenjeni projekt, se je sestal dne 21.11. 
2001 in na izvajanje projekta, ki je tedaj bil že v zaključni fazi, ni 
imel pripomb. 

Cilj projekta "Pomoč pri izvedbi nacionalne strategije zaposlovanja" 
v višini 0.5 MEUR je razvoj sistema indikatorjev trga dela, ki bo 
primerljiv z enakim sistemom EU. Takšen sistem bo ključna pomoč 
pri izvedbi nacionalne strategije zaposlovanja. Finančni memo- 
randum je bil podpisan 11.12. 2000, projekt bo izpeljan kot tesno 
medinstitucionalno sodelovanje (tvvinning). 

E. Socialno varstvo in invalidne osebe 

1. Splošna ocena 

Izvajanje politike varstva invalidov v Republiki Sloveniji poteka ob 
spremljanju priporočil mednarodnih organizacij, ki delujejo na tem 
področju. Evropska skupnost ni sprejela zavezujočih predpisov, 
ki bi jih Slovenija mora prenesti v svoj pravni red, ampak samo 
Priporočila, ki jih Slovenija v veliki meri že upošteva. Tako je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo osnutek 

Zakona o invalidskih organizacijah, ki status in reprezentativnosti 
invalidskih organizacij ter njihovo financiranje iz sklada za 
invalidske in humanitarne organizacije. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Republika Slovenija je načrtovala sprejem Zakona o invalidnini do 
konca leta 2001. Namen zakona, ki ni vezan na obvezni evropski 
pravni red, ampak sledi Resoluciji Evropske skupnosti o enakih 
možnosti invalidov 497V0113(01), je urediti politiko enakih 
možnosti za invalide in neinvalide. Zakon bo usklajen tudi z 
Mednarodno klasifikacijo okvar, prizadetosti in oviranosti, ki jo 
šele pripravlja Svetovna zdravstvena organizacija. Republika 
Slovenija zato načrtuje sprejem Zakona o invalidnini do konca 
junija 2002. 

2.2. Institucije 

V letu 2002 bo Republika Slovenija pristopila k programu skupnosti 
na področju socialne izključenosti. Aktivnosti v tem programu bo 
koordiniralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

F. Javno zdravje 

1. Splošna ocena 

Republika Slovenija pripravlja spremembo zdravstvene 
zakonodaje, s katero bo uvedla posebne obremenitve rizičnih 
skupin državljanov (kadilci, ljudje z drugimi oblikami nezdravega 
življenja) in delodajalcev (skupina z nadpovprečno stopnjo poškodb 
pri delu in pojavnostjo poklicnih bolezni). Preverila bo tudi sistem 
zdravstvenih pravic, pri čemer bo potrebno radikalnejše poseči v 
tiste pravice, ki niso neposredno povezane z zdravljenjem. Že v 
letošnjem letu pa želi začeti s strukturno reformo znotraj sistema 
povračil stroškov v zdravstvu, ki bi pomenila večjo pravičnost in 
enakost za prebivalce v posameznih regijah države ter za 
izvajalce zdravstvenih storitev in bi posredno pomenila tudi boljši 
izkoristek in boljšo učinkovitost izrabe virov. Na strani pridobivanja 
virov bo država posebno pozornost namenila postopkom izterjave 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. V načrtu je 
tudi preverjanje prispevkov samozaposlenih, predvsem tistih, 
katerih življenjski standard glede na slovensko povprečje je 
neprimerno višji od deleža, ki ga plačujejo za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 

2, Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Za uskladitev slovenske zakonodaje s predpisi Evropske 
skupnosti na področju porabe tobaka, bo Republika Slovenija do 
konca leta 2002 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. 

Na področju zdravstvenega varstva pa bo do konca leta 2002 
sprejela še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti ter 
zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški 
dejavnosti. 
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G. Varnost in zdravje pri delu 

1. Splošna ocena 

Na podlagi Zakona o varstvu pri delu Republika Slovenija sprejema 
pravilnike, ki v slovenski pravni red prenašajo posamezne direktive 
Evropske skupnosti s področja varstva pri delu. V aprilu 2001 je 
tako sprejela Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur.l. RS, št.33/2001), v marcu 
2001 Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske 
oskrbe posadke na ladjah (Ur.l.RS, št.28/2001), v decembru 2001 
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 3/2002), v decembru 2001 
Pravilnik o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, v 
februarju 2002 pa še Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji 
zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu. 

2. Program nalog cjp konca 20Q2 

2.1. Zakonodajni del 

Na tem področju mora Republika Slovenija do popolne uskladitve 
z evropsko zakonodajo sprejeti še Pravilnik o minimalnih zahtevah 
za varnosti in zdravje delavcev pri površinskem in podzemnem 
rudarjenju ter Pravilnik o minimalnih zahtevah za varnosti in zdravje 
delavcev pri pridobivanju mineralov z vrtanjem, ter. 

2.2. Tuja sredstva 

Cilji projekta " Zdravje in varnost pri delu in enake možnosti" v 
višini 0.5 MEUR so predvsem prenos EU zakonodaje z omenjenih 
področij s poudarkom na izvajanju le-te. Partner Sloveniji pri 
izvajanju projekta "Zdravje in varnost pri delu in enake možnosti" 
je Nemčija. PHARE sektorski nadzorni pododbor za področje 
ekonomske in socialne kohezije, pod čigar nadzor sodi omenjeni 
projekt, se je sestal dne 21.11. 2001 in na izvajanje projekta ni 
imel pripomb. 

2.1.14. ENERGETIKA 

1. Splošna ocena 

Med glavne cilje energetske politike EU sodijo povečanje 
konkurenčnosti, varnost oskrbe z energijo in varstvo okolja. Ključni 
elementi pravnega reda EU na področju energije so predpisi o 
konkurenci in državni pomoči, o notranjem trgu z energijo kar 
vključuje tudi direktive o elektriki, preglednosti cen, prenosu plina 
in elektrike, o dovoljenjih za ogljikovodike, o posredovanju ob 
izrednih dogodkih z obveznimi varnostnimi zalogami, o jedrski 
energiji, pravila za energetsko učinkovitost in varstvo okolja. 

Slovenski energetski zakon iz leta 1999 in Zakon o dopolnitvah 
zakona o blagovnih rezervah in sprejeti podzakonski akti so skoraj 
v celoti vzpostavili pravni okvir za delovanje energetskega 
sektorja v tržnih razmerah. Predpisi med drugim opredeljujejo 
gospodarske javne službe za upravljanje prenosnega omrežja, 
prenos električne energije in vzdrževanje prenosnega omrežja, 
način izvajanja gospodarskih javnih služb povezanih z 
distribucijskim omrežjem ter osnovna izhodišča in pravila za 
delovanje trga z energijo na področju Republike Slovenije, 
določanje cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in cen 
električne energije ter energentov. 

Vlada Republike Slovenije je 15. aprila 2000 odprla notranji trg z 
električno energijo za domače proizvajalce, 1 .januarja 2002 pa 
tudi za električno energijo, proizvedeno izven Republike Slovenije. 

Problematika nasedlih investicij v podjetjih za proizvodnjo električne 
energije še ni razrešena. Podjetja elektrogospodarstva so skladno 
z Energetskim zakonom dala prijavo obsega nasedlih investicij. 

Disparitete pri ceni električne energije za gospodinjstva še niso v 
celoti odpravljene. Na področju tekočih goriv je Vlada Republike 
Slovenije sprejela Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov 
omejila na motorne bencine, ostalim derivatom se cene oblikujejo 
prosto. Oblikovanje cen motornih bencinov izvajajo trgovska 
podjetja sama skladno z modelom, ki predpisuje upoštevanje 
borznih cen derivatov, tečaje valut in trgovsko maržo ter dajatve. 
Še vedno velja tudi model za oblikovanje cene zemeljskega plina 
iz transportnega omrežja, s katerim podjetje Geoplin uveljavi novo 
ceno zemeljskega plina v določenih časovnih razmikih. 

Formiranje zalog surove nafte in naftnih derivatov poteka s 
sprejetim načrtom. Zaloge so bile v letu 2001 povečane tako, da 
so 31.12.2.001 pokrivale 44 dnevno porabo. V teku so vse 
potrebne aktivnosti, ki bodo nivo zalog do konca tega leta povečale 
na raven, ki bo pokrivala 60 dnevno porabo, kar je v celoti skladno 
z zavezo, dano v pogajalskih izhodiščih. 

Na področju spodbujanja učinkovite rabe energije teče vrsto 
programov: 

Dvigovanje osveščenosti, informiranje in izobraževanje preko 
seminarjev, delavnic, konferenc, tiskanja informacijskih listov, 
priročnikov, brošur, biltena »Učinkovito z energijo«, dajanja 
nagrade za energetsko naj učinkovitejše podjetje ipd., 
Energetsko svetovanje za občane, 

- Subvencioniranje energetskih pregledov v višini do 50 % 
njihove vrednosti, 
Subvencioniranje energetskih lokalnih konceptov do višine 
50 % njihove vrednosti, 
Subvencioniranje priprave investicijske dokumentacije za 
investicijske projekte za učinkovito rabo energije v višini do 
50 % njihove vrednosti, 
Finančne spodbude za male ukrepe v energetsko učinkovitost 
v gospodinjstvih (zamenjava zasteklitev in oken), 
Olajšave pri plačevanju dohodnine ob nakupu energetsko 
učinkovitih gospodinjskih aparatov, 
Subvencioniranje investicijskih projektov so-proizvodnje 
toplotne in električne energije. 

Vrednotenje zgoraj naštetih programov je pokazalo znatno 
zmanjšanje porabe energije in energetske intenzivnosti na 
nacionalnem nivoju. Po podatkih slovenskega Urada za 
makroekonomske analize in razvoj je energetska intenzivnost v 
zadnjih petih letih padla za 28%. 

Zaradi zmanjševanja in ukinjanja uporabe premoga v industriji in 
široki potrošnji in zaradi zahtev okoljevarstvene zakonodaje, se 
je začelo prestrukturiranje manjših in ekonomsko neperspektivnih 
premogovnikov v Sloveniji že leta 1995. V skladu s programi 
zapiranja, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije za 
premogovnike Zagorje, Senovo in Kanižarica, so bile aktivnosti v 
zvezi z zapiranjem predvidene do leta 2000. Podaljšanje 
financiranja iz državnega proračuna do leta 2003 pa pokriva 
razreševanje specifičnih problemov regije zaradi opustitve 
energetske dejavnosti. Za izvajanje programa ukrepov in 
namensko koriščenje sredstev je odgovorno Ministrstvo za 
gospodarstvo. S sprejetjem Zakona o postopnem zapiranju 
rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, 
leta 2000, se je začela 1. faza postopnega zapiranja Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik ob sočasnem pridobivanju premoga. 
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Proizvodnja premoga se bo za potrebe termoelektrarne Trbovlje 
odvijala do vključno leta 2007, vzporedno pa bodo do konca leta 
2012 potekala zapiralna dela. 

Dolgoročna politika jedrske energije, ki jo Republika Slovenija 
uresničuje že vrsto let, lahko strnemo v sledeče postavke. 

- Zadržati visoko stopnjo obratovalne varnosti JE Krško, tako 
v času obratovanju kot tudi po njenem zaprtju. 
Pred zaprtjem nuklearke je treba zagotoviti varno oskrbo z 
energijo. 
Za izboljšavo obratovalne varnosti in proizvodnje v času 
obratovanja je treba uporabiti vse ekonomsko upravičene 
ukrepe, ki jih nalagajo mednarodne misije. 

Novembra 2001 je misija RAMP (Revievv of Accident Manage- 
ment Programs) Mednarodne agencije za atomsko energijo 
(MAAE) ugotovila, da je program za obvladovanje nesreč v JE 
Krško skladen s priporočili in navodili MAAE kot tudi z 
mednarodnimi izkušnjami in prakso. 

Meddržavna pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij 
povezanih z vlaganjem v NE Krško, njenim izkoriščanjem in 
razgradnjo, je bila parafirana v juliju 2001. Decembra 2001 sta jo 
podpisala ministra, pristojna za jedrsko energijo, iz obeh držav. 
Meddržavna pogodba se trenutno (aprila 2002) nahaja v postopku 
ratifikacije v državnem zboru Republike Slovenije oziroma saboru 
Republike Hrvaške. 

Za izvajanje pravnega reda EU na področju energetike institucije 
že obstajajo. Odgovorno ministrstvo je Ministrstvo za okolje in 
prostor - Urad za energetiko (razen za področje obveznih rezerv 
nafte in njenih derivatov, za katere je pristojno Ministrstvo za 
gospodarstvo), v katerem je trenutno zaposlenih z vsemi organi 
v sestavi (Uprava Republike Slovenije za rudarstvo in Agencija 
Republike Slovenije za učinkovito rabo energije) približno 30 ljudi. 
Agencija za energijo Republike Slovenije je neodvisna regulatorna 
institucija, ki opravlja z Energetskim zakonom določene naloge 
za zagotovitev preglednega in nepristranskega delovanja trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija za energijo 
Republike Slovenije je pričela z operativnim delom januarja 2001 
in ima sedaj 15 zaposlenih. Elektro Slovenija, ki je upravljavec 
prenosnega omrežja za električno energijo, je ustanovil hčerinsko 
podjetje BORZEN, ki je prevzelo izvajanje gospodarske javne 
službe organiziranja trga z električno energijo. 

Sredstva tuje pomoči so bila porabljena za opravljanje nalog 
sprejemanja implementacije energetske zakonodaje. S pomočjo 
tujih sredstev so se podpirali programi, ki so vključevali projekte 
za zmanjšanje porabe energije (predvsem v gradbenem sektorju), 
prispevali k zmanjšanju onesnaženja zaradi neučinkovite porabe 
energije in z uvedbo programov upravljanja s tržnim 
povpraševanjem pripravili podjetja v energetskem sektorju na 
konkurenco, ki bo sledila vključitvi v enotni trg. V nadaljevanju so 
natančneje predstavljeni projekti, ki so se izvajali v okviru programa 
PHARE: 

Neodvisni regulatornl organ za energijo (Support for Elec- 
tricity and Gas Sector Regulation). Budget: 0,20 MEUR 

Projekt je bil namenjen vzpostavitvi neodvisnega regulatomega 
organa za energijo. Neodvisni regulatorni organ za energijo bo 
omogočil delovanje slovenskega trga za elektriko in plin z 
omogočanjem dostopa do trga tretjim strankam. Projekt je nudil 
pomoč pri ustanovitvi in zagonu neodvisnega regulatomega 
organa za energijo z posredovanjem izkušenj, razvojem ustreznih 
procedur, potrebnih za delovanje in z pomočjo pri ostalih 
dejavnostih potrebnih za uspešno delovanje. Projekt je bil končan 
v marcu 2001, končno poročilo pa je bilo potrjeno na upravnem 

odboru septembra 2001. 

- SI-0002.01 - Liberalizacija in regulacija energetskega trga 
(Liberalisation and Regulation of Energy Market). Budget: 0,50 

Cilji projekta so opredeljeni kot liberalizacija javnih storitev na 
energetskem sektorju. Projekt v sodelovanju s španskim 
partnerjem poteka po načrtih. 

2. Program naloo do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Varnost in zanesljivost oskrbe uporabnikov z energijo je ena od 
prioritetnih nalog na področju energetike. 

Glavne zakonodajne naloge do konca leta 2002 na področju 
energetike obsegajo: 

Sprejem manjkajočih podzakonski akti, ki se nanašajo na trg 
električne energije in zemeljskega plina ter varčno rabo energije: 

Odredbe o izvedbi,lastnostih in načinu delovanja kurilnih 
naprav in sistemov za pripravo tople vode v neindustrijskih 
stavbah, 
Uredbe o določitvi objektov, naprav in omrežij javne 
infrastrukture, 
Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne 
energije iz omrežja za prenos in distribucijo električne energije 
in plina iz transportnega plinovodnega omrežja, 
Odredbe o energetski učinkovitosti proizvoda, 
Odredbe za energijsko označevanje električnih pečic, 
Odredbe o vrstah podatkov, ki so jih izvajalci energetskih 
dejavnosti dolžni sporočati ministru, pristojnemu za energetiko, 
Pravilnika o pogojih za izdajo energetskega dovoljenja, 
Pravilnika o načinu merjenja in obračunu stroškov za toploto 
v stanovanjskih in drugih zgradbah z več odjemalci, 
Odredbe o zahtevanih izkoristkih za predstikalne priprave 
za fluorescentne sijalke, 

- Sprejem Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti ter pripadajočih podzakonskih predpisov. Zakon bo 
sprejet predvidoma do novembra 2002, nato pa še pripadajoči 
podzakonski akti. Vlada RS je navedeni zakon že sprejela ter 
ga poslala v Državni zbor RS. Zakon je uvrščen na majsko 
sejo državnega zbora in bo predvidoma sprejet po hitrem 
postopku. 

V pripravi sta tudi dolgoročna energetska bilanca in nacionalni 
energetski program, ki sicer ne pomenita uskladitve z evropskim 
pravnim redom, sta pa pomembna elementa slovenske 
dolgoročne energetske politike. 

Pripravljen bo tudi strateški načrt privatizacije, ki bo obdelal štiri 
bistvena področja in sicer: 

Oceno potrebnih pogojev za izvedbo privatizacije 
- Optimalni postopek izvedbe privatizacije 

Vrednotenje potencialnih sinergičnih učinkov novih solastnikov 
Vrednotenje srednjeročnih vplivov privatizacije z 
narodnogospodarskega vidika. 

Začetek prve odprodaje deležev v podjetjih za distribucijo 
električne energije je predviden v letu 2002. Privatizacija je možna 
v podjetjih za proizvodnjo in distribucijo električne energije, v 
katerih se lahko do leta 2003 privatizira največ do 45% vrednosti 
lastninskega deleža države, s tem da lastninski delež 
posameznega lastnika ali povezanih družb ne sme presegati 
24%. Privatizacija je možna tudi v javnih podjetjih za pridobivanje 
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premoga. Interes države je predvsem skozi privatizacijo poiskati 
strateškega partnerja. Privatizacija ni možna v podjetju, ki izvaja 
dejavnost prenosa električne energije, upravljanja prenosnega 
omrežja ter organiziranja trga z električno energijo in v Nuklearni 
elektrarni Krško. 

2.2. Institucije 

Večina institucij pristojnih za implementacijo zakonodaje na 
področju energetike, je že ustanovljenih in redno opravlja svoje 
naloge. Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in 
njenih derivatov, Agencija za energijo, Ministrstvo za okolje in 
prostor in Uprava RS za jedrsko varnost se bodo še dodatno 
kadrovsko okrepiti in predvsem dodatno usposobiti že obstoječe 
kadre. 

Na področju jedrske energije bodo potekale aktivnosti za 
povečanje kapacitet za skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva 
ter za zagotavljanje jedrske varnosti. V JE Krško bo, po remontu 
zaradi zamenjave goriva I. 2003, zmanjkalo prostora za 
skladiščenje izrabljenih gorivnih elementov. Zaradi tega bodo v 
NE Krško povečali kapaciteto že obstoječega bazena za 
skladiščenje izrabljenega goriva na 1750 mest z vgradnjo stojal 
za izrabljene gorivne elemente. Vgradnja stojal se bo pričela 
oktobra 2002 in bi naj bila končana do aprila 1.2003. 

Uprava RS za jedrsko varnost je naložila JE Krško, da izdela 
periodični varnostni pregled do konca leta 2003. Del tega projekta 
je tudi priprava revidiranega seizmotektonskega modela Krškega 
polja, posodobitev končnega varnostnega poročila in reevaluacija 
verjetnosti seizmičnega tveganja za lokacijo JE Krško, ki je bila 
že opravljena v letih 1992-1994. Ta reevaluacija bo upoštevala 
podatke zbrane v šestih letih dodatnih raziskovanj. V zvezi s tem 
projektom je JE Krško odprla javni razpis v decembru 2001. 
Predviden čas za izvedbo znaša 8 mesecev od podpisa pogodbe. 

2.3. Proračunska sredstva 

Za leti 2002 in 2003 so opredeljena le najnujnejša finančna sredstva 
potrebna za opravljanje nalog sprejemanja in implementacije 
energetske zakonodaje ter osegajo: 

Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije in pripravo predpisov, 
Program prestrukturiranja v energetiki, 
Programi zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik Agencija za 
energije, 
Pripravo nove energetske strategije, 
Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga Kanižarica, 
Senovo in Zagorje, 
Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo in Zagorje, 
Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije, 
Lastna udeležba - PHARE, 
Pristop k programu Save II, 
Spodbujanje učinkovite rabe energije, 
Sofinanciranje OPET SLO mreže, 

- Sofinanciranje pilotnih projektov DSM, 
Lastna udeležba TRANSFORM, 
Razširitev nadzora jedrskih materialov. 

2.4. Tuja sredstva 

V letu 2002 namerava Agencija za energijo pridobiti tujo pomoč v 
višini 950.000 EUR. Namenjena naj bi bila podpori energetski 
regulatomi instituciji in razvoju trga za zemeljski plin. 

- SI0202.01 - Liberalizacija trga zemeljskega plina (Liber- 
alisation of the gas market-Access to the gas transmission 
netvvork). Budget: 0,15 MEUR 

Projekt bo pripomogel k liberalizaciji trga zemeljskega plina in bo 
določil tarife in ostale tržne pogoje za dostop do slovenskega 
omrežja za prenos zemeljskega plina. V okviru projekta bodo 
opredelili tudi metodologije in kriterije upravičenosti tržnih pogojev 
in zavrnitve dostopa do omrežja. Projekt bo potrjen s strani 
evropske komisije predvidoma aprila 2002. 

- SI0202.02 - Regulacijski okvir za dokončanje vzpostavitve 
notranjih energetskih trgov (Regulatory framework in com- 
pletion of the internal energy markets). Budget: 0,80 MEUR 

Agencija za energijo bo skozi projekt preverila in nadgradila 
regulacijske strategije in ukrepe potrebne za izboljšanje delovanja 
energetskega trga. Poleg tega bo projekt omogočil preverjanje in 
nadgradnjo trenutnih regulacijskih konceptov. Projekt bo potrjen 
s strani evropske komisije predvidoma aprila 2002. 

V letu 2002 Slovenija pričakuje na področju jedrske varnosti tudi 
začetek naslednjih projektov, za katere je predvideno, da bodo 
financirani iz sklada Phare za leto 1999: 

- vzpostavitev sistema Rodos za pomoč pri odločanju v primeru 
jedrske nesreče (cca 500 000 EUR) 
pomoč upravnemu organu (3. leto) in podpora pri pregledu 
seizmotektonske študije ter obstoječe seizmične verjetnostne 
varnostne analize NE Krško (enoten projekt v višini 800 000 
EUR) 

Konec leta 2001 so bila odobrena sredstva iz sklada Phare za 
leto 2002 za nabavo in postavitev mobilnih seizmičnih postaj v 
okolici NE Krško v višini 150 000 EUR. 

2.1.15. INDUSTRIJSKA POLITIKA 

1. Splošna ocena 

Pregled usklajenosti zakonodaje je pokazal znatno skladnost med 
začrtanimi principi in cilji industrijske politike EU ter industrijsko 
politiko Slovenije, kot je začrtana v Strategiji povečanja 
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in v drugih 
strateških dokumentih. 

V pogajalskem procesu se je Slovenija zavezala, da bo pripravila 
programe prilagajanja sektorjev z največjimi strukturnimi problemi 
(tekstil, usnjarska in obutvena ter jeklarska industrija) pogojem 
notranjega trga EU. Ustrezne programe je Republika Slovenija že 
predložila Evropski komisiji in so v fazi izvajanja. Programi so 
usmerjeni v spodbujanje internacionalizacije podjetij, tehnološko 
prenovo, razvoj človeških virov, spodbujanje povezovanja podjetij 
in v razvoj skupne poslovne infrastrukture.. 

Republika Slovenija je v letu 2001 posvetila veliko pozornost 
izvajanju Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji. Pro- 
gram prestrukturiranja temelji na prvotno predvideni dinamiki 
državnih pomoči in njegovem obsegu, tako da država prevzame 
v letu 2001 vse obveznosti iz naslova danih obveznic, kreditov 
za trajna obratna sredstva s poroštvom države ter komercialnih 
kreditov. Sočasno se pripravi tudi načrt privatizacije jedrnih družb 
v sistemu Slovenskih železarn. Republika Slovenija je 20.12.2.001 
sprejela Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti 
Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja. 
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V letu 2001 je Republika Slovenija namenila veliko pozornosti 
izvajanju Razvojnega programa spodbujanja razvoja 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, ki se je odvijal v štirih 
podprogramih: spodbujanje povečevanja konkurenčne 
sposobnosti podjetij, spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij, 
promocija podjetništva in razvoj turizma. Proaktivna industrijska 
politika je del politike pospeševanja razvoja podjetniškega sektorja. 

Tudi za podjetja v tekstilni, oblačilni, usnjarski ter obutveni industriji 
je za obdobje 2001 -2003 pripravljen program ukrepov in spodbud. 
Temelji na postopnem prehodu iz vertikalnih v horizontalne oblike 
pomoči, spodbujanju integralnih projektov podjetij ter spodbujanju 
investicij v razvoj človeških virov in znanja. 

Zaradi uskladitve zakonodaje z zahtevami direktiv EU, ki se 
nanašajo na konkurenco in pravila dajanja državnih pomoči, je 
Vlada Republike Slovenije aprila 2001 sprejela sklep, da se prične 
s postopkom prenehanja delovanja Slovenske razvojne družbe. 
Odločeno je bilo tudi, da SRD ne bo prevzemala novih finančnih in 
drugih obveznosti, ki se nanašajo na prestrukturiranje podjetij. 
Zaradi odločitve o prenehanju delovanja, je SRD pospešila 
načrtovane privatizacije in prodaje podjetij. 

Vlada Republike Slovenije je februarja 2002 sprejela sklep o 
likvidaciji SRD na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah. 
(ZGD). Za poplačilo obveznosti SRD se tekom likvidacijskega 
postopka predvideva tudi prodaja nekaterih podjetij, preostala pa 
bodo po zaključku likvidacije prenesena v zakladnico Ministrstva 
za finance. 

V letu 2001 je SRD 31.12.2001 prenehala z dajanjem 
netransparentnih pomoči podjetjem. Vendar pa SRD na podlagi 
veljavnih zakonov opravlja še druga javna pooblastila, ki bodo 
zaradi njegove likvidacije prenesena na drugo pravno osebo. V 
pripravi je zakon, ki bo uredil področje opravljanja dejavnosti, ki 
se sedaj opravljajo kot javna pooblastila in opredelil subjekte 
oziroma institucije, ki bodo te dejavnosti opravljale. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Na tem področju ni novih zakonodajnih nalog. 

2.2. Institucije 

Na tem področju se ne predvideva ustanovitev novih institucij. Za 
večjo implementacijsko usposobljenost se bo kadrovsko okrepilo 
Ministrstvo za gospodarstvo. 

2.3. Proračunska sredstva 

Načrtovana proračunska sredstva so predvsem namenjena 
izvajanju razvojnih programov za pospeševanje konkurenčnosti 
slovenske industrije, prestrukturiranju usnjarske in tekstilne 
industrije, promociji podjetništva ter izvajanju antibirokratskega 
programa. Ker ni mogoče ločiti namembnosti glede na velikost, 
se načrtovana sredstva prepletajo z nameni iz Poglavja Mala in 
srednja podjetja. 

2.4. Tuja sredstva 

Glavnina sredstev tujih pomoči, ki jih Republika Slovenija prejema 
na podlagi že sklenjenih dogovorov, predstavljajo sredstva, ki so 
namenjena programom za podporo krovnim podjetniškim 
organizacijam in programom malih projektov ter posebnim 
podpornim programom, ki so direktno vezani na cilje predpristopne 
strategije. 

2.1.16. MALA IN SREDNJA PODJETJA 

1. Splošna ocena 

V povezavi z vstopanjem Slovenije v EU je na področju politike 
razvoja malih in srednje velikih podjetij ter podjetništva prišlo do 
sprememb in dopolnitev te politike na vrsti področij. 

Republika Slovenija je v zadnjih letih dosegla prepričljive rezulatate 
po številu enot malih in srednje velikih podjetij (po evropski 
klasifikaciji predstavljajo kar 99.7% delež podjetij), vendar na 
določenih področjih obstajajo zaostanki za Evropsko unijo: 

delež zaposlenih v malih podjetjih še vedno zaostaja za 
deležem v Evropski uniji, 
pomanjkanje hitro rastočih podjetij, 

- nizek delež novih malih podjetij na področju t.i. novih industrij, 
s produkti in storitvami z visoko dodano vrednostjo 
mala podjetja še niso orientirana na svetovni trg 
podjetniška aktivnost se geografsko koncentrira na razvitejših 
območjih 

- med malimi podjetji je premalo povezovanja 

Zakonodaja, ki ureja to področje je v veliki meri sprejeta. 
Spremembe Obrtnega zakona so odpravile diskriminatorne 
določbe in tako omogočile prost pretok blaga in storitev. 

Vlada RSIovenije je sprejela Program ukrepov za razvoj 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 2002 - 2006, ki zajema 
tudi vse ukrepe, ki so bili podani v Strategiji razvoja malih in 
srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005. 
Po potrditvi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi je bil 
Program sprejet na Vladi RS (ur. 1.28/2002) in je osnova za izvajanje 
vseh ukrepov na področju podjetništva in konkurenčnosti. 

Glavne naloge programa za pospeševanje podjetništva so na eni 
strani usmerjene k odpravljanju ovir, ki zavirajo hitrejši razvoj 
podjetništva v Sloveniji in zagotavljanju takšnih pogojev v okolju, 
ki omogočajo rast in spodbujajo inovativnost, na drugi strani pa k 
zagotavljanju posebnih razvojnih spodbud za mikro in mala 
podjetja, ki predstavljajo najbolj ranljiv segment gospodarstva v 
fazi priključevanja EU. 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave 
administrativnih ovir in 19.04.2001 ustanovila Komisijo Vlade RS 
za odpravo administrativnih ovir. S programom sovpada celovita 
reforma javne uprave, ki predstavlja enega izmed osrednjih 
programov Vlade RS. Cilj reforme je učinkovita, kakovostna, 
transparenta in uporabniku prijazna državna uprava, ki se bo 
lahko soočala z izzivi, ki jih prinaša vključevanje v Evropsko 
unijo. Vlada RS je na 31. maja 2001 sprejela Izhodišča za pripravo 
programov ministrstev za odpravo administrativnih ovir in Akcijski 
načrt Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir. 
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V okviru Komisije RS za odpravo administrativnih ovir so izvedene 
naslednje aktivnosti, ki so relevantne za poglavje Mala in srednja 
podjetja: 

spremenjen Zakon o gospodarskih družbah - poenostavitev 
postopkov (odprava zbirne odločbe o izpolnjevanju pogojev 
za opravljajo dejavnosti), vendar pa z registracijo poslovnega 
subjekta ustanovitelj ni oproščen izpolnitve splošnih pogojev 
za opravljanje dejavnosti, ki jih nalagajo posamezni predpisi, 
vključno s predpisi, ki urejajo gradbena in uporabna dovoljenja, 
spremenjen sodni red - registracija gospodarske družbe 
skrajšane iz treh mesecev na en mesec 

- spremenjen zakon o sodnih taksah - do 50% znižanja taks 
za ustanovitev gospodarskih družb in vpis v zemljiško knjigo 
nov Pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov (posebna 
sprememba pri spremembi sedeža s.p.) 
spremenjen Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja 
(le izjava predlagatelja, da izpolnjuje vse pogoje) 
v pripravi nov Obrtni zakon in uredba o listi A obrtnih dejavnosti 
in listi B obrtni podobnih dejavnosti 
v parlamentarni proceduri nov zakon o inšpekcijskem nadzoru 

- v parlamentarni proceduri nov zakon o izvršbi in zavarovanju 
reorganizacija DURS in centralizacija davčnih registrov ter 
nov način poslovanja s strankami 

- priprava novega zakona o dohodnini 
izboljšanje sistema informiranja, ki bi omogočal dostop do 
informacij vsakomur in ob vsakem času. 

Vse načrtovane institucije so ustanovljene, tako Javni sklad RS 
za razvoj malega gospodarstva, ki nudi ugodnejše vire za 
razvojne projekte malih podjetij in za podjetnike za etnike, kot tudi 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki deluje kot 
koordinator pospeševalne mreže za malo gospodarstvo. 
Regionalne garancl|ske sheme delujejo kot projekt v okviru 
regionalnih podjetniških centrov in predstavljajo dodatno finančno 
podporo podjetnikom na legionalnem nivoju. 

V Sloveniji so ustanovljeni trije Euro Info Centri v Ljubljani, Kopru 
in Mariboru. Center v Ljubljani je po večletnem delovanju s statusom 
correspondence-centre leta 2000 podpisal pogodbo z Evropsko 
Komisijo kot polnopravni član mreže, prav tako tudi Centra v 
Kopru in Mariboru, ki sta bila ustanovljena leta 2000. 

Tuja sredstva so bila namenjena razvoju mreže lokalnih poslovno- 
svetovalnih centrov z namenom spodbujanja razvoja malih in 
srednjih podjetij v regijah. V okviru razvoja mreže so bili razviti 
programi in analitična orodja za podporo malim podjetjem. 

Evropska unija sofinancira pristopnino za večletni program EU 
za mala in srednje velika podjetja. Pristopnina k temu programu 
omogoča sodelovanje malih in srednje velikih podjetij na natečajih 
za sredstva, ki jih za razvoj malih in srednje velikih podjetij 
odobrava EU. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

V letošnjem letu pa se bo Slovenija vključila v Program za podjetja 
In podjetništvo za obdobje 2001 - 2005, s poudarkom na malih 
in srednjih podjetjih. 

Do članstva RS v EU bo Slovenija v svojo zakonodajo vključila 
določila iz sledečih pravnih aktov EU iz liste A: 

Večletni program za mala in srednja podjetjal 997-2000 (97/ 
15/EEC) 
Program skupnih evropskih naložb (97/761/EEC) 
Zajemanje statističnih podatkov za turizem (95/57/EEC) 

2.2. Institucije 

Za namene izvajanja politik razvoja malih in srednje velikih podjetij 
so ustanovljene vse potrebne institucije. 

Pri implementaciji nalog bodo sodelovali: 

Ministrstvo za gospodarstvo; 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo; 

- Javni sklad ža razvoj malega gospodarstva; 
Obrtna zbornica Slovenije; 
Gospodarska zbornica Slovenije; 
regionalni in lokalni podjetniški centri. 

2.3. Proračunska sredstva 

Sredstva namenjena razvoju malih in srednjih podjetij so sestavni 
del finančnih spodbud, še zlasti med finančnimi regionalnimi 
spodbudami ter ukrepi za pospeševanje konkurenčne sposobnosti 
slovenskega gospodarstva. Prikazana so skupaj v okviru izvajnja 
politik razvoj malih in srednje velikih podjetij ter industrijske politike. 

Med pomembnejšimi postavkami pa so financiranje Slovenske 
turistične organizacije, spodbujanje razvoja turizma in turistične 
infrastrukture, in spodbujanju nastajanja in razvoju malih podjetij 
in razvoju podpornega okolja za malo gospodarstvo. 

2.4. Tuja sredstva 

V obdobju do konca 2002 se nadaljuje uporaba tujih sredstev v 
okviru razvoja mreže svetovalnih centrov. Sredstva so namenjena 
lažjemu pridobivanju ugodnih kreditnih sredstev malim in srednje 
velikim podjetjem v izbranih regijah. 

2.1.17. ZNANOST IN RAZISKAVE 

1. Splošna ocena 

Zakonska ureditev Slovenije za področje Znanosti in raziskave 
je usklajena s pravnim redom Skupnosti. Slovenija ne predvideva 
problemov pri izvajanju pravnega reda na področju znanosti in 
raziskav in ne potrebuje dodatnega usklajevanja svojih zakonov 
z evropskimi. 

V letu 2001 in 2002 so bili sprejeti: 

Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih (Ur. list RS, št. 
52/2001), ki določa postopek in merila za razvrstitev 
infrastrukturnih razvojnih centrov, njihove oblike ter način in 
merila za pridobitev subvencij za pokrivanje dela stroškov 
delovanja iz sredstev ministrstva, pristojnega za tehnološki 
razvoj; 
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Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. list RS, št. 
52/2001), ki določa postopek, pogoje in oblike ter prednostne 
kriterije za pridobitev pomoči pri pospeševanju tehnološkega 
razvoja z uporabo razvojno raziskovalnih dosežkov, ki 
predstavljajo zadnjo fazo v sklopu razvojno raziskovalne 
dejavnost in jih ministrstvo, pristojno za tehnološki razvoj 
namenja tehnološkemu razvoju gospodarstva in družbene 
infrastrukture v Republiki Sloveniji; 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006 (Ur. list RS, št. 28/ 
2002), s katerim je prevzeta vsebina Pravilnika o 
spremembah Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in 
financiranju razvojnih projektov izumiteljev. 

» 

Politike 

Programsko financiranje je stabiliziralo podporo raziskovalno- 
razvojni dejavnosti v javni raziskovalni sferi in izboljšalo pogoje 
za raziskovalno delo v Sloveniji. Na področju tehnološkega razvoja 
pa je tehnološka politika postala integralni del industrijske politike 
in ključni del za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva. 
Posledično so ti ukrepi omogočili integralno spremljanje potreb 
gospodarstva, bolj usklajeno delovanje instrumentov na področju 
razvojnih spodbud v gospodarstvu ter dokončno preusmeritev v 
horizontalne razvojne spodbude. Vse to se odraža v povečanem 
interesu slovenskega gospodarstva za rezultate raziskovalno- 
razvojne dejavnosti in večjem zanimanju industrije ter znanstveno- 
raziskovalne sfere za sodelovanje v 5. Okvirnem programu in 
programu EUREKA. 

V letu 1999 ustanovljeno nevladno Slovensko gospodarsko- 
raziskovalno združenje (SGRZ) v Bruslju je skupaj z resornima 
ministrstvoma in vladnimi uradi tudi v letu 2001 uspešno skrbelo 
za uveljavljanje raziskovalno-razvojnih in gospodarskih interesov 
Slovenije v evropskem prostoru in podporo vključevanju 
raziskovalnih in gospodarskih institucij v programe Skupnosti ter 
za predstavitve slovenskih znanstveno-raziskovalnih ustanov v 
evropskem prostoru ter za promocijo slovenskega gospodarstva 
na konkurenčno zahtevnem evropskem trgu. 

Raziskave 

Aktivnosti na področju raziskovalno-razvojne politike v Republiki 
Sloveniji v letu 2001 so bile namenjene večji povezanosti 
gospodarstva s tehnološkimi inovacijami in razvojno-raziskovalno 
dejavnostjo s ciljem povečanja konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Nadaljevala se je realizacija že uveljavljenih 
aktivnosti za spodbujanje vrhunske kvalitete raziskovanja in 
znanstvene odličnosti, zagotavljanje uravnoteženosti med 
znanstvenimi disciplinami, spodbujanje mednarodnega 
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja ter povečanje 
preglednosti na področju znanosti in tehnološkega razvoja. 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je nadaljevalo s številnimi 
aktivnostmi, katerih namen je promocija mednarodnega 
znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter uspešno koordinacijo 
sodelovanja Slovenije v 5. Okvirnem programu. 

Tehnološki razvoj 

Na področju tehnologije je Republika Slovenija na osnovi Zakona 
o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in 
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od 
leta 2000 do 2003 (Ur.l. RS, št. 99/1999), tudi v letu 2001 nadaljevala 
z usklajevanjem mehanizmov podpore podjetjem pri raziskovalno 
razvojni dejavnosti in razvoju novih tehnologij. Dodatna sredstva 
so predvidena v okviru proračuna za leto 2002. Tako kot v preteklih 
letih je bil tudi v letu 2001 ugotovljen opazen spodbujevalni učinek 

projektov in tehnoloških spodbud na razvoj ter konkurenčnost 
podjetij in slovenskega gospodarstva. Na področju politike 
spodbujanja inovacij gre izpostaviti tudi s strani Evropske unije 
podprto uspešno dejavnost IRC - inovacijskega relejnega cen- 
tra. 

Ministrstvo za gospodarstvo spodbuja investicije podjetniškega 
sektorja v razvoj novih proizvodov, tehnologij in storitev ter prenos 
razvojno raziskovalnih rezultatov ter inovacij v gospodarstvo z 
dodeljevanjem raziskovalno-razvojnih državnih pomoči. 

Sodelovanje Republike Slovenije v 5. Okvirnem 
programu 

Rezultati sodelovanja v 5. Okvirnem programu so v letu 2001 za 
Slovenijo zelo spodbudni in kažejo velik interes slovenske 
raziskovalne sfere za sodelovanje v programih Skupnosti. 
Uspešnost Republike Slovenije v dosedanjih razpisih omenjenega 
programa je približno 30%, kar je primerljivo z uspehom držav 
članic Evropske unije in potrjuje uspešnost promocijskih aktivnosti 
in dobro delovanje sistema nacionalnih kontaktnih oseb (»Na- 
tional Contact Points«) za 5. Okvirni program v Sloveniji. 

Za promocijo in zagotovitev dobrega izhodišča za uspešno 
mednarodno znanstveno-raziskovalno sodelovanje, je skupina 
partnerjev v koordinaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
ter SGRZ pripravila kombiniran informacijski sistem »Find Your 
R&D Partner in Slovenia«, ki ga sestavljajo zgoščenka z 
osnovnimi podatki o Sloveniji ter njeni raziskovalni dejavnosti 
(organiziranosti, financiranju, raziskovalni politiki) s povezavami 
na ustrezne spletne strani, ter podatkovna baza slovenskih 
raziskovalnih institucij oz. enot z ustreznim iskalnikom. Celotni 
informacijsko-podatkovni sistem je nameščen na spletnih straneh 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in ima dvostranske aktivne 
povezave s številnimi spletnimi stranmi v Sloveniji in Evropi. Sistem 
omogoča tujim uporabnikom učinkovito iskanje ustreznih 
raziskovalnih partnerjev v Sloveniji. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja in politike 

Zakonodaja 

Republika Slovenija je pripravila nov predlog Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti, ki nadomešča predhodni predlog Zakona o 
organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti. V pripravo se je preko Ministrstva za gospodarstvo in 
Gospodarske zbornice Slovenije aktivno vključilo tudi 
gospodarstvo. Sprejem zakona je predviden do konca leta 2002. 
V skladu s sprejetim zakonom bodo pripravljeni podzakonski 
akti, ki bodo omogočili učinkovito in usklajeno delovanje 
instrumentov znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti v 
Sloveniji, med drugim tudi prenos nekaterih pristojnosti z resornih 
ministrstev na agencije. 

Politike 

V letu 2002 bo Republika Slovenija nadaljevala z zagotavljanjem 
večje avtonomije znanosti ob upoštevanju znanstvene odličnosti, 
pospeševala bo prenos znanja v zasebno in javno sfero, 
pospeševala tehnološki razvoj slovenskega gospodarstva in 
poskušala omogočiti povečanje števila inovacij. Uresničitev 
omenjenih aktivnosti predvideva tudi novi predlog Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti. 
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V letu 2002 so temeljne naloge: priprava Nacionalnega 
raziskovalnega in tehnološko razvojnega programa, priprava in 
izvedba javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov, 
ciljnih raziskovalno-razvojnih projektov, podiplomskega 
izobraževanja, nabavo raziskovalne opreme, delovanje 
raziskovalne instrumentalne ter raziskovalne informacijske in 
komirnikacijske infrastrukture. Pomemben sklop nalog bo 
predstavljalo vrednotenje učinkov programskega financiranja 
raziskav v obdobju 1999-2001 ter analiza uspešnosti programa 
mladih raziskovalcev v obdobju 1985-2001 in vzpostavljanje ter 
dopolnjevanje baze podatkov za enotno vrednotenje znanstvene 
odličnosti, uspešnosti raziskovalnih skupin in nadzor raziskovalne 
dejavnosti v javnem sektorju. 

Ministrstvo za gospodarstvo je v začetku leta 2002 pripravilo in 
pričelo z izvajanjem integralnega programa za spodbujanje 
konkurenčnosti in podjetništva. V okviru tega programa postajajo 
spodbude tehnološkemu razvoju eden glavnih stebrov razvojne 
politike Republike Slovenije, ki zmanjšujejo ovire za kritična 
področja in programe ter povečujejo preglednost vladnih 
programov za spodbujanje tehnološkega razvoja. S tem naj bi 
gospodarskim organizacijam, predvsem malim in srednjim 
podjetjem, olajšali dostop do razvojnih spodbud. Za udejanjanje 
razvojne politike v letu 2002 uvaja resorno ministrstvo nove oz. 
prenovljene ukrepe in spodbude namenjene podjetjem. 

Na področju tehnološke politike bodo tudi v letu 2002 potekale 
priprave na izvedbo t.i. tehnološkega predvidevanja, ki bo opredelil 
nacionalne tehnološke in širše gospodarske prioritete in sicer z 
izvajanjem t.i. "Technology mapping", kjer poskušamo v Sloveniji 
sistematično opredeliti področja z največjimi razvojnimi potenciali. 
V okviru tega se začenjajo v letu 2002 tudi aktivnosti za 
spodbujanje razvoja tehnoloških mrež, ki naj bi združile in povezale 
raziskovalno-razvojna prizadevanja na področjih z največjim 
razvojnim potencialom. 

2.2. Institucije 

Dopolnjen in uravnotežen predlog Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti predvideva ustanovitev dveh neodvisnih javnih institucij 
- Agencije za znanstveno raziskovanje in Agencije za tehnološki 
razvoj, kar je v skladu s priporočili razvojnih študij v okviru 
programa Phare. Republika Slovenija bo ustanovila agencije z 
namenom, da se del upravljanja javnih zadev na področju znanosti 
in raziskovalne dejavnosti ter tehnološkega razvoja in 
inovativnosti, dvigne na višji strokovni in avtonomni nivo. 

2.3. Domača sredstva 

Za leto 2002 je v proračunu Ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport rezerviranih 1.340 mio SIT, v letu 2003 pa 1.465 mio SIT za 
plačilo deleža udeležbe za sodelovanje v 5. Okvirnem programu. 
Za programe mednarodnega sodelovanja je v letu 2002 
namenjenih 242 mio SIT in v letu 2003 292 mio SIT. Od tega se bo 
v letu 2002 in 2003 letno namenilo 30 mio SIT za sofinanciranje 
delovanja Slovenskega gospodarskega raziskovalnega 
združenja. 

Za pokrivanje deleža udeležbe gospodarstva v 5. Okvirnem 
programu bo Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2002 in 2003 
prispevalo k članarini sredstva v višini 200 mio SIT letno. 

2.4. Tuja sredstva 

V okviru nacionalnih programov Phare so zagotovljena sredstva 
za sofinanciranje plačila članarine za sodelovanje v 5. Okvirnem 
programu. V letu 2002 je za sofinanciranje članarine v programu 

Phare SI0105 rezerviranih 1.5 MEUR, in v letu 2003 v okviru 
projekta SI0207 1.5 MEUR. 

2.1.18. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN 
MLADINA 

1. Splošna ocena 

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

V letu 2001 so bili sprejeti: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 64/2001). 
Zakon določa, da za državljane držav članic Evropske Unije 
ne velja 4. alinea 36. in 37. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v določa kot pogoj za 
pridobitev statusa zasebnega učitelja oziroma zasebnega 
vzgojitelja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 
35/2001), ki ureja uresničevanje posebnih pravic italijanske 
in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma 
strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega 
izobraževanja. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
(Ur. I. RS, št. 59/2001), ki za eno leto podaljšuje t.i. frontalno 
uvedbo programa devetletne osnovne šole. Vse slovenske 
osnovne šole bodo tako program devetletke uvedle s šolskim 
letom 2003/2004. Poleg tega Zakon zagotavlja tudi podlago 
za uresničevanje posebnosti predmetnikov osnovnih šol na 
jezikovno in narodnostno mešanih območjih in predmetnikov 
prilagojenih programov za učence s posebnimi potrebami. 
Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. 
I. RS, št. 20/2002); v njem so določeni vsi pomembni cilji 
visokega šolstva za naslednje petletno obdobje, za dokončno 
ureditev financiranja visokega šolstva pa so zlasti pomembni 
standardi za opravljanje visokošolske dejavnosti in okvirna 
opredelitev sredstev za njeno izvajanje. 

Na področju politik Republika Slovenija nadaljuje z aktivnostmi: 

- Obvezna uvedba programa devetletne osnovne šole je po 
zakonu predvidena v šolskem letu 2003/2004. V postopno 
uvajanje programa devetletne osnovne šole se je doslej 
vključilo 161 osnovnih šol: za leto 2002/2003 so že izbrane 
nadaljnje 103 šole. 

V letu 2001 je bilo na področju srednjega šolstva sprejetih nekaj 
novih izobraževalnih programov. Na podlagi zaključkov programa 
Phare MOCCA, ki se je iztekel leto poprej je bila v tem letu odprta 
razprava o spremembi izhodišč za pripravo programov poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. Razprava je bila zaključena s 
sprejemom novih izhodišč, s katerimi so predvideni določeni novi 
koraki v reformi sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja 
- odpiranje kurikula, modularizacija programov in večje 
povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega 
izobraževanja. Spremembe pomenijo poskus spremeniti 
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paradigmo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, odmik od 
tradicionalno predmetnega programiranja in poučevanja, 
predpostavljajo pa tudi temeljitejše spremembe v upravljanju in 
financiranju poklicnih oziroma strokovnih šol. Drugačen pristop k 
poklicnemu in strokovnemu izobraževanju naj bi zajezil problem 
velikega osipa in hkrati omogočil uresničevanje koncepta 
vseživljenjskega učenja. 

V študijskem letu 2001/2002 beležimo za več kot 3000 več 
vpisanih študentov v terciarnem izobraževanju kot preteklo leto 
in sicer: 73.139 študentov, od tega 66.335 v visokem šolstvu in 
6.804 v višjem strokovnem šolstvu, še naprej se povečuje delež 
rednih študentov. 

Na področju izobraževanja odraslih je bil izdelan predlog 
Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki je trenutno v 
usklajevanju med vladnimi resorji in socialnimi partnerji. Na tem 
področju se še nadalje velika pozornost namenja ukrepom, ki so 
usmerjeni v zmanjševanje brezposelnosti in povečevanje 
zaposljivosti 

V Sloveniji so leto 2001 zaznamovali različni dogodki v okviru 
evropskega leta jezikov in lahko rečemo, da je bilo to leto 
vsesplošne jezikovne senzibilizacije. Zvrstilo se je več kot 
šestdeset različnih prireditev, festivalov jezikov, jezikovnih 
tekmovanj, taborov, dni in tednov jezikov za učence, dijake, 
študente in odrasle, lokalne, nacionalne in mednarodne 
konference o jezikih itd. Na temo leta jezikov je bilo objavljenih 
več kot sedemdeset prispevkov, pripravljene so bile številne 
publikacije. 

V letu 2001 so bile uvedene nekatere inovacije pri poučevanju 
jezikov (t.i. evropski razredi, evropska jezikovna mapa), pripravljeni 
so bili vzorci preskusnih testov za zunanje preverjanje znanja pri 
prvem tujem jeziku (v okviru nove devetletke), potekala je 
spremljava poklicne mature pri tujem jeziku, Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani je prvič izvedla module za mentorje v 
dodiplomskem izobraževanju učiteljev angleščine, nadaljevali so 
se moduli za izobraževanje učiteljev za zgodnji pouk tujega jezika. 

Na področju šolske statistike je pomemben izid priročnika za 
uporabo mednarodne klasifikacije izobraževanja ISCED 97, ki 
naj bi med strokovnjaki v šolstvu in statistiki spodbudil razpravo 
o uporabi mednarodnih statističnih standardov v izobraževanju. 

V letu 2001 se je Oddelek za evropske zadeve ponovno kadrovsko 
okrepil, kar je omogočilo, da se je lahko bolj aktivno vključil tudi v 
priprave na evropsko strukturno politiko. 

V letu 2001 si je Ministrstvo, skupaj z nacionalnima agencijama 
za programe Skupnosti, prizadevalo implementirati novosti, ki so 
bile uvedene v upravljanje programov z novo generacijo 
programov Skupnosti. Tako je, med drugim, sprožilo postopek za 
statusno preoblikovanje nacionalne agencije za programa Soc- 
rates in Leonardo da Vinci, pričelo s pripravo nacionalnih vmesnih 
evalvacij programov ter preko nacionalnih programskih struktur 
začelo uvajati spremembe, ki jih zahteva preoblikovanje nekaterih 
dosedanjih centraliziranih postopkov v decentralizirane. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del in politike 

Do konca leta 2002 bodo predvidoma sprejeti naslednji zakoni, ki 
so v pripravi: 

predlog Zakona o maturi, 
predlog sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, 
predlog Zakona o priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij; ta 
zakon naj bi celovito in sistemsko uredil problematiko 
priznavanja tujih listin o izobrazbi oziroma poklicni kvalifikaciji, 
s čimer bi nadomestili sedaj veljavni Zakon o nostrifikacijah 
tujih šolskih spričeval in prav tako tudi celoviteje uredili 
priznavanje vseh tujih listin s področja poklicnih kvalifikacij. 

Republika Slovenija pripravlja Uredbo o določitvi primerov, v katerih 
tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve in 
dela, še zlasti z namenom, da bi s tem olajšali izvajanje programov 
mobilnosti. Pri pripravi sodeluje tudi Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport. 

V letu 2002 bo Slovenija še naprej podpirala aktivnosti v okviru 
prednostnih politik in se v skladu z nacionalnimi in evropskimi 
prioritetami vključevala v skupne evropske iniciative. V letu 2002 
bo Republika Slovenija poleg aktivnosti na področjih, ki so skupne 
evropske prioritete med drugim izvajala tudi naslednje ukrepe: 

nadaljevala s pripravami za izvedbo 9 letnega programa 
osnovne šole v državi; 

- izvajala vsebinsko in organizacijsko prenovo področja 
izobraževanja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 

- izvedla poklicno maturo z deloma eksternim preverjanjem 
znanja na zaključku štiriletnega strokovnega oziroma 
tehniškega izobraževanja; 

- izvedla poseben program državne podpore za dvigovanje 
izobrazbene ravni prebivalstva, še zlasti brezposelnih; 
začela s projekti za korenitejšo prenovo poklicnega 
izobraževanja 
nadaljevala z uvajanjem sistema ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti v izobraževanju na podlagi samoevalvacije šol; 
vzpostavila registracijsko informacijsko središče za sistem 
poklicnih kvalifikacij, ki se bo povezalo v mednarodno mrežo 
referenčnih točk; 
v visokem šolstvu razširila mrežo višješolskih in visokošolskih 
študijskih središč, postopno uveljavili nov sistem financiranja 
univerz, nadaljevali z uvajanjem kreditnega sistema tudi na 
dodiplomsko stopnjo in zagotavljali pogoje za delo nacionalne 
komisije za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. 

2.2. Institucije 

Ministrstvo je sprožilo postopek preoblikovanja Službe za 
programe EU, ki je nacionalni koordinator za programa Socrates 
in Leonardo da Vinci v samostojni javni zavod. S tem bo omogočena 
večja neodvisnost in transparentnost delovanja, obenem pa bo 
razširjeno področje njenega delovanja tudi na različne druge 
programe mobilnosti. 
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2.3. Proračunska sredstva 

Del proračunskih sredstev bo Slovenija še nadalje usmerjala - 
skladno s temeljnimi usmeritvami razvoja na področju 
izobraževanja, usposabljanja in mladine, ki so tudi v skladu s 
prioritetami Evropske unije na tem področju - v prednostne politike, 
vključene v Državni program za prevzem pravnega reda: priprava 
na sodelovanje v strukturnih skladih EU, računalniško 
opismenovanje, jezikovno izobraževanje, investicije v visokem 
šolstvu, dejavnost osnovnega in srednjega šolstva, komunitarni 
programi in druge aktivnosti na področju izobraževanja. V letu 
2002 je za to področje načrtovano 3.849.734.000 SIT in v letu 
2003 še 4.281.609.000 SIT. 

2.4. Tuja sredstva 

Projekta SL9907.04 in SI 0203.01 "Sheme mobilnosti" (Mobility 
Schemes Complementary Fund) v višini 0.3 MEUR vsak sta 
namenjena spodbujanju sodelovanja slovenskih študentov, dijakov 
in vajencev v programih Socrates in Leonardo da Vinci. 

Slovenija uspešno sodeluje v programih Skupnosti Leonardo da 
Vinci (program podpira projekte, ki razvijajo osnovno poklicno in 
stalno strokovno izobraževanje), Socrates II (program spodbuja 
sodelovanje prek nacionalnih meja na področju izobraževanja) 
ter Mladina od 1. maja 1999 dalje. V okviru nacionalnih programov 
Phare so zagotovljena sredstva za sofinanciranje plačila članarine 
za sodelovanje v teh programih in sicer v letu 2002 0.798 MEUR 
ter v letu 2003 0.805 MEUR. 

2.1.19. TELEKOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA 
TEHNOLOGIJA 

1. Splošna ocena 

1.1. Zakonodaja 

Področje telekomunikacij in pošte je v veljavni zakonodaji RS v 
večji meri usklajeno s pravnim redom EU. 

Področje telekomunikacij ureja zakon o telekomunikacijah ter 
ustrezni podzakonski akti. V letu 2000 je bil sprejet Nacionalni 
program razvoja telekomunikacij (Ur. I. RS, št. 23/2000), 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 privatizacijo Telekoma Slovenije, d.d.. 

Do konca leta 2000 so bile podeljene koncesije za opravljanje 
mobilnih storitev GSM, satelitskih osebnih telekomunikacij ter 
mobilnih storitev DCS 1800, v letu 2001 pa tudi koncesija za 
opravljanje mobilnih storitev UMTS. 

Za uskladitev z zakonodajo EU na področju telekomunikacij je bil 
v letu 2001 sprejet Zakon o telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 30/ 
2001) kot sistemski zakon, ki končuje reformo trga 
telekomunikacijskih storitev in postavlja pravni okvir za 
harmonizacijo področja z evropskim pravnim redom. Za dokončno 
harmonizacijo pa je treba na njegovi podlagi izdati še ustrezne 
podzakonske akte. Z zakonom je liberalizirano izvajanje 
telekomunikacijskih storitev in graditev omrežij, vsem in pod 
enakimi pogoji je omogočen prost dostop do omrežij, cene se 
oblikujejo na podlagi stroškov, določene so univerzalne storitve 
in obveznost opravljanja teh storitev, regulirano je upravljanje z 
naravnimi viri kot so radijske frekvence, številski prostor in pravica 

do poti. Zakon je ustanovil Agencijo za telekomunikacije in 
radiodifuzijo Republike Slovenije kot politično in finančno 
neodvisnega regulatorja trga telekomunikacijskih storitev in s tem 
zagotovil njuno pregledno in nepristransko delovanje agencije. 
Zakon zagotavlja varstvo uporabnikov telekomunikacijskih 
storitev in je dal pravni okvir za ustanovitev Sveta za 
telekomunikacije, ki je organ za spremljanje in svetovanje pri 
usmerjanju trga telekomunikacijskih storitev. Na podlagi določb 
zakona je Telekom Slovenije izgubil status javnega podjetja tako, 
da je sedaj v skladu z določil Zakona o gospodarski družbah 
organiziran zgolj kot gospodarska družba v obliki delniške družbe. 

Do sedaj je bilo na podlagi Zakona o telekomunikacijah izdanih 14 
podzakonskih aktov, ki urejajo: 

pogoje izdaje odločbe o dodelitvi številk operaterju ter drugi 
pravni ali fizični osebi, ki lahko dokaže, da odločbo o dodelitvi 
številk nujno potrebuje zaradi uresničevanja javnega interesa 
za opravljanje svoje dejavnosti; 

- pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje fiksnih javnih 
telefonskih storitev, vsebino vloge za izdajo tega dovoljenja in 
objavo izdanega dovoljenja; 
pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih 
radijskih storitev po omrežju, ki ga operater sam upravlja; 
vsebino vloge za začetek postopka izdaje odločbe o dodelitvi 
radijskih frekvenc in vsebino odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc, katero je potrebno pridobiti za uporabo radijskih 
frekvenc; 
metode in postopke za ocenjevanje skladnosti radijske in 
terminalske opreme z bistvenimi zahtevami in označevanju 
opreme, vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in 
postopek za njihovo izdajo, pogoje za organe in organizacije, 
ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti ter način zagotavljanja 
informacij o predvideni uporabi te opreme (v celoti povzeta 
vsebina Direktive o radijski in terminalski opremi (1999/5/ 
EC); 
obvezne sestavine in druge elemente splošnih pogojev za 
opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja 
in mobilnega javnega radijskega (pogoje dobave in uporabe, 
tehnične karakteristike vmesnikov s pogoji za priključitev 
terminalske opreme; kapacitete, kakovost in karakteristike 
dobav; način zagotavljanja informacij za potrebe uporabnikov; 
način reševanja pritožb uporabnikov); 
način izvajanja nadzora telekomunikacijskega prometa, 
predvsem pa varen elektronski način prenosa prepisa izreka 
odredbe preiskovalnega sodnika, v katerem je navedba 
telekomunikacijskega priključka in čas trajanja izvrševanja 
dejanj zakonitega prisluha nad telekomunikacijskim prometom; 
zahteve glede kakovosti univerzalnih storitev; 
metode in postopke za ocenjevanje skladnosti električnih 
naprav s predpisanimi zahtevami, vsebino in obliko listin ter 
oznak skladnosti in postopek za njihovo izdajo, pogoje za 
organe in organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti 
ter postopke in omejitve, kadar električne naprave v celoti ali 
delno ne ustrezajo predpisanim zahtevam; 
načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim se določi 
radijske frekvence ali radiofrekvenčne pasove, ki so 
namenjene posameznim radiokomunikacijam in posameznim 
skupinam uporabnikov. Načrt razporeditve radiofrekvenčnih 
pasov je izdelan na osnovi mednarodnopravnih aktov, 
uveljavljenih v Republiki Sloveniji. 
primere uporabe radijskih frekvenc pri katerih ni potrebno 
pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V Republiki 
Sloveniji se lahko brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc 
uporabljajo nekatere radijske frekvence, ki so namenjene za 
točno določeno uporabo, z večinoma točno določeno radijsko 
in terminalsko opremo. Te radijske frekvence, njihova uporaba, 
uporabljena radijska in terminalska oprema ter ustrezni 
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dokumenti CEPT, to je odločitve Evropskega komiteja za 
radiokomunikacije in priporočila istega organa, so navedeni v 
tabeli, ki je priloga te odredbe. Agencija spremlja izdajo 
ustreznih dokumentov CEPT in jih objavlja na svojih spletnih 
straneh. 
način izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij 
(za obvestilo o začetku, spremembi ali prenehanju graditve 
in obratovanja javnega telekomunikacijskega omrežja; za 
obvestilo o začetku, spremembi ali prenehanju opravljanja 
javnih telekomunikacijskih storitev; na podlagi dovoljenja za 
opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev; za uporabo 
radijskih frekvenc;za dodeljene številke oziroma številske 
bloke); 
načrt oštevilčenja, ki določa zgradbo, dolžino, zmogljivost in 
namen uporabe številk za potrebe telekomunikacijskih omrežij 
in storitev, omogoča uvajanje novi nacionalnih in mednarodnih 
storitev, opredeljuje predpone, številke skrajšanega izbiranja, 
geografske in negeografske številke, 
metodologijo oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih 
storitev in omrežij z namenom zagotavljanja konkurence na 
trgu javnih telekomunikacijskih storitev. Kot osnovna metoda 
za doseganje namena te uredbe je predvideno določanje cen, 
ki temeljijo na stroških učinkovitega zagotavljanja storitev. 

V letu 2000 je bil izveden javni razpis za pripravo modela 
privatizacije Telekoma Slovenije. Pogodbeni partner 
PriceVVaterhouseCoopers je svojo nalogo opravil; pripravil je študijo 
treh modelov privatizacije. 

V letu 2001 sta bila opravljena delna rebalansa cen 
telekomunikacijskih in poštnih storitev, ki so pod nadzorom Vlade 
Republike Slovenije. 

Na področju pošte je Republika Slovenija, z namenom uskladitve 
slovenske zakonodaje z evropsko na področju poštnih storitev, 
sprejela aprila 2002 sistemski zakon o poštnih storitvah. Z novim 
zakonom o poštnih storitvah je povečan obseg univerzalnih poštnih 
storitev, odpravljen monopol na področju poštnih storitev in določen 
obseg rezerviranih poštnih storitev v takem obsegu, kot je določen 
v direktivi, ki ureja poštne zadeve. V zakonu je urejen je postopek 
podeljevanja dovoljenj za izvajanje posameznih poštnih storitev 
in določeno, kdaj morajo izvajalci poštnih storitev obvestiti pristojen 
organ o začetku, spremembi in prenehanju opravljanja poštne 
dejavnosti. Zakon določa osnovna načela pri določanju cen 
univerzalnih poštnih storitev, ki morajo biti transparentne, 
nediskriminatorne in dostopne vsem uporabnikom na celotnem 
območju Republike Slovenije. Z zakonom se ustanavlja neodvisen 
regulatorni organ za področje pošte. Naloge navedenega organa 
bo na podlagi določil zakona prevzela že ustanovljena Agencija 
za telekomunikacije in radiodifuzijo RS, ki se bo s tem zakonom 
preoblikovala tako, da se bo njeno področje delovanja razširilo 
tudi na področje poštnih storitev, ter se preimenovala v Agencijo 
za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS. Agencija bo 
finančno, strokovno, politično in organizacijsko neodvisen organ. 

Zakon v II. poglavju ureja univerzalne storitve. Določen je minimalni 
obseg univerzalnih poštnih storitev, ki obsegajo izvajanje poštnih 
storitev v notranjem in mednarodnem poštnem prometu in sicer: 
prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg, prenos poštnih paketov do 
mase 20 kg, storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in 
poštne pošiljke za slepe in slabovidne. 

Določena je obveznost Republike Slovenije za trajno, redno in 
nemoteno zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev vsem 
uporabnikom poštnih storitev na celotnem ozemlju pod enakimi 
pogoji. V okviru univerzalnih storitev se zagotavljajo tudi poštne 
storitve osebam s posebnimi zahtevami. 

Stroške za izvajanje univerzalnih poštnih storitev pokrivajo izvajalci 
poštnih storitev, ki opravljajo poštno dejavnosti na podlagi obvestila 
agenciji in opravljajo poštne storitve znotraj obsega univerzalnih 
poštnih storitev. Prispevek posameznega izvajalca določi agencija 
glede na delež njegovega prihodka v prihodku, ki so ga z 
izvajanjem poštnih storitev znotraj obsega univerzalnih poštnih 
storitev ustvarili vsi izvajalci poštnih storitev. 

Univerzalne poštne storitve izvaja lahko vsaka fizična in pravna 
oseba, ki pridobi dovoljenje. V zakonu so podrobneje določeni 
pogoji za pridobitev dovoljenja, vsebina dovoljenja in pogoji za 
spremembo, razveljavitev ter prenehanje dovoljenja. Zato, ker bo 
takšna oseba izvajala univerzalne storitve, lahko izvaja tudi 
rezervirane poštne storitve. V kolikor pa ni fizične ali pravne osebe, 
ki bi želela pridobiti dovoljenje za izvajanje univerzalnih poštnih 
storitev, agencija po uradni dolžnosti z odločbo naloži obveznost 
izvajanja teh storitev in pravico izvajati rezervirane poštne storitve 
usposobljenemu izvajalcu poštnih storitev. 

Agencija objavi v Uradnem listu RS in na svoji internetni strani 
izvajalce univerzalnih poštnih storitev ter obseg njihovih pravic in 
obveznosti. 

Pošta Slovenije je po določilih novega zakona dolžna zagotavljati 
univerzalne storitve brez nadomestila še eno leto po uveljavitvi 
zakona, s čimer bo pridobila tudi pravico izvajanja rezerviranih 
storitev. 

1.2. Institucije 

Z novim zakonom o Vladi RS je področje pošte in telekomunikacij 
prevzelo na novo nastalo Ministrstvo za informacijsko družbo, ki 
poleg prej omenjenih področij vsebinsko zajema tudi aplikacije v 
informacijski družbi. 

Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije 
je bila v skladu z določbami Zakona o telekomunikacijah (2001) 
ustanovljena dne 21.7.2001 kot neodvisna organizacija za urejanje 
in nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, za 
upravljanje ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike 
Slovenije, za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in 
televizijskih dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega 
organa za elektronski podpis. Agencija ima direktorja ter dva 
namestnika direktorja, eden za področje telekomunikacij in drugi 
za področje radiodifuzije. Sedanje število zaposlenih je 46. 

1.3. Proračunska sredstva 

V obdobju od leta 1999 do konca leta 2000 so bila načrtovana 
proračunska sredstva na področju telekomunikacij porabljena 
za plače in materialne stroške za zagotovitev izvajanja ukrepov 
na področju evropskih zadev v obsegu 344 mio SIT (v letu 1999 
158 mio, v letu 2000 186 mio SIT). V letu 2001 so znašala sredstva 
za financiranje priprav na pristop k EU 482 mio SIT. 

1.4. Tuja sredstva 

Projekt PHARE NP 

- Neodvisni regulatorni organ za telekomunikacije (Tel- 
ecommunications Regulatory Authority) v višini 0,15 MEUR. 

Projekt je namenjen vzpostavitvi neodvisnega regulatornega 
organa za telekomunikacije. Neodvisni regulatorni organ za 
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telekomunikacije bo omogočil delovanje slovenskega trga za 
telekomunikacije z omogočanjem dostopa do trga tretjim strankam. 
Projekt nudi pomoč pri ustanovitvi in zagonu neodvisnega 
regulatornega organa za telekomunikacije z posredovanjem 
izkušenj, razvojem ustreznih procedur, potrebnih za delovanje in 
z pomočjo pri ostalih dejavnostih potrebnih za uspešno delovanje. 
Projekt je bil zasnovan v obliki tvvinninga, vendar Europska komisija 
ni mogla zagotoviti ustreznega Predpristopnega svetovalca (PAA), 
zato je bil projekt prekvalificiran v Tvvinning Light. Projekt se je 
začel izvajati v novembru 2001 v sodelovanju z nemškim 
partnerjem. Zaradi organizacijskih sprememb, ki jih je morala 
izvesti Agencija za telekomunikacije bo potrebno zaprositi za 
podaljšanje projekta za 2 meseca. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodaja 

Bistvena naloga na področju telekomunikacij v letu 2002 je sprejem 
preostalih podzakonskih aktov. V fazi priprave in usklajevanja so 
naslednji podzakonski akt na podlagi zakona o telekomunikacijah 
in bodo urejali: 

določitev podrobnejših pogojev, ki morajo biti izpolnjeni pri 
gradnji in obratovanju omrežja ter zagotavljanju 
telekomunikacijskih storitev, za katere je po zakonu o 
telekomunikacijah predvideno obvestilo, nanašajo pa se zlasti 
na varnost delovanja omrežja, celovitost omrežja in 
medsebojno delovanje storitev; 

- določitev objektov, naprav in napeljav, ki sestavljajo 
sekundarno telekomunikacijsko omrežje. Operater, ki mora 
izvesti določena gradbena dela na tuji nepremičnini ali ki mora 
že zgrajene objekte in naprave, ki sestavljajo 
telekomunikacijsko omrežje, med seboj povezati in zato na 
tuji nepremičnini izvesti podzemne ali nadzemne 
telekomunikacijske napeljave in postaviti določene objekte in 
naprave, ki so v zvezi z navedenimi napeljavami (v 
nadaljevanju besedila: sekundarno telekomunikacijsko 
omrežje), mora za postavitev, napeljavo in obratovanje 
oziroma vzdrževanje sekundarnega telekomunikacijskega 
omrežja pridobiti služnost napeljave, če potrebuje takšno 
pravico brez časovne omejitve, lahko pa tudi samo pravico 
napeljave, če potrebuje takšno pravico le za določen čas 
oziroma čas, ki je potreben za izvedbo del; 
način izvajanja in obračunavanja posebnih telekomunikacijskih 
storitev, nižje cene za določene skupine in podobno, na 
stroške tistega, ki tako zahtevo postavi, ki jih predpiše minis- 
ter v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve ali 
za regionalni razvoj, ministrom, pristojnim za notranje zadeve, 
ministrom, pristojnim za obrambo in direktorjem Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije; 
zbiranje in dajanje podatkov, ki jih morajo dajati operaterji 
javnih telekomunikacijskih storitev, ki svojo dejavnost 
opravljajo na podlagi dovoljenja, in sicer tiste podatke, ki so 
potrebni za ocenjevanje razvoja trga, za ocenjevanje 
opravljanja storitev operaterjev in so v primeru sporov potrebni 
za presojanje in odločanje o sporih; 

- ukrepe, ki jih morajo sprejeti telekomunikacijski operaterji in 
uporabniki radijskih frekvenc glede pripravka vojno, izrednih 
razmer, naravnih in drugih nesreč ali motenj v gospodarstvu. 
Predpiše jih minister v sodelovanju z ministrstvom za notranje 
zadeve in ministrstvom za obrambo; 
programsko opremo in določi primerne vmesnike za potrebe 
izvajanja nadzora nad telekomunikacijskim prometom, ki jih 
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje 
zadeve, in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije. 

V zvezi z opravljanjem storitev UMTS je predvideno, da bi bil v 
začetku leta 2003 naslednji javni razpis za dve UMTS licenci, ki 
pa bi ga vodila Agencija, v skladu z določbami zakona o 
telekomunikacijah in v skladu z razvojnimi tendencami sektorja. 

Na poštnem področju bo Republika Slovenija za uveljavitev 
novega Zakona o poštnih storitvah izdala podzakonske akte, ki 
bodo izdani v enem letu od začetka veljavnosti zakona. 
Podzakonski akti zakona o poštnih storitvah bodo urejali kakovost 
in način izvajanja poštnih storitev, vsebino vloge za izdajo 
dovoljenja, način izračuna in plačevanja pristojbin, vsebino 
splošnih pogojev za izvajanje poštnih storitev, izdajanje in uporabo 
poštnih vrednotnic, način ravnanja s poštnimi pošiljkami, najvišje 
možne odškodnine in način izplačila teh. 

Na področju informacijske tehnologije so zaradi uskladitve 
slovenskega pravnega reda s sprejetim spremenjenim pravnim 
redom EU, v pripravi spremembe in dopolnitve Zakona o 
elektronskem poslovanju in podpisu, ki bodo predvidoma sprejete 
do konca leta 2002. 

2.2. Institucije 

Za izvajanje ukrepov na področju evropskih zadev je v letu 2002 
predvideno 7 dodatnih zaposlitev na Ministrstvu za informacijsko 
družbo. 

Nalogo neodvisnega regulatornega organa še naprej izvaja 
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije, 
ki se bo z novim zakonom o poštnih storitvah preoblikovala tako, 
da se bo njeno področje delovanja razširilo tudi na področje poštnih 
storitev, ter se bo preimenovala v Agencijo za telekomunikacije, 
radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije. Agencija se bo financirala 
iz državnega proračuna in bo v te namene črpala finančna 
sredstva Sklada za telekomunikacije. Dodatni vir tega sklada 
bodo še pristojbine, ki jih bo agencija pobirala na podlagi dovoljenja 
in obvestil izvajalcev poštnih storitev. Agencija združuje pristojnosti, 
ki jih za take regulatorne organe predvideva zakonodaja Evropske 
unije in jih imajo podobne organizacije v Evropskih državah. V 
skladu s predlogom sistemizacije delovnih mešt bo končno število 
zaposlenih na Agenciji za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto 
Republike Slovenije 68. 

2.3. Proračunska sredstva 

V letu 2002 so v okviru Ministrstva za informacijsko družbo 
načrtovana sredstva za financiranje priprav na pristop k EU v 
višini 461 mio SIT, v letu 2003 pa v višini 626 mio SIT. 

Planirana poraba v SIT po posameznih proračunskih postavkah 
v letu 2002 je naslednja: za materialne stroške 60 mio, za strokovno 
razvojne naloge 50 mio, promocijo informacijske družbe 14 mio, 
za skupne projekte aplikacij v informacijski družbi 100 mio, za 
projekte javne uprave 85 mio, za projekte v gospodarstvu in 
civilni družbi 135 mio ter za lastno udeležbo 17 mio. 

Planirana poraba v SIT po posameznih proračunskih postavkah 
v letu 2003 je naslednja: za materialne stroške 80 mio, za strokovno 
razvojne naloge 55 mio, promocijo informacijske družbe 25 mio, 
za skupne projekte aplikacij v informacijski družbi 140 mio, za 
projekte javne uprave 120 mio, za projekte v gospodarstvu in 
civilni družbi 185 mio ter za lastno udeležbo 21 mio. 

Sredstva za delo Agencije, ki so bila v prejšnjih letih računana v 
okviru celotnih sredstev, so v letu 2002 načrtovana posebej v 
okviru proračunskega sklada v višini 810 mio SIT, v skladu z 
določbami Zakona o telekomunikacijah, v letu 2003 pa v višini 
886 mio SIT. 
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2.4. Tuja sredstva 

Projekti PHARE NP 

SI.2001.02.02 - Ustanovitev regulacijskega organa za poštne 
storitve (Establishing of the National Regulatory Authority for 
postal activities) v višini 0,15 MEUR. 

Projekt je namenjen ustanovitvi neodvisnega regulacijskega 
organa za področje poštnih storitev. S tem se bo dosegla 
povečana stopnja konkurenčnosti in se odprtje trga storitev v 
poštnem sektorju v skladu z zahtevami direktive EU 97/67/EEC. 
Projekt se bo začel izvajati septembra 2002. 

510202.04 - Okrepitev nacionalnega regulatornega organa 
(Reinforcement of the National Regulatory Authority) v višini 
0,35 MEUR. 

Projekt je namenjen okrepitvi nacionalnega regulatornega organa 
na področju telekomunikacij s posebnim poudarkom na 
stroškovnem računovodstvu in uravnoteženju pristojbin v skladu 
z evropsko zakonodajo. S tem se bo zagotavljala stabilnost 
konkurenčnih pogojev in promocija trga na področju 
telekomunikacij. Projekt bo potrjen s strani evropske komisije 
predvidoma aprila 2002. 

510202.05 - eVIada za slovenske/evropske državljane in 
podjetja (eGovemment in the service to Slovene / European 
citizens and enterprises) v višini 0,15 MEUR. 

Projekt je namenjen izboljšanju pristopa, razširjanja in uporabe 
informacij v javni upravi, s ciljem, da se državljanom in podjetjem 
zagotovi preprost dostop do pomembnih javnih informacij preko 
intemeta. Projekt bo potrjen s strani evropske komisije predvidoma 
aprila 2002. 

510202.06 - Hitrejši internet za raziskovalce in študente 
(Faster Internet for Researchers and Students) v višini 0,15 
MEUR. 

Projekt bo pripomogel k vzpostavljanju visoko hitrostnih omrežij 
na univerzah in raziskovalnih institucijah, kakor tudi k boljšemu 
povezovanju med njimi. S tem se bodo izboljšale možnosti 
skupnega sodelovanja na področju izobraževanja in raziskovanja. 
Projekt bo potrjen s strani evropske komisije predvidoma aprila 
2002. 

2.1.20. KULTURA IN AVDIOVIZUALNA POLITIKA 

A. Avdiovizualno področje 

1. Splošna ocena 

Pravni red Skupnosti in zakonodaja Republike Slovenije na 
področju Kultura in avidovizualna politika sta usklajena s pravnim 
redom skupnosti. 

Republika Slovenija je junija 1999 sprejela Zakon o ratifikaciji 
Evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja 
Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji (Ur. I. RS - M P, št. 18/ 
99). 

Aprila 2001 je bil sprejet Zakon o medijih (Ur. list RS, št. 35/2001). 
Z novim zakonom je v celoti prevzeta Direktiva o televiziji brez 
meja. 

Sprejeti so bili naslednji podzakonski akti na osnovi Zakona o 
medijih: 

Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o 
posredovanju podatkov iz razvida medijev (Ur. list RS, št. 58/ 
2001), ki predpisuje način za ponoven vpis medijev pod 
jurisdikcijo RS v razvid in vodenje tega razvida; 
Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama 
najpomembnejših dogodkov (Ur. list RS št. 105/2001), ki ureja 
oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov v skladu s 
Konvencijo o televiziji brez meja in Protokolu, ki jo spreminja; 
Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih 
avdiovizualnih del (Ur. list RS št. 105/2001), ki natančneje 
določa slovensko avdiovizualno delo kot eno od kategorij, ki 
jih morajo izdajatelji televizijskih programov upoštevati pri 
izpolnjevanju programskih kvot iz Zakona o medijih; 
Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev 
statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot 
javne knjige (Ur. list RS, št. 105/2001), ki na novo ureja razvid 
samostojnih novinarjev. 

Septembra leta 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 79/ 
2001). Zakon je usklajen z Zakonom o medijih. Zakon je bilo 
potrebno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjene terminologije, 
kot izhaja iz Zakona o medijih, ter zaradi okrepitve upravnega 
nadzora pristojnih organov nad izvajanjem določb Zakona o medijih 
s strani Radiotelevizije Slovenija. 

21. julija 2001 je bila ustanovljena Agencija za telekomunikacije in 
radiodifuzijo. Agencija je neodvisna organizacija za urejanje in 
nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, za upravljanje 
ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije, 
za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih 
dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa za 
elektronski podpis. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo 
opravlja naloge v skladu z Zakonom o telekomunikacijah (Ur. list 
RS 30/2001), Zakonom o medijih (Ur. list RS, št. 35/2001) in 
Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(Ur. list RS, št. 57/2000). 

Dosedanji pristojni regulatorni organ, Svet za radiodifuzijo kot 
instrument civilne družbe odloča o dodelitvah in odvzemu dovoljenj 
za oddajanje radijskih in TV programov ter o izvajanju izvršilnih 
ukrepov za preprečevanje oziroma odpravo zakonskih kršitev 
na tem področju. Strokovna služba, ki je delovala v okviru Sveta 
za radiodifuzijo, se je priključila Agenciji za telekomunikacije in 
radiodifuzijo. Agencija tehnično izvršuje naloge monitoringa na 
pobudo in pod nadzorom Sveta za radiodifuzijo. Pristojne tehnične 
službe za izvajanje monitoringa bodo v primerjavi s sedanjim 
stanjem okrepljene. 

Oddelek za medije, ustanovljen leta 1999 v okviru Ministrstva za 
kulturo, skrbi za implementacijo zakonodaje, za upravni in 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju medijev 
in avdiovizualne politike pa je znotraj Ministrstva za kulturo 
pristojen inšpektor, za medije. 
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2. Program nalog do konca leta 2002 2. Program nalog do konca leta 2002 . 

2.1. Zakonodajni del 

V letu 2002 bo treba sprejeti podzakonske akte na osnovi Zakona 
o medijih in sicer: 

Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za 
sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za 
avdiovizualne medije; uredba določa javni razpis za 
sofinanciranje slovenskih avdiovizualnih del; 
Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za 
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja 
tehnične infrastrukture na področju medijev; uredba določa 
sofinanciranje projektov, ki državljanom RS omogočajo 
pravico do javnega obveščanja in obveščenosti; 
Pravilnik o postopku za izdajo, spremembo, podaljšanje ali 
razveljavitev odločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske 
ali televizijske dejavnosti ter določbe o vsebini dovoljenja; akt 
ureja podeljevanje dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske 
dejavnosti za vse izdajatelje radijskih in televizijskih programov 
ne glede na to, ali je njihova dejavnost vezana na uporabo 
frekvenc ali ne; 
Merila za opredelitev lokalnih, regionalnih, študentskih in 
nepridobitnih radijskih in televizijskih programov; akt na novo 
določa merila za pridobitev statusa programa posebnega 
pomena, kot jih določa Zakon o medijih; akt sprejeme 
ministrstvo za kulturo na predlog Sveta za radiodifuzijo; 

- Seznam najpomembnejših dogodkov; seznam sprejme Vlada 
RS na predlog Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo; 
akt spremlja že sprejeto Uredbo o načinu in kriterijih za 
oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov in 
natančneje določa te dogodke; 

2.2. Domača sredstva v letih 2002 in 2003 

Za leto 2002 je za izvajanje Zakona o medijih predvidenih 199 mio 
SIT: 

za sofinanciranje projektov preko javnega razpisa iz 
proračunskega sklada za avdiovizualne medije, 
za sofinanciranje preko javnega razpisa za uresničevanje 4. 
člena Zakona o medijih (Uredba o tehnični infrastrukturi). 

Za leto 2003 je za izvajanje Zakona o medijih za oba javna razpisa 
skupaj predvidenih 138 mio SIT. 

B. Pretok storitev v filmski produkciji in 
distribuciji 

1, Spložna ocena 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o filmskem skladu 
Republike Slovenije (Ur. list RS št. 59/2001) je bil sprejet julija 
2001. Novela zakona vsebuje nekatere uskladitve s pravili 
Evropske unije in uveljavljenim Zakonom o javnih skladih. Med 
pomembnejše novosti sodijo rešitve, ki naj bi omogočile lažje delo 
tujim producentom v Sloveniji. 

Zakon je usklajen z načelom prostega pretoka storitev in pravico 
do ustanavljanja ter Direktivo 1999/42/EC. 

2.1. Zakonodajni del 

V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki bo 
predvidoma sprejet do konca leta 2002 bo v določbi, ki govori o 
razvidu upravičencev do plačila prispevkov iz državnega 
proračuna (dosedanji razvid samostojnih ustvarjalcev na področju 
kulture) umaknjeno državljanstvo kot omejitev, umaknjen pa bo 
tudi pogoj o stalnem pribivališču v Republiki Sloveniji, kot pogoj za 
vpis za v razvid. V zakon bodo vnesene določbe o varovanju 
osebnih podatkov. 

C. Področje vračanja predmetov kulturne 
dediščine 

1. Splošna ocena 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. I. RS, št. 7/99) je bil 
sprejet v letu 1999. Zakon ureja varstvo kulturne dediščine in je 
usklajen z Direktivo Sveta 93/7/EEC o vračanju predmetov 
kulturne dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja 
države članice in z Direktivo 96/100/EC Evropskega parlamenta 
in Sveta, s katero se dopolni Priloga k Direktivi 93/7/EEC. 

Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine je bil 
sprejet v tretjem trimesečju leta 2000 (Ur. I RS, št. 73/2000), na 
podlagi že uveljavljenega Zakona o varstvu kulturne dediščine. 
Pravilnik je uredil definicijo pojma narodnega bogastva. 

2. Program naloo do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Pri implementaciji določb 2. točke 1. člena Direktive Sveta 93/7/ 
EEC, ki definira nezakonit odvzem predmetov kulturne dediščine, 
bo Slovenija združila postopek za izdajo dovoljenj za izvoz 
predmetov kulturne dediščine s postopkom za izdajo dovoljenj 
za iznos takšnih predmetov na ozemlja drugih držav članic EU. 
Zato je v tem delu problematika izvedbe pravnega reda EU na 
področju vračanja predmetov kulturne dediščine vsebinsko 
povezana z pripravo novega pravilnika o izvozu predmetov 
kulturne dediščine, ki ga bo Ministrstvo za kulturo kot pristojni 
organ izdalo na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine. 

2.2. Institucije 

Kadrovsko bo treba okrepiti dosedanje institucije: Upravo RS za 
kulturno dediščino in Inšpektorat RS za področje varstva kulturne 
dediščine. 

Ministrstvo za kulturo namerava vzpostaviti mrežo za izmenjavo 
informacij med različnimi organi, pristojnimi za vračanje predmetov 
kulturne dediščine, to je med policijo, carino, Upravo RS za kulturno 
dediščino in Inšpektoratom RS za področje kulturne dediščine 
(projekt VARDED). 

Pri izvajanju Direktive Sveta 93/7/EEC bo Ministrstvo za kulturo 
vzpostavilo redne stike z osrednjimi organi drugih držav članic 
EU. Ministrstvo za kulturo bo pripravilo praktične ukrepe za 
izvajanje takšnega sodelovanja. 
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2.3. Domača sredstva v letih 2002 in 2003 

Za leto 2002 je za pripravo novega pravilnika o izdajanju dovoljenj 
za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine in za informacijsko 
podporo na tem področju predvidenih 18 mio SIT, za vzpostavitev 
mreže VARDED in za sodelovanje z osrednjimi organi drugih 
držav, pristojnimi za vračanje predmetov kulturne dediščine pa 
10 mio SIT. 

Za leto 2003 je za izvajanje pravilnika in informacijske podpore 
predvidenih 10 mio SIT, za delovanje mreže VARDED pa 10 mio 
SIT. 

D. Sodelovanje v programih Skupnosti 

1. $plp$na ocena 

V januarju 2002 je bil sprejet Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/ 
2002 (Ur. list RS, št. 20/2002), o sprejemu določil in pogojev za 
udeležbo Republike Slovenije v programu "Kultura 2000", s katerim 
je od 01.01.2002 za Slovenijo odprt omenjeni program. 

Z vstopom v program "Kultura 2000" bo slovenska kultura kot 
enakopravna članica sodelovala v vseh aktivnostih programa. 
Prvo oceno tega sodelovanja bo mogoče narediti šele v letu 2003, 
ko bo Slovenija v okviru letnega razpisa za prijavo projektov v 
programu "Kultura 2000" lahko tudi nosilec, oziroma soorganizator 
prijavljenih projektov. 

Trenutno je slovenska Kulturna stična točka (CCP), ki je pogoj za 
članstvo v programu "Kultura 2000", še v Ministrstvu za kulturo. 
Predvideno je, da bo konec aprila 2002 postala samostojna enota 
zunaj Ministrstva za kulturo. Razpis za tako organizacijo Kulturne 
stične točke se je iztekel 08. aprila 2002. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

Republika Slovenija bo vzpostavila pogoje za izvajanje aktivnosti, 
ki izhajajo iz določil za udeležbo Republike Slovenije v programu 
»Kultura 2000«. 

2.1. Domača sredstva za leti 2002 in 2003 

Za plačilo članarine za udeležbo v programu "Kultura 2000" v 
okviru proračuna Ministrstva za kulturo za leti 2002 in 2003 
rezervirana kot slovenski delež sredstva v višini 22 mio SIT - 
100.222 EUR letno. 

2.2. Tuja sredstva za leti 2002 in 2003 

Slovenija sodeluje v programu Skupnosti Culture 2000 od 1. 
januarja 2002 dalje. V okviru nacionalnih programov Phare so 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje plačila članarine za 
sodelovanje v teh programih že od leta 2001 dalje. V okviru projekta 
št. SI0105 je v letu 2002 za plačilo članarine namenjeno 61.598 
EUR, v letu 2003 - SI0207 61.598 EUR. 

2.1.21. REGIONALNA POLITIKA IN KOORDINACIJA 
STRUKTURNIH ELEMENTOV 

1. Splošna ocena 

Republika Slovenija je že v letu 2000 z uvedbo Standardne 
klasifikacije Teritorialnih Enot (SKTE), ki je primerljiva s klasifikacijo 
Evropske unije (NUTS), razdelila ozemlje Republike Slovenije na 
ravni SKTE-3 na 12 teritorialnih enot, na ravni SKTE-2 pa na 2 
teritorialni enoti.Teritorialno razdelitev na ravni SKTE-3 je Republika 
Slovenija že uskladila z evropskim statističnim uradom Eurostat, 
vprašanje razdelitve na ravni SKTE-2 pa je še odprto. 

V letu 2001 je Republika Slovenija pripravila nov predlog razdelitve 
na tri teritorialne enote ter Evropski komisiji posredovala utemeljitev 
o posebnem položaju Slovenije kot edine kandidatke, ki jo bo v 
celoti prizadel t.i. "statistični učinek" širitve, povzročen z znižanjem 
povprečne ravni razvitosti Evropske unije. 

Republika Slovenija je tudi opozorila, da je v primeru vztrajanja 
Evropske komisije, da notranja razdelitev zanje ni primerna, 
pripravljena umakniti svoj strokovno utemeljen predlog teritorialne 
členitve na ravni SKTE-2, če bo predlog pripeljala do istega cilja, 
to je do zagotovitve primerne razvojne pomoči v primemo dolgem 
časovnem obdobju za tiste slovenske kohezijske regije, ki 
izkazujejo vse značilnosti območja v gospodarskem zaostajanju. 

V pogajalskem procesu je Evropska unija izpostavila neobstoj 
upravnih struktur in ustreznih implementacijskih struktur za 
izvajanje strukturne politike Evropske unije na ravni SKTE-2. 
Republika Slovenija bo do vstopa oblikovala vse potrebne upravne 
in implementacijske strukture, primerljive tistim, ki obstajajo v 
državah članicah Evropske unije na tej razčlenitveni ravni. Tudi 
na tem področju lahko poroča o doseženem napredku. Pri graditvi 
upravnih struktur Republika Slovenija pospešeno izvaja reformo 
državne uprave in lokalne samouprave. Na ravni SKTE-2 je že 
bila ustanovljena regionalna razvojna agencija Ljubljanske ur- 
bane regije. V mestu Mariboru (največjem mestu druge SKTE-2 
regije in drugem največjem mestu v državi) je Agencija RS za 
regionalni razvoj že vzpostavila svojo dislocirano enoto in v njej 
že zaposlila tri delavce, katerih naloga je koordinacija mreže 
lokalnih struktur. Regionalne razvojne agencije so ustanovljene 
tudi v drugih statističnih regijah. Izvedene aktivnosti kažejo na 
odločenost Republike Slovenije, da tudi na ravni SKTE-2 vzpostavi 
in usposobi učinkovite upravljalske in implementacijske strukture, 
ki bodo sposobne izvajati in nadzirati programe ekonomske in 
socialne kohezije Evropske unije. Dodatno so se kadrovsko 
okrepila tudi pristojna ministrstva in Agencija Republike Slovenije 
za regionalni razvoj. 

Dne 13.12.2001 je Vlade Republike Slovenije sprejela Državni 
razvojni program 2001 -2006 in ga posredovala Evropski komisiji 
(v nadaljevanju: DRP). V DRP je predstavila predlog sistema 
upravljanja, izvajanja, spremljanja, nadzora in vrednotenja tako v 
pristopnem obdobju, kakor tudi v obdobju 2004-2006. Republika 
Slovenija je Evropski komisiji v aprilu 2002 predložila tudi dokument, 
ki na ravni tehničnih podrobnosti odgovarja na zastavljena 
vprašanja o institucionalni usposobljenosti za prevzem pravnega 
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reda na področju strukturnih skladov in kohezijskega sklada. V 
njem natančno opredeljuje organ upravljanja, usklajevalni svet, 
vodilna ministrstva za posamezne strukturne sklade, programski 
svet in plačilni organ. V dokumentu je Republika Slovenija 
predstavila tudi upravno strukturo za implementacijo kohezijske 
politike. Posebej je opredeljena vloga usklajevalnega sveta v 
obdobju priprave programskega razvojnega dokumenta ter po 
pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji kot nadzornega 
odbora, ki bo odgovoren za Enotni programski dokument. 

Natančno so predstavljene tudi institucije, odgovorne za izvajanje 
določil finančne kontrole (zunanja kontrola s strani računskega 
sodišča Republike Slovenije ter notranja kontrola s strani Službe 
za nadzor proračuna znotraj Ministrstva za finance, ki bo 
koordinirala sistem notranjih kontrol in poročala Evropski komisiji). 
Oddelki za notranjo revizijo, ki so neodvisni, bodo izvajali finančni 
nadzor znotraj organov upravljanja, plačilnega organa in vodilnih 
ministrstev. 

Republika Slovenija z ukrepi svoje ekonomske politike že izvaja 
diferencirano pomoč območjem, ki zaostajajo v razvoju in meni, 
da je smiselno s to politiko nadaljevati tudi v pogojih članstva v 
Evropski uniji. Vlado Republike Slovenije k takšnemu stališču 
zavezuje tudi sklep Državnega zbora republike Slovenije ob 
sprejemu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

V skladu s sprejeto zakonodajo v Republiki Sloveniji delujejo vse 
ključne institucije za izvajanje strukturne politike na državni ravni: 
Svet za strukturno politiko, Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za finance in Agencija Republike Slovenije za regionalni 
razvoj. 

Slovenija sodeluje v programu Phare čezmejno sodelovanje s 
sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko že od leta 1994. 
Tuja sredstva v višini 43 mio EUR so bila do leta 2000 namenjena 
projektom na področjih transporta in obmejne infrastrukture, 
okolja, turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture in 
človeških virov. Z letom 2000 je ta program namenjen še večjemu 
poudarku čezmejnega, inter-regionalnega in trans-nacionalnega 
sodelovanja, ki naj bi temeljilo na vzpostavitvi regionalnih struktur 
ter gradnji skupnega prostora in uravnoteženega regionalnega 
razvoja. Evropska unija je kot vsem državam kandidatkam tudi 
Republiki Sloveniji namenila sredstva za Posebni pripravljalni pro- 
gram za strukturne sklade, ki je namenjen predvsem institucionalni 
krepitvi in pripravam na bodočo strukturno politiko. V letu 2000 je 
bil velik del tujih sredstev namenjen ekonomski in socialni koheziji 
izbranim pilotnim regijam (Pomurje, Savinjska in Zasavje). V letu 
2001 je bilo za čezmejno sodelovanje Slovenije z Italijo in 
Madžarsko ter za ekonomsko in socialno kohezijo namenjenih 
9,5 mio EUR sredstev Evropske unije. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Republika Slovenija je prilagodila zakonodajni okvir za 
implementacijo evropskih predpisov na področju regionalne politike 
in strukturnih instrumentov. Zakonodaja je skladna z določili 
Pogodbe o ustanovitvi ES in sprejetimi instrumenti na osnovi te 
pogodbe ter s politikami in aktivnostmi Skupnosti, vključno s pravili 
konkurence, javnih naročil, varstva in izboljšanja okolja ter odprave 
neenakosti in promocije enakosti med moškimi in ženskami. 
Republika Slovenija bo po uskladitvi s predstavniki Evropske 
komisije glede notranje razdelitve pravno uredila notranjo 
teritorialno členitev. Z zakonodajo na področju javnih financ je 
Republika Slovenija uvedla dolgoročno proračunsko načrtovanje 

in s tem zagotovila nacionalno sofinanciranje za pomoč strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada ter potrebno prilagodljivost 
finančnih načrtov, skladno z zahtevanimi procedurami (34.3 člen 
Uredbe (ES) 1260/1999). 

Republika Slovenija je v aprilu 2002 prejela analizo DRP in predloge 
Evropske komisije za dograditev tega programskega dokumenta. 
Republika Slovenija bo pripombe ustrezno upoštevala in 
programski dokument posredovala Evropski komisiji konec leta 
2002. 

2.2. Institucije 

Ustanovljene institucije se morajo do konca leta 2002 kadrovsko 
okrepiti tako, da bo zlasti Agencija Republike Slovenije za regionalni 
razvoj kadrovsko usposobljena za izvajanje nalog v zvezi z 
strukturnimi skladi. Agencija je v letu 2001 zaposlovala 33 ljudi. V 
letu 2002 je predvidena dodatna zaposlitev 6 ljudi. Dodatna 
zaposlitev 6 je predvidena tudi v Ministrstvu za gospodarstvo, ki 
je v letu 2001 na tem področju zaposlovalo 10 ljudi. Zelo se bo 
kadrovsko okrepilo tudi Ministrstvo za finance, ki bo poleg 21 
zaposlenih v letu 2001 dodatno zaposlilo še 6 ljudi. 

2.3. Proračunska sredstva 

Proračunska sredstva v okviru Ministrstva za gospodarstvo in 
Agencije RS za regionalni razvoj se namenjajo za vzpostavljanje 
in delovanje sistema regionalne strukturne politike v RS, za 
zagotavljanje lastne udeležbe za sofinanciranje programov EU 
ter za regionalne razvojne programe (neposredne regionalne 
spodbude) za zmanjševanje razvojnih razlik v RS. 

Predvidena domača sredstva v letu 2002 in 2003 se gibljejo med 
4.2 in 4.6 mlrd sit. Namenjena pa so: regionalni infrastrukturi, 
razvojnemu prestrukturiranju Zasavske regije, vzpostavitevi in 
delovanju sistema regionalne strukturne politike in projektom EU 
- lastna udeležba. 

2.4. Tuja sredstva 

Predvideni prilivi tujih sredstev v letu 2002 in 2003 so 
namenjeni.PHARE nacionalni program - ekonomsko - socialna 
kohezija, CBC/ltalija /Avstrija /Madžarska. 

2.1.22. OKOLJE 

1. SpioSoa ocena 

Pravni okvir za področje okolja je vzpostavljen že v veliki meri. 
Tvorijo ga Zakon o varstvu okolja, Nacionalni program varstva 
okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o zaščiti živali, Zakon 
o kemikalijah, Zakon o prevozu nevarnih snovi in številni pripadajoči 
podzakonski akti ter ratificirane konvencije s področij ohranjanja 
narave in področja kemikalij. Tako je pravni red RS na področjih 
horizontalne zakonodaje, ravnanja z odpadki, kemikalij in hrupa 
skoraj povsem usklajen S pravnim redom EU, nekaj več 
neusklajenosti pa je na področjih varstva zraka in podnebnih 
razmer, varstva narave in varstva pred industrijskim 
onesnaženjem ter tveganji, varstva voda in gensko spremenjenih 
organizmov. Največ dela ostaja na področju jedrske varnosti in 
varstva pred sevanji, kjer samo izvrševanje določil zakonodaje 
varstva pred sevanji trenutno poteka v okviru starega zakona o 
varstvu pred sevanji. 
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Na področju okolja je večina institucij že ustanovljenih vrsto let. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Uprava za jedrsko varnost 
(UJV), Urad za kemikalije, Inšpektorat RS za okolje in prostor 
(IRSOP) ter Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) že izvajajo in 
spremljajo izvajanje večine sprejetih predpisov. V letu 2001 je bila 
ustanovljena Agencija za okolje, ki je prevzela naloge UVN in 
HMZ s področja evropskega okoljskega pravnega reda. 

Vse institucije so delno ustrezno upravno usposobljene. 
Kadrovska in strokovna krepitev teče v vseh institucijah pristojnih 
za varstvo okolja že od leta 1998. Na področju zaposlovanja je bil 
narejen velik korak naprej predvsem v letu 2000, zlasti na področju 
zaposlovanja novih okoljskih inšpektorjev. 

Republika Slovenija je v dveh letih od obstoja Instrumenta 
strukturnih politik za predpristopno obdobje ("Instrument for Struc- 
tural Policies for Pre-accession" - ISPA) vzpostavila ustrezen 
zakonski, upravni, proračunski in institucionalni okvir za učinkovito 
načrtovanje in upravljanje s sredstvi ISPA. Sprejet je bil osnovni 
programski dokument, ki določa prioritetno listo investicijskih 
projektov s področja okolja za obdobje 2000-2006 s ciljem popolne 
implementacije določb EU direktiv s področja oskrbe s pitno vodo, 
čiščenja komunalnih odpadnih vod in ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Vzpostavljen zakonodajni okvir in institucionalna 
organiziranost struktur na lokalni in državni ravni omogočajo 
učinkovito pripravo, izvajanje in nadzor investicijskih projektov, ki 
se sofinancirajo s sredstvi ISPA v skladu z zahtevami zakonodaje 
EU. Posebej se je v tem času okrepila in usposobila Služba za 
pripravo in vodenje projektov pri Ministrstvu za okolje in prostor, 
ki skrbi za pomoč in koordinacijo dela z lokalnimi skupnostmi pri 
pripravi in izvajanju projektov, ter zagotavlja tudi del sredstev za 
sofinanciranje iz državnega proračuna. 

V tem času je bilo za področje okolja pripravljenih 7 investicijskih 
projektov v skupni investicijski vrednosti 59,79 MEUR in s 
podpisom finančnih memorandumov v te namene alociranih 30.74 
MEUR sredstev ISPA. 

Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Ministrstvom za promet 
že pričelo s programom pospešene institucionalne krepitve in 
usposobitve za upravljanje s sredstvi Kohezijskega sklada. V ta 
namen je Slovenija že posredovala Generalnemu Direktoratu 
Evropske komisije za regionalni razvoj projekt, v okviru katerega 
je zaprosila ISPA sklad za tehnično pomoč za vzpostavitev sistema 
izvajanja projektov upravičenih do sredstev kohezijskega sklada 
v okviru Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za promet. 

Na obeh sejah Nadzornega pododbora za področje transporta, 
okolja in energije v letu 2001 (prva je bila 14/3-2001, druga pa 24/ 
10-2001) so bili obravnavani vsi projekti, ki potekajo v okviru 
Nacionalnega programa Phare, LSIF ter projektov čezmejnega 
sodelovanja z Italijo in Avstrijo. Projekti so oblikovani tako, da 
podpirajo implementacijo pravnega reda EU s področja voda, 
zraka, poročanja in monitoringa, okoljevarstvenih presoj in 
tveganj. 

Pri izvajanju projektov ni bilo večjih problemov, z izjemo izgradnje 
čistilne naprave in sistema kanalizacije v Novi Gorici, kjer je prišlo 
do prekinitve pogodbe SL 9701.02.01.0001, sredstva pa so bila 
vrnjena. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Glavna naloga na zakonodajnem področju v letu 2002 je sprejetje 
še preostalih štirih ključnih zakonov (Zakona o vodah, Zakon o 
ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja) in njihovih 
podzakonskih aktov. V nadaljevanju so povzete pomembnejše 
zakonodajne naloge po posameznih področjih varstva okolja. 
Navedene podatke dopolnjuje pregled zakonov in podzakonskih 
aktov v priloženi tabeli Zakoni in podzakonski akti. 

Spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja s katerim bodo 
v celoti urejena področja presoj vplivov na okolje, prostega 
dostopa do informacij, nadzora nad industrijskim onesnaževanjem 
in tveganja, bodo sprejete najkasneje septembra 2002. 

Na področju kakovosti zraka bodo v letu 2002 sprejeti predpisi o 
mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku 
in o monitoringu kakovosti zunanjega zraka, poročanja in 
obveščanja javnosti. V letih 2002 in 2003 bodo opredeljene 
aglomeracije in izdelani ustrezni akcijski programi za varstvo 
zraka. 

Področje varstva voda bo urejeno z Zakonom o vodah in 
manjkajočimi podzakonskimi akti, zlasti tistimi, ki urejajo emisije 
posameznih nevarnih snovi v vodotoke. Zakon o vodah je v 
obravnavi v Državnem zboru in bo sprejet predvidoma do 
septembra 2002. V letu 2002 bo sprejet tudi akcijski program za 
zmanjševanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske 
proizvodnje. 

Na področju gensko spremenjenih organizmov bo, predvidoma 
do septembra 2002, sprejet Zakon o ravnanju z gensko 
spremenjenimi organizmi. Do konca leta 2002 in v letu 2003 bodo 
sprejeti tudi ustrezni podzakonski akti. Delovno besedilo zakona, 
ki je že v drugi obravnavi v Državnem zboru, v celoti prenaša 
zahteve področnih direktiv ter določila Kartagenskega protokola 
o biološki varnosti, ki se nanašajo na postopek predhodnega 
obveščanja za primere uvoza oz. izvoza gensko spremenjenih 
organizmov. 

Na področju embalaže in odpadne embalaže je bil sprejet 
Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo 
za obdobje od 2002 do konca 2007 (Ur.L. RS št. 29/2002). Do 
konca leta 2002 bo predvidoma sprejet tudi operativni program 
ravnanja z odpadki, ki se nanaša na odstranjevanje PCB/PCT, 
odpadnih olj, baterij in akumulatorjev tor titanovega dioksida. 

Na področju varstva narave se glavne načrtovane zakonodajne 
naloge nanašajo na: sprejetje podzakonskih aktov, ki izhajajo iz 
Zakona o ohranjanju narave, na ratifikacijo Evropske konvencije 
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in druge 
znanstvene namene, ratifikacijo Protokola o posebej zaščitenih 
območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju in ureditev 
sistema izdajanja potrdil (certifikatov) na področju Pasti stopalk. 
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Na področju kemikalij se zakonodajne naloge nanašajo zlasti na 
sprejem manjkajočih podzakonski aktov, ki izhajajo iz Zakona o 
kemikalijah in na sprejem predpisov, ki bodo urejali zajemanje, 
reciklažo in regeneracijo ozonu škodljivih snovi iz obstoječih 
izdelkov ter naprav. 

Področje jedrske varnosti in varstva pred sevanji bo uredil Zakon 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti s številnimi 
podzakonskimi akti. Zakon bo sprejet predvidoma do septembra 
2002, nato pa še pripadajoči podzakonski akti. Vlada RS je 
navedeni zakon že sprejela ter ga poslala v Državni zbor RS. 
Zakon bo sprejet po hitrem postopku. 

« 
2.2. Institucije 

Glavne naloge na institucionalnem področju se nanašajo na 
kadrovsko in strokovno krepitev obstoječih institucij ter na 
ustanovitev manjkajočih teles in organov. Ena glavnih nalog tega 
obdobja bo vzpostavitev integralnega informacijskega sistema 
varstva okolja. V nadaljevanju so povzete pomembnejše naloge 
na institucionalnem področju. 

Uporabo GSO, njihovo sproščanje in dajanje na trg bo spremljalo 
posebno posvetovalno telo Vlade RS in pristojnih ministrstev. 
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o gensko 
spremenjenih organizmih bodo v skladu s svojimi pooblastili 
opravljali: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Veterinarska uprava 
RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Tržni inšpektorat RS in Prometni 
inšpektorat RS. Z nadgradnjo obstoječega okoljskega 
informacijskega sistema bodo informacije o GSO dostopne tudi 
javnosti, hkrati pa bo omogočena tudi mednarodna izmenjava 
informacij in izkušenj s tega področja. 

Na področju kemikalij so glavne naloge, ki jih bo opravil Urad za 
kemikalije: vzpostavitev ustreznega sistema ocenjevanja 
nevarnosti kemikalij in vzpostavitev informacijskega sistema za 
zbiranje podatkov o količinah kemikalij. 

Pomembne institucionalne naloge bodo izvedene na področju 
jedrske varnosti in varstva pred sevanji. Tako osnutek Zakona o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti predvideva 
ustanovitev novega dodatnega upravnega organa zadolženega 
za varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji. S tem zakonom bodo 
za področje v bodoče pristojne štiri institucije: MOP in MZ, 
reorganizirana URSJV in novi upravni organ za varstvo ljudi pred 
ionizirajočimi sevanji. 

Kadrovska krepitev je predvidena tudi v prihodnje na vseh 
institucijah, tako se bo število zaposlenih na EU zadevah povečalo 
zlasti na MZ na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji, na 
IRSOP in na ARSO za področja varstva voda, zraka, ohranjanja 
narave in varstva pred industrijskim onesnaževanjem. 

2.3. Proračunska sredstva 

Planirana sredstva državnega proračuna za leto 2002 in 2003 
vključujejo predvsem sredstva za sofinanciranje okoljske 
komunalne infrastrukture, sredstva lastne udeležbe za Phare - 
CBC, Phare - nacionalni program, ISPA in LIFE III, sredstva 
namenjena za vzpostavitev EIONET ter informacijskega sistema 
varstva okolja, sredstva namenjena za kartiranje habitatnih tipov 
in za vzdrževanje narodnih in krajinskih parkov ter za monitoring 
voda in zraka. 

2.4. Sredstva tuje pomoči 

V letu 2002 se je že začelo ali pa se bo v kratkem s sredstvi ISPA 
začelo graditi 4 objekte, za ostale pa bodo izvedeni postopki 
javnih razpisov za izvajanje v letu 2003. V letu 2002 se pripravljajo 
tudi 4 novi okoljski projekti. 

V okviru Nacionalnega programa Phare, LSIF ter projektov 
čezmejnega sodelovanja z Italijo in Avstrijo potekajo še: 

PHARE NP 1999: 

9907.01.01 .A Podpora okoljski kreditni shemi (3,37 MEUR) 

Pri implementaciji projekta ni težav, poteka po planu, shema 
uspešno deluje. 

- 9907.01.01.B Podpora izgradnji treh čistilnih naprav in 
kanalizacijskih sistemov. (Bovec, Kobarid, Most na Soči) (En- 
vironmental Investment Support: VVaste VVater Treatment 
Plants and Sevvage Systems (Bovec, Kobarid and Most na 
Soči)) (3,90 MEUR) 

Vse tri čistilne naprave in kanalizacijski sistemi bodo končani in 
predani v letu 2002, zamud se ne pričakuje. 

- Monitoring ekološkega onesnaževanja (Environmental Licens- 
ing, Monitoring and Enforcement) (0,80 MEUR) 

Ponudbe na razpis za II. fazo projekta (tehnična pomoč) so bile 
pregledane v avgustu 2001, nihče od ponudnikov ni bil kvalificiran. 
Na ponovni razpis ni bilo odziva. 195.000 EU RO ni bilo porabljenih, 
sredstva so bila vrnjena Komisiji. 

V okviru prve faze projekta - nabava opreme - je bila 6/6-2001 
sklenjena pogodba z izvajalcem in projekt se izvaja brez 
problemov. 

Podpora okoljevarstveni politiki in informacijskemu sistemu 
(Supply to Policy, Information & Training Systems, Implemen- 
tation of Sector & Development of Sustainable Financing 
Mechanisms) (0,50 MEUR) 

Gre za tvvinning projekt za področje voda, ki je sicer, po podaljšanju 
do aprila 2001 bil zaključen, cilji pa niso bili v celoti doseženi, saj 
je bil projekt preobširno zastavljen. Končanega je bilo približno 
85% dela, preostanek pa bo opravljen v okviru projekta tvvinning 
light za leto 2002. 

LSIF 1999 (part III): 

9901.01 - Zadrževalni bazen in kolektor za centralno čistilno 
napravo Maribor (Maribor WasteWater Project-Bolt-on) (6,50 
MEUR) 

Dela so bila podaljšana zaradi dežja v letu 2001 in potekajo brez 
težav, projekt bo zaključen do junija 2002. 

- 9901.02 - Glavni zbiralnik - jug (Main Sevver Collector South) 
(0,70 MEUR) 

Dela potekajo po planu in zamude niso pričakovane. 
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SUPPLEMENTARYINVESTMENT FACILITY 2.2. Institucije 

0007 - Izgradnja vodovodnega sistema in čistilne naprave v 
Slovenski Bistrici (Wastewater treatment Plant Slovenska 
Bistrica) (0,625 MEUR) 

Projekt se je šele začel izvajati, v letu 2001 je bila potrjena razpisna 
dokumentacija in objavljen razpis. Podpis pogodbe se pričakuje v 
letu 2002, prav tako začetek del. 

PHARE NP 2002-1. del: 

V okviru tega programa se bodo izvajali trije projekti, vsi twinning 
light. Podpis pogodb z izvajalci Se pričakuje v tretji četrtini leta 
2002: 

510201.09 - Development of Information and Reporting sys- 
tems (SI02/IB/EN/01/TL - 150,000). 
510201.10 - Introduction and Assistance in using the Soft- 
ware for the Evaluation of Water Quality (SI02/IB/EN/02/TL - 
150,000). 
510201.11 - Implementation of the Air Quality and climate 
change (SI02/IB/EN/03/TL - 150,000). 

2.1.23. VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA 

1, Splošna ocena 

Področje varstva potrošnikov je skoraj v celoti usklajeno z 
evropskim pravnim redom. Republika Slovenija pri izvajanju politike 
varovanja potrošnikov že dobro sodeluje z Evropsko unijo, 
predvsem na področju omejevanja živalskih kužnih bolezni ter 
pri pripravi varne hrane. 

V marcu 2001 je bil na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov 
sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu 
označevanja cen blaga in storitev (Ur.l. RS, št 27/2001). 

2. Program nalog do konca 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Za popolno uskladitev slovenske zakonodaje z evropskim pravnim 
redom, bo Slovenija do konca junija 2002 sprejela Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov, ki bo 
začel veljati do konca leta 2002. Zakon bo dopolnjen še z 
nekaterimi določbami direktiv o zavajajočem oglaševanju; o 
odgovornosti za proizvod; o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov; o nepoštenih pogodbenih pogojih v pogodbah s 
potrošniki; o pogodbah o nakupu pravice in uporabe nepremičnin 
na osnovi časovnega zakupa; o pogodbah, sklenjenih na daljavo; 
o primerjalnem oglaševanju; o tožbah zaradi opustitve dejanja na 
področju varstva interesov potrošnikov ter z direktivo o določenih 
vidikih prodaje blaga za široko potrošnjo in s tem povezanih 
garancijah. 

Na podlagi Zakona o trgovini, bo Republika Slovenija do konca 
leta 2002 sprejela Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne 
objekte za upravljanje trgovinskih dejavnosti in pogojih za prodajo 
blaga zunaj prodajaln. 

V okviru zavez iz pogajalskega izhodišča za prost pretok kapitala 
bo Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov do konca 
leta 2001 zagotovil zaščito potrošnika v primerih prekomejnih 
kreditnih prenosov ter razvil sistem reševanja potrošniških sporov 
na področju finančnih storitev (bančne, zavarovalniške, borzne, 
itd.). 

Republika Slovenija bo vse naloge izpolnjevala v okviru že 
obstoječih institucij za zaščito potrošnikov. 

2.4. Tuja sredstva 

Slovenija je za področje varstva potrošnikov v okviru sredstev iz 
programa Phare pridobila 150.000 EUR in sicer za postavitev 
modela zunaj sodnega reševanja potrošniških sporov. Model bo 
postavljen v okviru Twinning-light projekta, izvajal pa ga bo Urad 
RS za varstvo potrošnikov. Projekt se bo lahko pričel po podpisu 
finančnega memoranduma, ki se predvideva koncem junija 2002 
in bo trajal šest mesecev. Projekt je namenjen izboljšanju pravic 
potrošnikov do hitrega in učinkovitega izvensodnega 
poravnavanja sporov. Z vzpostavitvijo hitrega in učinkovitega 
sistema, ki omogoča izvensodne poravnave se bo povečala 
zmožnost uveljavljanja potrošnikovih pravic v Sloveniji. 

2.1.24. SODELOVANJE NA PODROČJU 
PRAVOSODJA IN NOTRANJIH ZADEV 

A. Pravosodje 

1. Splošna ocena 

Na področju pravosodja je prevzet večji del pravnega reda EU in 
realizirani so bili številni zakonodajni, organizacijski in institucionalni 
ukrepi za povečanje učinkovitosti pravosodja in še posebej 
sodstva. 

Na področju kaznovalnega prava je bil s sprejeto materialno in 
procesno zakonodajo ter z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, 
posodobljen (noveliran Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem 
postopku, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in nov Zakon o 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja) in racionaliziran 
(Zakon o prekrških in odprava gospodarskih prestopkov) 
kazenskopravni sistem, to pravno področje pa hkrati usklajeno s 
pravnim redom EU. Uvedene institucionalne spremembe (zlasti 
skupina državnih tožilcev za posebne zadeve) in intenzivirano 
medinstitucionalno sodelovanje omogočajo učinkovitejše 
obravnavanje organiziranega kriminala, korupcije in (mednarodne) 
goljufije oziroma razbremenjujejo delo kazenskega pravosodja 
(poravnalci v lažjih kazenskih zadevah). V letu 2000 so bile 
ratificirane Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti 
kazenskih sodb, Evropska konvencija o zatiranju terorizma, 
Kazenskopravna konvencija o korupciji ter Konvencija o boju 
proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnih 
poslovnih transakcijah. 

Na podlagi Zakona o pravdnem postopku in Zakona o izvršbi in 
zavarovanju ter ustreznih, predpisov, sprejetih na podlagi teh 
zakonov, delujejo pooblaščeni vročevalci (100), oziroma izvršitelji 
(49), na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
pa usposobljeni stečajni upravitelji (79), kar prispeva k pospešitvi 
in učinkovitosti teh postopkov. 
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Na zemljiškoknjižnem področju je s sprejeto zakonodajo (Zakon 
o posebnih pogojih za vpis etažne lastnine na posameznih delih 
stavb) in hkrati potekajočim procesom informatizacije zemljiške 
knjige v vse večji meri realiziran cilj posodobitve, racionalizacije 
poslovanja in odpravljanja zaostankov na tem področju. V ta namen 
je bila v 1.2001 sprejeta tudi Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške 
knjige z uporabo računalniške tehnologije. Do meseca marca 
2002 je bilo v elektronsko zemljiško knjigo preneseno že 35% 
vseh zemljiškoknjižnih vložkov v državi (450.000 vložkov). 
Elektronska zemljiška knjiga deluje na vseh 44 okrajnih sodiščih, 
pri čemer najuspešnejša sodišča že zaključujejo s prenosom 
vložkov iz ročnih knjig v računalniško okolje. Delež 35% na nivoju 
celotne države zagotavlja tako stopnjo naložitve elektronske 
zemljiške knjige, ki pomeni občutne prihranke pri izdaji izpiskov in 
posredovanju informacij strankam. Tedensko se v elektronsko 
zemljiško knjigo prenese preko 7000 vložkov. Celoten projekt 
naložitve elektronske zemljiške knjige se bo glede na dinamiko 
zadnjih šestih mesecev končal do konca leta 2003. 

Odprava sodnih zaostankov je kot eden največjih problemov 
slovenskega sodstva, hkrati tudi prioritetna naloga vseh vej oblasti 
in so za njeno realizacijo izvedeni številni zakonodajni in praktični 
ukrepi. Novelirana sta bila Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški 
službi tako, da omogočata izvedbo programov reševanja 
zaostankov na sodiščih in njihovo financiranje (projekt Hercules). 
S Sodnim redom so natančno definirani sodni zaostanki in 
ukrepanje ob njihovem ugotavljanju, za kar je na razpolago 
ustrezno statistično spremljanje. Poskusno se izvajajo programi 
alternativnega reševanja sporov s poravnavanjem oz. mediacijo, 
zaradi sklenitve izvensodne ali sodne poravnave, kar naj bi 
zmanjšalo pripad zadev in zaostanke na sodiščih. Na področju 
odprave zemljiško knjižnih zaostankov so sprejeti posebni 
programi. Od 18.3.2002 je na pet sodišč razporejenih 16 dodatnih 
vnašalcev, izbranih po posebnem razpisu po pravilih Svetovne 
banke zaradi pomoči pri odpravljanju zaostankov pri usklajevanju 
zemljiške knjige s katastrom in pri zemljiškoknjižnih vpisih. 
Zaostanki naj bi bili odpravljeni v dveh letih, torej v roku, ki je 
določen tudi za informatizacijo zemljiške knjige. V mesecu aprilu 
2002 sta minister za pravosodje in predsednik Vrhovnega sodišča 
RS pripravila posebno gradivo o sodnih zaostankih (analiza 
vzrokov in program ukrepov za njihovo zmanjšanje in odpravo). 
Gradivo je obravnavala tudi Vlada RS in ga predložila v obravanavo 
Državnemu zboru RS. Gre za celovito in pogljobljeno analizo 
nastanka sodnih zaostankov od leta 1990 do vključno 2001, ki bo 
služilo kot podlaga (bela knjiga) za nadaljnje aktivnosti vseh treh 
vej obfasti pri odpravi zaostankov. 

K uspešnejšemu delovanju pravosodja so v veliki meri prispevala 
tudi državna tožilstva v Republiki Sloveniji, ki so odpravila 
zaostanke in dosegla razumni rok reševanja zadev - 3 mesece. 
Z uporabo alternativnih metod - poravnavanja in odloženega 
pregona - so bistveno zmanjšala preobremenjenost sodišč z 
zadevami s področja bagatelnega kriminala. Državna tožilstva 
so tudi intenzivirala sodelovanje s policijo pri odkrivanju kaznivih 
dejanj, zlasti organiziranega kriminala, saj so po sprejemu 
medsebojnih strokovnih navodil intenzivno pristopila k usmerjanju 
predkazenskih postopkov. Ministrstvo za pravosodje RS je ob 
sodelovanju Državnega tožilstva tudi pripravilo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu. Le-ta 
s predvideno večjo mobilnostjo tožilcev in ustreznejšim strokovnim 
ter upravnim nadzorom zagotavlja nadaljnje učinkovito delo teh 
Organov. 

Že sprejete spremembe Zakona o sodniški službi in tiste, ki so 
predlagane (v obravnavi v Državnem zboru) bodo z večjimi 
možnostmi razporejanja sodnikov (fleksibilnost, mobilnost) 
omogočile izvedbo projektov za odpravo sodnih zaostankov ter 

pravočasno razporejanje sodnikov tako, da bo možno zasedbo 
sodišč uskladiti z dejanskimi obremenitvami. Hkrati naj bi se 
učinkovitost delovanja sodstva povečala z ustreznejšim 
nagrajevanjem, ocenjevanjem, napredovanjem, službenim 
nadzorom in disciplinsko odgovornostjo. 

Z Zakonom o brezplačni pravni pomoči in podzakonskimi aktim 
je bilo zagotovljeno, da se na področju sodnega varstva pravic 
ob načelih pravne države ustrezno uveljavjo tudi načela socialne 
države. V letu 2001 je na tej podlagi že bilo odločeno o več kot 500 
zadevah brezplačne pravne pomoči. 

S področja mednarodnega civilnopravnega sodnega sodelovanja 
so bile ratificirane Haaška konvencija o vročitvi sodnih in 
izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini in 
Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih 
zadevah v tujini. 

S spremembo Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je bil sprejet 
junija 2001, je bil uveden neodvisni nadzor nad varstvom osebnih 
podatkov. Opravlja ga varuh človekovih pravic in je ta funkcija 
razmejena od inšpekcijskega nadzora, ki se izvaja v okviru 
Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov, ustanovljenega v 
okviru Ministrstva za pravosodje. Zakon o tajnih podatkih je bil 
sprejet oktobra 2001, v marcu 2002 pa je bil ustanovljen Urad 
Vlade Rs za varstvo zaupnih podatkov. 

Izobraževanje pravosodnih funkcionarjev in zaposlenih v 
pravosodju poteka prek Centra za izobraževanje v pravosodju. 
Center zagotavlja ekstenzivno izobraževanje na vrsti področij, 
od domačega prava, prek mednarodnega in evropskega prava, 
do "pomožnih" znanj, kot so tuji jeziki in računalništvo. Zagotovljeni 
so tudi študijski obiski v tujini. Vsak slovenski sodnik se bo v letu 
2002 izobraževal najmanj 5, v povprečju okoli 7, nekateri pa tudi 
do 10 in več dni. Zaradi priprav na vključitev v EU že peto leto 
poteka sistematično izobraževanje iz prava EU, ki je zajelo večino 
sodnikov in drugih funkcionarjev; v letu 2002 bo tako pripravljenih 
več kot 10 splošnih in specializiranih tečajev in seminarjev s tega 
področja. Ob zagotavljanju tečajev prava EU, organizaciji študijskih 
obiskov in pripravi dolgoročnega programa izobraževanja je 
Centru v veliko pomoč Phare program tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja (tvvinning). 

V okviru slednjega poteka projekt "Organizacija in funkcioniranje 
pravosodja ter izobraževanje pravosodnih delavcev", katerega 
namen je podpora Republiki Sloveniji pri pripravi potrebnih 
sprememb za učinkovitejše delovanje pravosodja, zlasti za 
reševanje sodnih zaostankov ter nadaljnje prilagajanje zakonodaje 
evropskemu pravnemu redu. Predviden je tudi nov projekt za leto 
2002/2003 na temo "Modernizacija sodstva", ki se bo začel 
predvidoma v mesecu septembru 2002. 

V okviru Phare horizontalnih programov so v fazi zaključevanja 
trije projekti, in sicer Izobraževanje sodnikov v pravu EC, Krepitev 
vladavine prava ter Pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah. Projekti so omogočili aktivno sodelovanje pravosodnih 
funkcionarjev in zaposlenih v pravosodju pri spoznavanju prava 
Evropske skupnosti, pri pripravi priročnika o mednarodnem 
sodelovanju v kazenskih zadevah ter pri pripravi gradiva za 
vključitev Slovenije v informacijski sistem Evropske pravosodne 
mreže (European Judicial Network - EJN). 

Republika Slovenija je imenovala svojega predstavnika v Eurojust 
ter v Evropsko pravosodno mrežo (EJN), predvideva pa se 
imenovanje dodatnih kontaktnih točk v EJN z namenom vključitve 
Slovenije v informacijski sistem EJN ter tesnejšega sodelovanja 
med Eurojustom in EJN. 
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2. Program nalog do konca leta 2002 B. Notranje zadeve 

2.1. Zakonodajni del 

Na kazenskopravnem področju bo do konca leta 2002 ratificirana 
Evropska konvencija o prenosu postopkov v kazenskih zadevah, 
zaradi uskladitve s sprejetimi obveznostmi iz ratificiranih 
mednarodnih pravnih aktov in za dokončno uskladitev s pravnim 
redom EU pa je v letu 2002 načrtovana sprememba Kazenska 
zakonika. 

Povečanju učinkovitosti sodstva je namenjena tudi zakonska 
ureditev izvensodnega poravnavanja sporov, kar bo urejeno s 
spremembo Zakona o pravdnem postopku, načrtovano v letu 
2002. Z enakim namenom so načrtovane spremembe Zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih ter izboljšave v izvršilnem postopku 
s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju, v letu 2002 pa bo 
še dodatno spremenjen Zakon o sodniški službi. V istem roku naj 
bi bil sprejet tudi Stvarnopravni zakonik z novelo Zakona o zemljiški 
knjigi, kar bo omogočilo evropsko primerljivo ureditev stvarnih 
pravic ter vpisovanje v zemljiško knjigo v skladu s spremenjeno 
materialno pravno zakonodajo. 

Na področju mednarodnega sodnega sodelovanja v civilnih 
zadevah je v letu 2002 načrtovana ratifikacija Evropske konvencije 
o priznanju in izvršitvi odločb v zvezi z vzgojo in varstvom otrok 
in o vzpostavitvi skrbništva. V letu 2002 bo ratificirana tudi že 
podpisana Civilnopravna konvencija o korupciji. 

2.2. Institucije 

Institucionalna krepitev in upravno usposabljanje je predvideno z 
nadaljevanjem informatizacije zemljiške knjige (projekt bo 
zaključen do leta 2004), z izvajanjem programov oziroma ukrepov 
za reševanje in odpravo sodnih zaostankov, s tehnološkim 
posodabljanjem poslovanja pravosodnih organov ter z nadaljnjim 
zapolnjevanjem nezasedenih sistemiziranih delovnih mest. 
Permanentno usposabljanje delavcev v pravosodju, s poudarkom 
na evropskih zadevah, poteka v okviru programov Centra za 
izobraževanje v pravosodju In drugih načinov izobraževanja. 
Institucije v ta namen so ustanovljene in delujoče. 

V Ministrstvu za pravosodje dela na področju evropskih zadev 
23 delavcev in ni načrtovanih novih zaposlitev. Ministrstvo namenja 
v letu 2002 za potrebe evropskih zadev 35.654.000 SIT 
proračunskih sredstev, v letu 2003 pa 34 milijonov SIT (sodelovanje 
z evropskimi integracijami in mednarodnimi organizacijami ter 
lastna udeležba v Phare programih). 

Od septembra 2000 poteka projekt tesnega medinstitucional- 
negaega sodelovanja z nemškim partnerjem Zveznim 
ministrstvom za pravosodje in neposrednim izvajalcem Nemško 
fundacijo za mednarodno pravno sodelovanje, v vrednosti 
650.000 EUR. Cilji projekta so izboljšanje organizacije in delovanja 
pravosodja, izobraževanje v pravosodju in usklajevanje 
zakonodaje. Projekt je bil sprva načrtovan do konca avgusta 
2001, zaradi ugotovljenih nadaljnjih potreb in uspešnosti pa je bil 
podaljšan do maja 2002. 

V okviru Phare horizontalnega programa 2000 se izvaja projekt 
izobraževanja sodnikov za izvajanje pravnega reda EU. 

1. Splošna ocena 

Na področju notranjih zadev je pravni red Republike Slovenije v 
veliki meri usklajen s pravnim redom Evropske unije in Slovenija 
bo brez izjem ali prehodnih obdobij do konca leta 2002 pripravljena 
na njegovo izvajanje. Po začasnem zaprtju tega pogajalskega 
poglavja v decembru 2001 se nadaljujejo priprave za 
implementacijo pravnega reda EU in usklajeno izvajanje politik na 
tem področju, za kar so večinoma že ustanovljene in 
operacionalne ustrezne institucije, oziroma je v realizaciji njihovo 
vzpostavljanje. 

Migracije, azil in vizna politika 

V zadnjih letih je bila sprejeta vsa načrtovana zakonodaja, ki 
ureja področje azila, tujske problematike in zaposlovanja tujcev: 
Resolucija o imigracijski politiki RS, Zakon o tujcih, Zakon o azilu, 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev. 

Na podlagi Zakona o tujcih so bili sprejeti izvršilni predpisi o vsebini 
in formatu vizuma, o dovoljenju za prebivanje, o pravilih bivanja in 
gibanja tujcev v Centru za tujce, o zavrnitvi vstopa tujcu in pogojih 
za izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma 
iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma. 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev je v letu 2001 uvedel nov 
sistemski pristop glede zaposlovanja in drugih oblik dela tujcev, ki 
v okviru omejitvene kvote omogoča nadzor pri zaposlovanju tuje 
delovne sile. Zakon upošteva smernice glede politike zaposlovanja 
in dela državljanov tretjih držav na trgih držav članic Evropske 
unije. V maju 2001 se je pričel uporabljati Zakon o preprečevanju 
dela na črno. 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o azilu (julij 2001) je 
uvedena dopolnilna oblika zaščite tujca, ki mu je bila prošnja za 
azil pravnomočno zavrnjena in ga zaradi načela nevračanja ni 
mogoče odstraniti iz države, racionaliziran postopek z očitno 
neutemeljenimi prošnjami za azil in opravljena uskladitev z odločbo 
Ustavnega sodišča, ki v azilni postopek uvaja tudi tretjo instanco. 

Za izvajanje nalog na področju azila je bil v začetku leta 200 
vzpostavljen poseben Sektor za azil v okviru Urada za upravne 
notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve, center), v 
realizaciji pa je projekt izgradnje azilnega doma, ki pa je od začetka 
leta 200 formalno že ločen od doma za tujce. 

Usklajevanje vizne politike s pravnim redom EU je zaključeno. 
Zakon o tujcih predvideva tudi možnost uvedbe letaliških tranzitnih 
vizumov za državljane določenih tretjih držav. Vlada RS je v juliju 
2001 z uredbo sprejela seznam držav, katerih državljani 
potrebujejo letališke tranzitne vizume na letališčih v Sloveniji in je 
tako vizumski režim tudi v tem segmentu dopolnjen ter v celoti 
usklajen s pravnim redom EU. 

Vzpostavljen je elektronski informacijski sistem za podporo 
viznemu poslovanju, ki že omogoča izvajanje večine viznih 
postopkov na elektronski način, kompletiran pa bo do konca leta 
2002. Zagotovljeni so ustrezni varnostni standardi ter 
izobraževanje za uporabo-tega sistema. 
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V juniju 2000 je bil sprejet Zakon o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije, v maju 2000 pa navodili o vsebini in formatu 
vizuma ter dovoljenja za prebivanje. Novi dokumenti so povsem 
usklajeni z varnostnimi in zaščitnimi standardi pravnega reda 
EU. 

Nadzor državne meje 

Organizacijo in način izvajanja mejne kontrole ter ukrepe za 
varovanje državne meje določa Zakon o nadzoru državne meje 
(1991) skupaj s pravilnikom za izvajanje tega zakona, Zakon o 
policiji (1998) pa med drugimi nalogami policije opredeljuje tudi 
varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole ter 
opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih. Navedene naloge 
opravljajo generalna policijska uprava, policijske uprave (na 
regionalni ravni) in policijske postaje. 

Zakon o tujcih (1999) je v delih, ki opredeljujejo naloge policije pri 
mejni kontroli, varovanju državne meje in ukrepov v smislu 
preprečevanja nedovoljenih migracij, v veliki meri usklajen s 
pravnim redom Evropske unije, vključno z določbami 
schengenskega pravnega reda, prav tako pa na podlagi tega 
zakona sprejeti predpisi. 

Vse spremembe in prilagoditve z organizacijsko-kadrovskega 
vidika so vsebovane v Izvedbenem načrtu za uveljavitev 
schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje meje EU, ki 
ga je Vlada RS sprejela v maju 2001. V skladu s tem izvedbenim 
načrtom, ki pokriva vsa področja politik iz schengenskega 
pravnega reda, se izvaja politika zaposlovanja, usposabljanja in 
izobraževanja, vzpostavljanje informacijsko-telekomunikacijske- 
ga sistema, nabava tehnične opreme za nadzor na meji, 
vzpostavljanje infrastrukturnih objektov na bodoči zunanji meji in 
še zlasti na mejnih prehodih ter koordinira aktivnosti organov, 
pristojnih za vzpostavitev varnostnega, carinskega in 
inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji EU.V Generalnem 
direktoratu Policije je vzpostavljena posebna delovna skupina za 
spremljanje izvajanja nalog iz Schengenskega izvedbenega načrta 
ter za pripravo potrebnih prilagoditev tega dokumenta. V decembru 
2000 ustanovljena Ministrska koordinacija za vzpostavitev 
varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na zunanji 
meji EU, ki jo vodi minister za evropske zadeve, s pomočjo 
posebne operativne skupine usklajuje medresorske priprave za 
vzpostavitev ustreznih mejnih režimov v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU. Vse navedene aktivnosti potekajo ob intenzivni 
strokovni in finančni pomoči EU, potrebna sredstva pa so 
zagotovljena tudi v državnem proračunu. 

Glede na izjemen obseg in porast nezakonitih migracijskih tokov 
v preteklih letih preko Slovenije, so bili realizirani številni ukrepi, ki 
se že odražajo v pozitivnih rezultatih (znaten upad v letu 2001, 
nadaljevanje padajočega trenda v prvem četrtletju 2002): od 
pospešene uskladitve t.i. tujske zakonodaje s pravnim redom EU 
in popolne uskladitve vizne politike, do praktičnih ukrepov, kot so 
okrepitev nadzora nad prehajanjem državne meje, predvsem z 
Republiko Hrvaško in v notranjosti države, skupni nadzor 
državnih meja z Italijo in Hrvaško v obliki mešanih policijskih 
patrulj, okrepljeno sodelovanje s sosednjimi državami in v regiji 
pri odkrivanju organizatorjev tihotapljenja ljudi, poostrene kazni 
za storilce kaznivih dejanj (nezakonitega prehajanja državne 
meje), intenzivirano reševanje prošenj za azil in odprava 
zaostankov na tem področju ipd. Vletu 2002 bo začela delovati 
Specializirana enota za nadzor državne meje, ki bi imela pooblastila 
za varovanje državne meje na celotnem državnem ozemlju. 

Okrepljeno je tudi sodelovanje med slovenskimi državnimi organi 
pri opravljanju mejne kontrole, predvsem sodelovanje policije in 
carine, ki je vsebovano tako v usmeritvenih dokumentih za delo 
obeh ustanov kot v skupnih aktivnostih na vodstveni in operativni 
ravni. 

Slovenija ima urejen t.i. poenostavljen mejni režim s sporazumi o 
obmejnem prometu, sklenjenimi z Italijo in Avstrijo ter o planinskem 
turističnem prometu'na obmejnem območju z Avstrijo, v juliju 
2001 pa je bil ratificiran in se že uveljavlja tudi Sporazum o 
obmejnem prometu in sodelovanju z Republiko Hrvaško. 

Organizirani kriminal in policijsko sodelovanje 

V zadnjih letih sprejeta kazenska zakonodaja zaokrožuje 
posodobitev kazenskopravnega sistema ter uskladitev tega 
področja s pravnim redom Evropske unije, ki omogoča tudi 
učinkovito zatiranje organizirane kriminalitete. V letih 1999 in 2000 
je bila sprejeta zakonodaja s področja prepovedanih drog in v 
septembru 2001 nov Zakon o preprečevanju pranja denarja. Med 
številnimi mednarodnimi sporazumi je bila ratificirana oziroma 
podpisana večina mednarodnih konvencij s področja 
preprečevanja korupcije, trgovine z drogami, transnacionalne 
(zlasti organizirane) kriminalitete, terorizma in druge, tako da je 
pravni red EU na tem področju v veliki meri že prevzet. Republika 
Slovenija je sklenila bilateralne sporazume na področju 
policijskega sodelovanja in preprečevanja organiziranega 
kriminala s številnimi državami. Po dogodkih 11. septembra se je 
Slovenija pridružila ukrepom mednarodne skupnosti proti 
terorizmu, med drugim je bila novembra 2001 podpisana 
Konvencija Združenih narodov za zatiranje financiranja terorizma. 

Na institucionalnem področju so bile uvedene številne novosti za 
zatiranje organizirane kriminalitete: na podlagi spremenjenega 
Zakona o državnem tožilstvu deluje skupina državnih tožilcev za 
posebne zadeve. Z novo organiziranostjo policije so bile 
ustanovljene specializirane enote za raziskovanje in 
preprečevanje korupcije, računalniške kriminalitete, kriminalitete 
v javnem in poslovnem sektorju ter na področju financ, enote za 
kriminalistično analitiko ter enote za preiskovalno podporo 
(fotorobotika in poligrafiranje). Državno tožilstvo RS in Policija sta 
v decembru podpisala Strokovno navodilo o sodelovanju pri 
odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, tudi sicer pa poteka 
okrepljeno medresorsko sodelovanje na področju boja proti 
organiziranemu kriminalu med organi odkrivanja, pregona in 
drugimi organi. Intenzivno je tudi sodelovanje in usposabljanje na 
mednarodni ravni. 

Na področju prepovedanih drog je vzpostavljena ustrezna 
institucionalna struktura - vladna Komisija in Urad za droge, 
informacijska enota za prepovedane droge v okviru Inštituta za 
varovanje zdravja RS, ki je tudi kontaktna točka v mreži REITOX 
ter Komisija za koordinacijo dela represivnih organov. 

Na področju preprečevanja korupcije je Vlada RS v mesecu marcu 
2001 ustanovila medresorsko Koordinacijsko komisijo za boj proti 
korupciji in od septembra 2001 je operativen tudi Urad za 
preprečevanje korupcije. S sklepom Vlade RS je bila v februarju 
2002 določena CURS kot kontaktna točka za sodelovanje z OLAF 
pri zaščiti finančnih interesov EU in v boju proti (mednarodni) 
goljufiji, hkrati pa je bila za ta namen ustanovljena tudi posebna 
medresorska delovna skupina. 
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V okviru bilateralnega policijskega sodelovanja je ratificiran 
sporazum 2 EUROPOLom, potekajo pa tudi razne oblike 
sodelovanja s policijami držav članic EU, predvsem z 
udeleževanjem strokovnih posvetov na posameznih področjih 
kriminalitete, sodelovanje poteka tudi s t.i. oficirji za zvezo (liaison 
officers), napotenimi v Slovenijo ali, ki iz drugh držav pokrivajo 
Slovenijo. Kontaktna točka za mednarodno policijsko sodelovanje 
na področju organizirane kriminalitete je Sektor za organizirano 
kriminaliteto Uprave kriminalistične policije. V okviru omenjenega 
sektorja je ustanovljen oddelek Europol s petimi sistemiziranimi 
delovnimi mesti (štiri že popolnjena). Vzpostavljena je neposredna 
povezava z Europolom, koncem maja meseca 2002 pa bo z 
delom na sedežu Europola naš oficir za zvezo. To pomeni, da z 
Europolom že sodelujemo na podlagi in v skladu z določbami 
sporazuma. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki bo 
sprejet do sredine leta 2002, bo dosežena dokončna uskladitev s 
pravnim redom EU (vprašanja možnosti dostopa do dela 
slovenskih izseljencev ali njihovih potomcev ter državljanov tretjih 
držav, vprašanja združitve družine, zakonske zveze sklenjene 
iz preračunljivosti, odgovornost in sankcioniranje prevoznikov v 
zvezi s prevozom tujcev). 

Z Uredbo o načinih in pogojih za izdajo dovoljenj za prebivanje 
državljanov držav članic EU v Republiki Sloveniji, ki bo sprejeta 
do konca leta 2002, bo dosežena popolna uskladitev s pravnim 
redom EU na področju migracij. 

V letu 2002 so se pričeli oziroma se nadaljujejo postopki za 
sklenitev sporazumov o vračanju oseb z Albanijo, BiH in Turčijo. 
Postopki so v raličnih fazah. Na področju organiziranega kriminala 
z BiH, Ciprom, Estonijo, Islamsko republiko Iran, Latvijo, Litvo, 
Malto, Turčijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije, na področju 
policijskega sodelovanja pa s Francijo, Grčijo in Hrvaško. S 
posameznimi državami, s katerimi so že sklenjeni tovrstni 
sporazumi, poteka postopek sklenitve dodatnih (izvedbenih) 
protokolov. 

Na podlagi Zakona o azilu bosta do konca junija 2002 sprejeta 
Pravilnik o pogojih in načinih za zagotavljanje pravic prosilcev za 
azil in Pravilnik o načinu in pogojih zagotavljanja pravic beguncev. 

Za ustreznejšo ureditev položaja državljanov BiH, ki bivajo v 
Sloveniji in se ne nameravajo vrniti, pripravlja posebna 
medresorska delovna skupina ustrezno zakonodajno rešitev, ki 
bo verjetno nov zakon o začasni zaščiti, in bo usklajena s pravnim 
redom EU. 

V postopku v Državnem zboru je nov Zakon o nadzoru državne 
meje (končana druga obravnava), ki bo sprejet do 30.6.2002 in 
bo usklajen s schengenskim pravnim redom. Osnutek zakona je 
bil pripravljen v okviru partnerskega sodelovanja v projektu 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v letih 2000/2001. 

V okviru tega projekta je pripravljen tudi osnutek sporazuma z 
Avstrijo o prekomejnem policijskem sodelovanju, ki bo podlaga 
oz. model za ureditev policijskega sodelovanja preko notranjih 
schengenskih meja, v istem kontekstu pa se pripravljajo tudi 
predpisi, ki bodo urejali pristojnosti in organizacijo dela SIRENE 
ter smernice za prekomejno policijsko sodelovanje. Sporazum 
bo med drugim omogočil vzpostavitev skupnih kontaktnih točk 
na slovensko-avstrijski meji in tesnejše sodelovanje še pred 
vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo. Na ekspertni ravni 

je pripravljen tudi sporazum o prekomejnem policijskem 
sodelovanju z Republiko Hrvaško, katerega sklenitev se pričakuje 
v letu 2002. Pobudo za sklenitev takšnega sporazuma je poslala 
Hrvaška. 

Za izvajanje nalog v skladu s schengenskim pravnim redom bo v 
letu 2002 spremenjen in dopolnjen Zakon o policiji ter sprejeti 
ustrezni podzakonski predpisi. Pripravljen pa je tudi sporazum o 
sodelovanju med Policijo in Carino, ki bo podpisan v letu 2002. 

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja bo v letu 2002 
dopolnjen zaradi dokončne uskladitve z najnovejšim pravnim 
redom EU. 

Do konca leta 2002 je načrtovan sprejem Zakona o preprečevanju 
korupcije in nacionalne protikorupcijske strategije. 

Osnutek Nacionalnega programa na področju drog 2002-2008 je 
v medresorski obravnavi, njegov sprejem v Državnem zboru je 
načrtovan v jeseni 2002. 

2.2. Institucije 

V izgradnji sta nov azilni dom in dom za tujce, ki bosta zgrajena 
na ločenih, slednji pa tudi na več različnih lokacijah. Za njuno 
vzpostavitev so zagotovljena sredstva v okviru nacionalnega 
programa Phare 2001 in iz proračunskih sredstev. 

V okviru izvajanja nalog iz Schengenskega izvedbenega načrta 
pripravlja posebna delovna skupina v Policiji kadrovski načrt in 
spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest v MNZ, načrt 
investicij ter program usposabljanja v policiji v zvezi s pravnim 
redom EU in schengenskim acquis. 

V juniju 2002 bo z delno kapaciteto pričela delovati specializirana 
enota policije na državni ravni za nadzor državne meje, na lokalni 
ravni pa bodo specializirane enote za varovanje zunanje meje 
postopno vzpostavljene do leta 2005. 

V skladu z dinamiko, predvideno v Schengenskem izvedbenem 
načrtu, se bo nadaljevalo vzpostavljanje oziroma nadgradnja in 
prilagajanje IT infrastrukture in tehnično opremljanje policijskih 
enot, ki izvajajo mejno kontrolo, upoštevaje prioriteto bodoče 
zunanje meje EU. 

V skladu z načrti se bo nadaljevala izgradnja infrastrukture na 
bodoči zunanji meji EU, s poudarkom na mejnih prehodih, ki so 
določeni kot vstopne mejne kontrolne točke (BIPs). 

Ratificirani sporazum o sodelovanju z EUROPOLom bo postopno 
implementiran; vzpostavljena je že informacijska povezava z 
glavnim sedežem te organizacije, potrebni institucionalni ukrepi 
pa bodo izvedeni tudi s pomočjo tvvinning projekta (v sodelovanju 
s Španijo) na področju policijskega sodelovanja. 

Na področju boja zoper organizirano kriminaliteto in še posebej 
proti korupciji je ustanovljen Urad RS za preprečevanje korupcije. 
Urad je bil ustanovljen marca 2001, septembra istega leta je postal 
operativen. Dne 31.3.2002 je v sestavi urada, ki odgovarja 
neposredno predsedniku Vlade RS, zaposlenih 7 strokovnjakov, 
ki se ukvarjajo predvsem s pripravo osnutka Zakona o 
preprečevanju korupcije In nacionalne protikorupcijske strategije. 
V sestavi urada se bo iz močno razširjene dosedanje 

' Koordinacijske skupine za boj proti korupciji formiral Svet urada 
kot posvetovalno telo, v katerega bodo vključeni predstavniki 
vseh državnih in nevladnih institucij, ki lahko pripomorejo k 
učinkovitemu preprečevanju in zatiranju korupcije. V ta namen in 
v namen navezave tesnih stikov z vsemi temi institucijami, je 
urad že organiziral srečanja z najpomembnejšimi državnimi organi 
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(Policija, Državno tožilstvo RS, Vrhovno sodišče RS, 
Koordinacijska skupina za boj proti korupciji, Urad RS za 
preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport, Ministrstvo za zdravje,...) in nevladnimi institucijami 
(Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede, Pravna 
takulteta, Teološka fakulteta, Gospodarska zbornica 
Slovenije, ...). Svet urada se bo formiral do konca leta 2002. 

Urad je postal kontaktna točka za sodelovanje s Skupino držav 
Sveta Evrope proti korupciji -GRECO in z Delovno skupino OECD 
za preprečevanje korupcije tujih javnih uslužbencev v 
mednarodnih poslovnih transakcijah, prav tako se je aktivno 
vključil v delo OZN pri pripravi globalne protikorupcijske 
konvencije. 

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije ima sistemiziranih 12 
delovnih mest, ki bodo predvidoma zapolnjena do konca leta 
2003, za delovanje pa ima na razpolago cca 90 mio. SIT/letno. 

V letu 2002 Urad znotraj dogovorjenih projektov koristi sredstva 
bilateralne pomoči Nizozemske vlade (program MATRA) v višini 
300 000 EUR. 

Informacijska enota za prepovedane droge v okviru Inštituta za 
varovanje zdravja RS v letu 2002 načrtuje postopno zaposlitev 4 
delavcev. Naloge te institucije so vzpostavitev ustreznega 
nacionalnega informacijskega sistema na področju prepovedanih 
drog in sodelovanje z agencijo EMCDDA iz Lizbone. Ministrstvo 
za zdravje kot ustanovitelj in financer za te naloge namenja v letu 
30 mio SIT, v letu 2003 pa 46 mio SIT iz proračunskih sredstev. 

Kadrovsko se bo okrepil tudi Urad Vlade RS za droge, ki načrtuje 
v letu 2002 zaposlitev dveh delavcev za spremljanje zakonodaje 
in pravnih predpisov na tem področju in evalvacijo nacionalne 
strategije, kot dokumenta, ki bo sprejet v skladu z standardi EU. 
Urad za droge namenja v letu 2002 za naloge, povezane z EU, 3 
mio SIT, v letu 2003 pa 3,26 mio SIT sredstev iz državnega 
proračuna. 

V aprilu 2002 se je pričel izvajati tudi projekt na področju boja proti 
drogam v vrednosti 1 MEUR, katerega cilj je okrepiti nacionalno 
REITOX enoto in jo usposobiti za sodelovanje z lizbonskim centrom 
(EMCDDA), ojačati sistem zmanjševanja povpraševanja po 
drogah ter zmanjševanja ponudbe drog v slovenskem prostoru. 

Ministrstvo za zunanje zadeve predvideva za potrebe 
harmoniziranega vizumskega postopka (za področje informatike, 
za ustrezno prilagoditev zgradb in za izobraževanje) v letu 2002 
skupno 133,32 mio SIT, v letu 2003 pa 94,275 mio SIT sredstev 
iz državnega proračuna. Sofinanciranje s strani EU ni predvideno. 

V letu 2002 MZZ načrtuje 2 dodatni zaposlitvi na področju 
informatike in 2 na konzularnem področju, v letu 2003 pa 2 za 
informatiko in 5 na konzularnem področju. 

V Ministrstvu za notranje zadeve bo naloge s področja evropskih 
zadev do konca leta 2002 opravljalo 82 delavcev. MNZ namenja 
za administrativno usposobitev v zvezi z vstopom v EU, kot 
lastno udeležbo v Phare projektih in za druge naloge na tem 
področju v letu 2002 in 2003 po 1,1 milijarde SIT v državnem 
proračunu. Policija pa namenja za naloge na področju nalog 
povezanih z EU v letu 2002 iz državnega proračuna 958,955 mio 
SIT, v letu 2003 pa 899,4 mio SIT proračunskih sredstev. 

Na področju notranjih zadev potekajo, oziroma so načrtovani 
številni Phare projekti. 

- SI9908.01 - Notranje zadeve: Migracije/imigracije, 
Vzpostavitev učinkovitega sistema za nadzor državne meje, 
preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu, v 
vrednosti 4,9 MEUR; projekt z avstrijskim partnerjem se je 
uspešno zaključil na področju migracij (uskladitev tujske 
zakonodaje in vizne politike s pravnim redom EU) in na 
področju nadzora državne meje z nemškim in avstrijskim 
partnerjem, sodelovanje pa se nadaljuje tudi po končanju 
projekta. Namen investicijskega dela tega podprojekta, v 
vrednosti 5.8 MEUR je bil nakup opreme, ki bo omogočila 
izvajanje Schengenskega pravnega reda. 
Projekt Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu s 
španskim in italijanskim partnerjem predstavlja podporo MNZ 
in MP na področjih harmonizacije zakonodaje, priprave 
strateških dokumentov ter pomoči pri oblikovanju ustreznih 
programov usposabljanja. Projekt se je pričel izvajati maja 
2001 in poteka po načrtu. 
SI.0005.01 - Notranje zadeve (6,12 MEUR). Projekt je 
namenjen vzpostavitvi institucij, ki bodo Sloveniji omogočile 
direktno policijsko sodelovanje z EU institucijami, kot so 
SIRENE; EUROPOL ipd. Projekt se bo začel predvidoma 
avgusta 2002, po podpisu pogodbe s španskim partnerjem. 
Drugi dve komponenti sta namenjeni nakupu opreme za 
izpolnitev standardov, ki jih predvideva Schengenski acquis: 
oprema za mejno kontrolo na mejnih prehodih, izven mejnih 
prehodov ter oprema za kriminalistične preiskave v zvezi z 
zaščito meje. 

- SI0103.01 - Notranje zadeve (6 MEUR). Nakup opreme za IT 
sistem, nakup tehnične opreme za nadzor državne meje in 
vzpostavitev azilnega doma ter investicija v dom za tujce. 
Prva komponenta pomeni nadaljevanje projekta iz leta 2000, 
ki pokriva infrastrukturni del digitalnega radijskega omrežja, 
projekt 2001 pa je namenjen povečanju števila terminalov. 
Planirana je tudi vzpostavitev paralelnega IT sistema na 
rezervni lokaciji. Predviden je začetek 3. faze vzpostavitve t.i. 
schengenske IT infrastrukture, kar bo omogočilo dostop do 
SfS podatkov ter delovanje SIRENE in uporabo informacijskih 
storitev SIRPIT, AFIS itd., tudi policijskim enotam v notranjosti 
RS. Skozi drugo komponento se bo nadaljevalo popolnjevanje 
tehnične opreme za potrebe nadzora državne meje. Tretja 
komponenta projekta predstavlja ustanovitev novega azilnega 
doma za približno 200 oseb, četrta pa je namenjena prenovi 
obstoječega objekta doma za tujce v Postojni (Veliki Otok). 

- SI0204.01 - Notranje zadeve: Informacijski in 
telekomunikacijski sistem, tehnična oprema za izboljšanje 
sistema mejne kontrole, izobraževanje predavateljev; osnova 
za izvajanje tega projekta je Schengenski izvedbeni načrt. 
Namen prve komponente bo dokončanje zadnje faze izgradnje 
potrebne LAN infrastrukture, s postavitvijo LAN na 25 
policijskih enotah v noranjosti RS. Nadajeval se bo projekt 
izgradnje digitalnega radijskega sistema. Planirana je tudi 
vzpostavitev tehničnega varovanja na 24 mednarodnih mejnih 
prehodih z republiko Hrvaško. Namen druge komponente je 
izpolnitev Schengenskega izvedbenega načrta na področju 
usposabljanja policije za uporabo opreme, okrepitve mobilnih 
policijskih patrulj ter nakupu opreme za nadzor meje v manj 
ugodnih pogojih. V okviru tretje komponente je predviden t.i. 
twinning light, v okviru katerega se bo usposobilo 80 višjih 
policijskih uradnikov, ki bodo nadaljevali z usposabljanjem 
policije za izvajanje nalog, povezanih s Schengenskim pravnim 
redom. 
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V okviru programa 2003 se načrtuje nakup tehnične opreme za 
nadzor državne meje ter IT opreme.Tako je predvidena postavitev 
sistemov tehničnega varovanja za policijske enote v območju na 
zelene in modre meje, nadaljevanje projekta digitalni radio, 
vzpostavitev sistema za izmenjavo prstnih odtisov z Eurodacom 
in začetek vzpostavljanja N.SIS ter opremljanje uradov SIRENE 
in VISION. Tudi ta projekt temelji na Schengenskem izvedbenem 
načrtu. 

2.1.25. CARINSKA UNIJA 

1. Splošna ocena 

Republika Slovenija je že leta 1996 uveljavila carinski sistem, 
primerljiv z evropsko carinsko zakonodajo. Temeljne značilnosti 
evropskega carinskega kodeksa so zajete v Carinskem zakonu 
in izvedbenih predpisih. Prva revizija Carinskega zakona je bila 
uveljavljena sredi leta 1999 z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Carinskega zakona. Za izvajanje tega revidiranega 
Carinskega zakona so bili sprejeti tudi vsi potrebni izvedbeni 
predpisi. Poleg tega je Vlada RS v maju 2001 sprejela obširnejše 
vsebinske spremembe in dopolnitve Uredbe za izvajanje 
carinskega zakona, ki se nanašajo na pravila za pridobitev porekla 
blaga in način upravnega sodelovanja za izvajanje ukrepov o 
določitvi preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določenega 
blaga po poreklu iz najmanj razvitih držav. Le-te so skladne s 
spremembami in dopolnitvami evropske izvedbene uredbe k 
carinskemu kodeksu iz leta 2000. 

V letu 2001 je Republika Slovenija uveljavila novi Zakon o carinski 
tarifi, s katerim je bilo doseženo nadaljnje prilagajanje carinske 
tarife ter njenih instrumentov oziroma ukrepov predpisom EU, 
kar bo pripomoglo k enostavnejšemu prevzemu carinske tarife 
Skupnosti z vsemi ukrepi ob vstopu v Evropsko unijo. Na podlagi 
zakona je bila aprila sprejeta Uredba o določitvi ugodnejše carinske 
obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene 
ter Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v kombinirano 
nomenklaturo. Vlada RS je novembra lani sprejela Uredbo o 
kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, s katero se določa 
kombinirana nomenklatura blaga za potrebe carine in 
zunanjetrgovinske statistike in je usklajena s kombinirano 
nomenklaturo, ki jo uporablja Evropska unija, in vsebuje prikaz 
"pogodbenih - WTO carinskih stopenj", ki so navedene v odstotkih 
in so določene na osnovi vrednosti (ad valorem) ter kot posebne 
dajatve v fiksnih zneskih na enoto mere ter običajne carinske 
stopnje. 

Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot, ki jo 
je sprejela Vlada RS novembra 2001, določa dva načina razdelitve 
carinskih kvot: prvi način je prednostna obravnava po vrstnem 
redu prispelih prispevkov, drugi je metoda dražbe pravice do 
uvoza v okviru carinskih kvot (licitacije) in se bo uporabljal za 
najbolj občutljive kmetijske izdelke. 

Novi Zakon o carinski službi je začel veljati sredi leta 1999. Pravilnik 
o notranji organizaciji v Carinski upravi RS je bil uveljavljen v letu 
2000. Zakon o carinski službi in njegovi podzakonski akti 
zagotavljajo učinkovito izvajanje nalog, ki jih bo na carinskem 
področju treba izvajati tudi po pristopu k Evropski uniji. Zakon je v 
skladu z načeli in smernicami Evropske unije. Prav tako je bil že 
v letu 2000 sprejet Etični kodeks zaposlenih v carinski službi. V 
letu 2001 je minister za finance sprejel zadnja dva izvedbena 
prepisa - pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne 
osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem 
in vodnem prometu in pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski 
službi. Vlada RS je sprejela uredbe o spremembah uredbe o 

določitvi izpostav kot notranjih organizacijskih enot carinske 
službe in njihovem delovnem področju. 

Na področju varstva pravic intelektualne lastnine - boja proti 
piratstvu in ponarejanju blaga - je Republika Slovenija začela 
izvajati v novembru 2001 Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah 
pravic intelektualne lastnine. Zakon določa nove naloge carinske 
službe pri preprečevanju vnosa in iznosa ponarejenega in 
piratskega blaga in blaga s ponarejeno blagovno znamko ali 
geografsko označbo na oziroma iz carinskega območja Republike 
Slovenije. Pravilnik o izvajanju 6. in 10. člena omenjenega zakona 
je Vlada RS sprejela v mesecu septembru 2001. 

Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je bil sprejet 
v letu 2000. Z zakonom je podrobneje urejen nadzor nad uvozom 
in izvozom ter delno nadzor nad domačim prometom, urejeno je 
dopolnjevanje in spreminjanja seznama prekurzorjev v soglasju 
s spremembami, ki jih sprejmejo organi Evropske unije ali Komisija 
za droge OZN. 

Zakon o varstvu kulturne dediščine je bil sprejet v letu 1999 in je 
usklajen z Direktivo 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne 
dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja države članice 
in z Direktivo 96/100/ES, s katero se dopolni priloga k Direktivi 
93/7/EGS. Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine 
je bil sprejet v tretjem trimesečju leta 2000. Pravilnik je uredil 
definicijo pojma narodnega bogastva. 

Po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih 
mejnih prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki 
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih 
ukrepih nadzora na teh prodajalnah, ki ga je Republika Slovenija 
sprejela v začetku leta 2001, so se prosto carinske prodajalne 
preoblikovale v mesecu septembru. Mejne prodajalne poslujejo 
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot druge prodajalne v 
Sloveniji od 21. septembra 2001. 

V letu 2000 je Slovenija ratificirala konvencijo o začasnem uvozu 
- Istanbulsko konvencijo, konvencijo o carinskem režimu za 
zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu, 
sporazum o brezcarinskem začasnem uvozu medicinske, 
kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v 
bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za potrebe 
dignosticiranja ali zdravljenje, sporazum o izmenjavi reagentov 
za določanje krvnih skupin, sporazum o izmenjavi reagentov za 
tipizacijo tkiv, sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora in 13. do 18. amandma h konvenciji o 
mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta. 

Od načrtovanih zakonov po Državnem programu za prevzem 
pravnega reda EU do konca leta 2002 je bilo sprejetih deset 
zakonov (navedenih zgoraj). Druga revizija Carinskega zakona 
ni bila opravljena v roku predvidenem po Državnem programu. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona bo sprejet 
do konca leta 2002. Od načrtovanih podzakonskih predpisov je 
bilo 25 sprejetih: osem k Carinskemu zakonu oziroma k Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah Carinskega zakona, pet k Zakonu 
o carinski tarifi in dvanajst k Zakonu o carinski službi. Sprejem 
petih podzakonskih predpisov je predviden ob drugi reviziji 
carinskega zakona. 

Republika Slovenija ima vse institucije, potrebne za Izvajanje 
pravnega reda Evropske unije. Z Zakonom o carinski službi je 
bila v letu 1999 postavljena nova organizacija službe. V 
Generalnem carinskem uradu je bilo ustanovljenih več novih 
oddelkov za Izvajanje nalog carinske službe ob vstopu v Evropsko 
unijo: oddelek za TARIC, enota za tranzit, oddelek za 
administrativno sodelovanje na področju trošarin, preiskovalno 
informacijsko analitski center. 
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Carinska uprava RS je julija 2001 opravila revizijo Strategije 
razvoja. Ključna strateška področja in cilji carinske službe do 
vstopa Slovenije v EU so pravilno izvajanje postopkov in 
učinkovito pobiranje dajatev, višja raven zaščite družbe, 
olajševanje pretoka blaga in potnikov, izboljšanje strokovnosti 
dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, celovita informacijska 
podpora carinski službi, priprava carinske službe na vstop v EU. 
V pripravi je izvedbeni načrt aktivnosti za dosego strateških ciljev. 

V zvezi s pripravo na reorganizacijo službe ob vstopu v Evropsko 
unijo je Carinska uprava RS septembra 2001 pripravila osnutek 
dokumenta "Reorganizacija carinske uprave Republike Slovenije 
zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo". V dokumentu 
so opredeljene kadrovske in organizacijske spremembe, ki so 
posledica novih nalog in spremenjenega izvajanja obstoječih nalog, 
ki jih bo morala opravljati slovenska carina v razmerah članstva 
v Evropski uniji. 

Dodatnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih Carinska 
uprava RS daje poseben poudarek. Usposabljanje carinskih 
delavcev izhaja iz ciljev in nalog, opredeljenih v strategiji 
izobraževanja, ki je bila sprejeta leta 1999. V letu 2001 je bilo 
izvedenih 212 različnih oblik funkcionalnega usposabljanja, ki se 
jih je skupaj udeležilo 2.104 carinskih delavcev. V skladu s 
strategijo usposabljanja za povečanje administrativne 
usposobljenosti pred vstopom Slovenije v Evropski uniji so se 
delavci usposabljali za izvajanje nalog, ki jih prinaša članstvo v 
Evropski uniji. Usposabljanje je zajemalo naslednje sklope: 
Temeljne EU vsebine, Evropski predpisi in njihov prenos v pravni 
sistem nacionalne države, Odbori in komitologija, Pogajanja. 
Usposabljanja so bila izpeljana tudi s pomočjo različnih programov 
predpristopne pomoči kot so Phare, Eurocustoms, Fiscalis, Urada 
za izmenjavo tehnične pomoči Taiex, in na podlagi bilateralnega 
sodelovanja z državami članicami Evropske unije. Carinski delavci 
so se udeležili 43 usposabljanj, seminarjev ali študijskih obiskov, 
izpeljanih s tujo pomočjo. 

Aktivnosti na področju informatike so bile v letu 2001 usmerjene 
v dopolnjevanje, dograjevanje in optimiziranje delovanja 
obstoječega carinskega informacijskega sistema (CIS) ter v 
priprave za zagotavljanje povezljivosti tega sistema s carinskimi 
sistemi Evropske unije, in so potekale v skladu z usmeritvami 
navedenimi v Strateškem načrtu informatizacije Carinske uprave 
RS, ki je bil sprejet v letu 2001. 

V januarju 2001 je RS obvestila Evropsko komisijo, da se želi 
priključiti na informacijske sisteme CCN/CSI. Pripravljen je bil 
vzpostavitveni dokument projekta z opisom tehničnih, 
organizacijskih, kadrovskih in finančnih razmer. Evropska komisija 
je v drugi polovici minulega leta sklenila, da bo za vse države 
kandidatke financirala dobavo opreme in instalacijo v okviru 
Večdržavnega programa Phare (Phare Multy-Country). V letu 
2001 so potekale priprave na uvedbo sistema ITMS (Integrated 
Tariff Management System), ki vključuje med drugimi tudi sistem 
TARIC. 

V Carinski upravi RS je bil poudarek na racionalizaciji zaposlovanja. 
V največji meri so bile izkoriščene zmožnosti prezaposlovanja 
znotraj službe, kakor tudi koriščenje nadomestnih zaposlitev. V 
letu 2001 je bilo za izvajanje nalog na področjih, ki so pomembna 
za približevanje k Evropski uniji, odobrenih 27 novih zaposlitev. 
Konec leta 2001 je bilo skupno število zaposlenih 2.321. 

Vlada RS je v letu 2000 ustanovila posebno medresorsko 
koordinacijsko komisijo za vzpostavitev varnostnega, carinskega 
in inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji EU. Na področju 
izvoza predmetov kulturne dediščine je začela delovati 
medresorska skupina VARDED. Sektor za carinske in davčne 
postopke CURS se je povezal s Sektorjem za preiskovalne 
zadeve, tako da vsa negativna dovoljenja, ki jih izda Ministrstvo 

za kulturo, ali zasege posreduje carinskemu preiskovalnemu 
informacijsko-analitskemu centru. 

V decembru 2001 je bil dosežen dogovor glede kontaktne točke 
za sodelovanje z Uradom Evropske komisije za preprečevanje 
goljufij (OLAF). Dogovorjeno je bilo, da bo kontaktna točka 
Carinska uprava RS, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. 

Carinska uprava RS v letu 2001 prejela opremo (tovornjak z 
nameščeno rentgensko opremo velike moči za pregled zabojnikov 
in dve tehtnici za tovornjake) v skupni vrednosti 592.000 evrov iz 
nacionalnega programa Phare FM 98, z lastnim deležem sredstev 
v višini 142.200 evrov. Tehnično pomoč v obliki osmih akcij v 
projektu "Pomoč carinski administraciji pri doseganju standardov 
Evropske unije in zahtev, ki izhajajo iz Smernic Evropske komisije, 
ter pomoč pri pripravah na reorganizaciji službe ob vstopu v 
Evropsko unijo" so izvajali carinski strokovnjaki iz držav članic 
Evropske unije v organizaciji Eurocustomsa. Vrednost projekta je 
znašala 50.000 evrov. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Druga revizija Carinskega zakona bo sprejeta v letu 2002 in 
vključuje tudi sprejem podzakonskih aktov - uredbe za izvajanje 
carinskega zakona, uredbe o uveljavljanju pravice do carinske 
oprostitve ter po potrebi tudi uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem 
ravnanju s carinskim blagom, uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o pogojih opravljanja poslov zastopanja, in odredbe o 
tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo valuto. 

V tej reviziji carinske zakonodaje so predlagane spremembe na 
področju carinskih oprostitev, po katerih naj bi bili na področju 
carinskih oprostitev v celoti usklajeni z oprostitvami, ki veljajo v 
Evropski uniji. Poleg tega predlog besedila zakona vključuje 
posamezne določbe evropske carinske zakonodaje, ki doslej 
niso bile prevzete kot na primer podaljšanje roka veljavnosti 
zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v kombinirano 
nomenklaturo iz treh na šest let; podaljšanje roka, v katerem se 
imetnik lahko sklicuje na tako informacijo iz treh mesecev po 
njeni razveljavitvi na šest mesecev; dostavljanje spremljajočih 
dokumentov pri elektronski izmenjavi carinske deklaracije; 
znižanje enotne carinske stopnje iz sedaj veljavne 15 odstotne 
na 10 odstotno; določitev pristojnosti Vlade RS na področju običajnih 
postopkov in ravnanj v carinskem skladišču; povračila plačanih 
uvoznih dajatev v carinskem postopku uvoza zaradi proizvodnje 
za izvoz po sistemu povračila plačane carin. Spremembe so pri 
carinskem postopku predelave pod carinskim nadzorom, na 
področju določb o določitvi in plačilu carinskega dolga kot tudi na 
področju posebnih pravil, ki so sestavni del izvajanja skupne 
kmetijske politike, ter prostih con, pri čemer bodo določbe o 
"prostih skladiščih" dokončno usklajene šele s polnopravnim 
članstvom. Te spremembe in dopolnitve vsebujejo tudi večino 
sprememb evropskega carinskega kodeksa iz leta 2000. 
Načeloma so predlagane rešitve v tem zakonu usklajene z 
določbami evropskega carinskega kodeksa, razen v delu, ki se 
nanaša na posebnosti prometa v Evropski uniji. Tako so še vedno 
ohranjene nekatere posebnosti na naslednjih vsebinskih 
področjih, npr. rok za plačilo carinskega dolga je daljši, zato niso 
prevzete možnosti olajšav v zvezi s plačilom carinskega dolga, 
niso prevzete določbe o knjigovodstvu carinskih organov za 
carinske dolgove, saj gre za določbe, ki pridejo v poštev šele s 
polnopravnim članstvom. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona je že prestal drugo obravnavo v Državnem 
zboru. 
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Slovenija bo do članstva v Evropski uniji sprejela še Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini 
in Zakon o ratifikaciji Konvencije o skupnem tranzitnem postopku. 
Republika Slovenija načrtuje pristop k protokolu o spremembah 
mednarodne konvencije o poenostavitvah in uskladitvah carinskih 
postopkov in bo v ta namen prevzela Splošno prilogo k revidirani 
Kyoto konvenciji. 

Pri implementaciji določb druge točke 1. člena Direktive 93/7/ 
EGS bo Slovenija združila postopek za izdajo dovoljenj za izvoz 
predmetov kulturne dediščine s postopkom za izdajo dovoljenj 
za iznos takšnih predmetov na ozemlja drugih držav članic 
Evropske unije. Zato je v tem delu problematika izvedbe pravnega 
reda EU na področju vračanja predmetov kulturne dediščine 
vsebinsko povezana s pripravo novega Pravilnika o izvozu 
predmetov kulturne dediščine. Sprejet bo tudi novi Pravilnik o 
izdajanju izvoznih dovoljenj. 

Postavljeni sistem nadzora nad prometom in proizvodnjo s 
prekurzorji je bil zakonsko urejen leta 2000 in bo v prihodnje 
dograjen in izpopolnjevan v skladu z novimi rešitvami v evropskih 
predpisih in v Konvenciji 88. Spremembe in dopolnitve zakona 
bodo predvsem v naslednjem: odpravile naj bi se določene 
nejasnosti v nadzoru nad mednarodnim prometom, delo in 
pristojnosti inšpekcije naj bi se bolj podrobno določile, okrepil 
nadzor nad domačo proizvodnjo in prometom, ter uredil način 
poročanja pravnih oseb o obsegu prometa in proizvodnje. 

Slovenija bo leta 2003 sprejela še Nacionalni carinski zakon s 
pripadajočimi podzakonskimi akti, ki naj bi urejali tiste carinske 
zadeve, ki so v nacionalni pristojnosti. 

2.2. Institucije 

V zvezi z reorganizacijo Carinske uprave RS ob vstopu v 
Evropsko unijo se do konca leta 2002 predvideva sprejem 
dokumenta "Reorganizacija carinske uprave Republike Slovenije 
zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo" na Vladi RS 
in začetek izvajanja reorganizacije službe ter priprava programa 
za odpravo socialno ekonomskih posledic. Zaradi vstopa Slovenije 
v Evropsko unijo bo potrebno število zaposlenih zmanjšati (zaradi 
odprave carinskega nadzora na tako imenovani notranjih mejah 
z državami članicami Evropske unije). 

V novembru 2000 so bili informacijski sistemi Generalne direkcije 
TAXUD Evropske komisije prvič bolj podrobno predstavljeni 
Carinski upravi Republike Slovenije. Od takrat potekajo 
raznovrstne aktivnosti organizacijske in tehnične narave, da bi 
Carinska uprava razvila nacionalne sisteme, ki se bodo priključili 
na evropske sisteme in od njih prejemali, ali pa njim posredovali 
zahtevane podatke. Pred pričetkom izvajanja tehničnih del za 
Skupno komunikacijsko (računalniško) omrežje ("Common Com- 
munication Netvvork", CCN) se je treba z Evropsko komisijo 
dokončno dogovoriti o sodelovanju Slovenije v Večdržavnem 
programu Phare ter skleniti Memorandum o sodelovanju pri 
postavitvi sistema. V prvi polovici leta 2002 se načrtuje izvedba 
javnega natečaja za izdelavo programske podpore za prevzem, 
ažuriranje in pregledovanje TARIC baze podatkov, ki združuje 
informacijo o vseh ukrepih, ki jih mora izvesti carinska 
administracija ob uvozu določenega blaga iz določene države. 
Za uvedbo Novega informacijskega tranzitnega sistema ("New 
Computerised Transit System", NCTS) je bila že ustanovljena 
posebna delovna skupina In potrjen predlog za uvedbo NCTS. 
Do 31.10.2002 se bo slovenska carina usposobila priključiti na 

NCTS. Šest mesecev po priključitvi na NCTS bo omogočen 
elektronski vnos tranzitnih deklaracij. Do 1.1.2003 bodo 
pripravljeni za priključitev na NCTS trije glavni cestni prehodi s 
Hrvaško, Luka Koper in Letališče Brnik. Do 1.7.2003 bo 
zagotovljena 100 odstotna pokritost carinskih izpostav. 

V letu 2001 je že stekla računalniška izmenjava podatkov za 
področje nadzora. Ker so na tem področju za učinkovito poslovanje 
zelo pomembni odzivni časi, bo potrebno v letu 2002 izboljšati 
odzivne čase in povečati število uporabnikov. 

Ministrstvo za kulturo namerava vzpostaviti mrežo za izmenjavo 
informacij med različnimi organi, pristojnimi za vračanje predmetov 
kulturne dediščine, to je med policijo, carino, Upravo RS za kulturno 
dediščino in Inšpektoratom RS za področje kulturne dediščine. 
Pri izvajanju Direktive 93/7/EGS bo Ministrstvo za kulturo kot 
osrednji organ, pristojen za vračanje predmetov kulturne 
dediščine, vzpostavil redne stike z osrednjimi organi drugih držav 
članic Evropske unije. Ministrstvo za kulturo pripravlja praktične 
ukrepe za izvajanje takšnega sodelovanja. 

2.1.26. ZUNANJI ODNOSI 

1. gpi<?$na ocena 

Večina pravnega reda Evropske unije s področja zunanjih 
odnosov, ki obsega skupno trgovinsko politiko, razvojno politiko 
in trgovinske ter gospodarske odnose Skupnosti s tretjimi 
državami in mednarodnimi organizacijami, bo v Republiki Sloveniji 
po pristopu k Evropski uniji neposredno veljavna in zato ne 
zahteva prenosa v nacionalni pravni red. V predpristopnem obdobju 
Slovenija spremlja politike Evropskih skupnosti, usposablja kadre 
ter prevaja pravni red, kar bo omogočilo nemoteno in učinkovito 
izvajanje pravnega reda Evropske unije ob pristopu. Takrat bo 
prevzela tudi veljavno splošno shemo preferencialov za 
industrijske in kmetijske izdelke. V Evropski uniji je od decembra 
2001 v veljavi uredba Sveta (Council Regulation (EC) No 2501/ 
2001), ki vsebuje shemo splošnega sistema carinskih 
preferencialov za obdobje od 1.1.2002 do 31.12.2004 in omogoča 
blagu najmanj razvitih držav (po razvrstitvi UNCTAD) dostop na 
notranji trg EU brez carin in količinskih omejitev, (z izjemo orožja 
in najbolj občutljivih kmetijskih izdelkov, katerih uvoz je omejen s 
kvotami). Uredba se bo po pristopu k Evropski uniji neposredno 
uprabljala tudi v Sloveniji, do takrat pa to področje ureja Pravilnik 
o poreklu blaga, 

Republika Slovenija bo z dnem vstopa v EU odpovedala svoje 
obstoječe sporazume o prosti trgovini ter prevzela mednarodne 
sporazume, ki jih je s tretjimi državami sklenila EU. Določbe 
sporazumov, ki so v domeni Skupnosti (trgovinski del), bodo 
začele veljati neposredno ob vstopu, za vse ostalo pa se bodo 
začeli postopki po vstopu v EU (pogajanja za sklenitev dodatnih 
protokolov, ki se nanašajo na področja, ki so v mešani pristojnosti, 
prav tako tudi protokoli, ki se bodo nanašali npr. na povečanje 
kvot). S članstvom v Evropski uniji bo republika Slovenija postala 
tudi članica Evropske investicijske banke (EIB). 

Republika Slovenija kot članica Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) sodeluje pri aktivnostih te organizacije. Septembra 2001 je 
pristopila k Ministrski deklaraciji o trgovini z izdelki informacijske 
tehnologije, istega meseca pa je posredovala tudi prošnjo za 
pristop k Sporazumu o vladnih nabavah. 

' 
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Republika Slovenija ni članica Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD), vendar je februarja 2002 pristopila 
k njeni Deklaraciji o mednarodnih investicijah in multinacionalnih 
podjetjih. Tudi sistem izvoznih kreditov v Sloveniji je v veliki meri 
usklajen s pravili OECD. Slovenska izvozna družba pa uporablja 
standarde OECD in Bernske unije ter aktivno sodeluje s sorodnimi 
agencijami v državah članicah Evropske unije. 

Republika Slovenija ima sklenjene bilateralne sporazume o zaščiti 
in promociji investicij z večino držav članic Evropske unije, s 
katerimi zagotavlja zaščito investicij na enak način, kot je to 
zagotovljeno v državah članicah skupnosti (zaščita investicij, 
nacionalna obravnava, sprejetje široke definicije investicij, 
nemoten transfer dobička, repatriacija kapitala in vseh dohodkov, 
sistem reševanja sporov, določitev odškodnine). 

Republika Slovenija sklepa sporazume o gospodarskem 
sodelovanju s tretjimi državami, ki pa niso v neskladju s pravnim 
redom EU in ne predstavljajo ovire skupni trgovinski politiki, zato 
jih želi ohraniti tudi po vstopu. Sporazume o prosti trgovini s 33 
državami, poleg EU, še z državami CEFTE, EFTE, Hrvaško, 
Makedonijo, Baltskimi državami (Litva, Latvija, Estonija), Turčijo, 
Izraelom in Bosno in Hercegovino. Od februarja 2002 potekajo 
tudi preliminarni dogovori o sklenitvi podobnega sporazuma z 
ZRJ (Srbijo in Črno goro). 

Vlada Republike Slovenije je na 68. redni seji dne 28.03.2002 
sprejela sklep o vzpostavitvi funkcije razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči v Ministrstvu za zunanje zadeve, imenovala 
nacionalnega koordinatorja in ga zadolžila za pripravo strokovnih 
in normativnih osnov za uresničevanje sistema razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči. 

Republika Slovenija bo do članstva v Evropski uniji izvajala 
resolucije Varnostnega sveta OZN na podlagi Zakona o 
omejevalnih ukrepih. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Vlada Republike Slovenije je v sprejem Državnemu zboru 
posredovala Predlog zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih 
ukrepih, ki predstavlja pravno podlago za sprejem ustreznih 
predpisov v Republiki Sloveniji za izvajanje resolucij Varnostnega 
sveta OZN. S sprejemom tega zakona bo določen tudi učinkovitejši 
način obveščanja Varnostnega Sveta OZN o izvajanju omejevalnih 
ukrepov mednarodne skupnosti. 

Republika Slovenija bo ob pristopu odpovedala obstoječe 
sporazume o prosti trgovini ter pristopila k sporazumom, ki jih 
ima s tretjimi državami sklenjene EU ter prevzela sporazume o 
trgovini in trgovinskih zadevah, ki jih ima sklenjene EU s tretjimi 
državami. 

Po končanih pogajanjih za pristop k EU bo Republika Slovenija v 
skladu s 128. členom Sporazuma o skupnem ekonomskem 
prostoru (EEA) formalno zaprosila za članstvo v EEA. 

2.2. Institucije 

Za izvajanje pravnega reda EU ne bo potrebno ustanoviti novih 
institucij, zaposleni v obstoječih pa se v skladu s potrebami 
dodatno strokovno usposabljajo. V Ministrstvu za gospodarstvo 
je na področju ekonomskih odnosov s tujino zaposlenih 45 ljudi; 
do vstopa v Evropsko unijo se njihovo število ne bo spreminjalo. 

2.3. Domača sredstva 

Predvidena proračunska sredstva v okviru Ministrstva za 
gospodarstvo (18 milijonov SIT v letu 2002 in 21 milijonov SIT v 
letu 2003) so namenjena za prilagajanje zakonodaje in politik EU 
ter za izobraževanje kadrov. 

2.4. Tuja sredstva 

Tuja sredstva niso predvidena. 

1.1.27. SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA 

1. Splošna ocena 

V Deklaraciji o zunanji politiki Republike Slovenije, ki jo je 17. 
decembra 1999 sprejel Državni zbor Republike Slovenije je med 
prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike na prvem mestu 
omenjeno polnopravno članstvo Slovenije v EU. 

Evropska komisija v svojih rednih poročilih o napredku Slovenije 
pri vključevanju v EU ugotavlja, da politični dialog v okviru 
Evropskega sporazuma poteka tekoče in da Slovenija aktivno 
sodeluje v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) 
EU, vključno s sestanki na ravni političnih direktorjev, evropskih 
korespondentov in delovnih skupin. Slovenija je izkazala tudi svoj 
interes za razvoj skupne evropske varnostne in obrambne politike. 
Poleg tega se Slovenija v okviru SZVP redno pridružuje EU izjavam 
in deklaracijam ter skupnim akcijam ter skupnim stališčem, kadar 
je k temu povabljena. 

Ministrstvo za zunanje zadeve bo tudi v pogojih članstva Slovenije 
v EU nosilec izvajanja obveznosti in nalog v okviru SZVP. Obstoječa 
zakonodaja Sloveniji že omogoča vključitev v SZVP. Maja 2001 
sprejeti Zakon o zunanjih zadevah enotno in strnjeno ureja 
področje diplomatsko konzularne zaščite, sodelovanje v okviru 
tretjih držav in mednarodnih institucij ter sklepanje mednarodnih 
pogodb. Za izvajanje negativnih ukrepov (sankcij) je bil sprejet 
Zakon o omejevalnih ukrepih. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

2.1. Zakonodajni del 

Sprejem novih zakonodajnih aktov na tem področju ni predviden. 

2.2. Institucije 

Za institucionalno spremljanje SZVP EU ni predvideno 
ustanavljanje novih institucij, ker je zanj že zdaj zadolženo 
Ministrstvo za zunanje zadeve. V njegovem okviru se izvaja tudi 
zaposlovanje in usposabljanje na tem področju. 

Po mnenju Evropske komisije v njenih rednih poročilih ima 
Slovenija delujoče in dovolj številčno Ministrstvo za zunanje 
zadeve ter administrativno sposobnost za izvajanje določil SZVP 
EU. V Ministrstvu za zunanje zadeve je celotno število vseh 
zaposlenih trenutno 480 oseb, od tega 272 v notranji službi in 208 
v zunanji službi. 

Z začetkom članstva Slovenije v EU bo Ministrstvo za zunanje 
zadeve zagotovilo tudi delovanje šifrirnega sistema za elektronsko 
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posredovanje sporočil, ki bo omogočal sodelovanje v okviru EU 
mreže cortesy. 

2.3. Domača sredstva 

Financiranje poteka v okviru rednih proračunskih postavk 
Ministrstva za zunanje zadeve. 

2.1.28. FINANČNI NADZOR 

1. Splošna ocena 

Pravni okvir finančnega nadzora v Republiki Sloveniji je v veliki 
meri vzpostavljen. Sestavljajo ga naslednji sprejeti zakoni: Zakon 
o javnih financah, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o računskem 
sodišču, in podzakonski akti Pravilnik o skupnih kriterijih za 
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih 
uporabnikih proračuna RS, Navodilo o skupnih osnovah za 
postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov 
proračuna RS, Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih 
agencij RS za uporabo finančnih sredstev EU (ki postavlja zahteve 
finančnega nadzora v zvezi z upravljanjem sredstev predpristopne 
pomoči EU), Uredba o akreditacijskih pogojih za Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ki ureja nadzor nad sredstvi 
SAPARD). Obe Uredbi je sprejela Vlada Republike Slovenije, 
Pravilnik in Navodilo pa Ministrstvo za finance. 

Pravni okvir na enak način ureja finančni nadzor domačih in tujih 
virov financiranja državnega proračuna. 

Z novim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih 
financah (Ur. L. RS 30/02), je Republika Slovenija upoštevala vsa 
priporočila Evropske komisije in uzakonja notranji nadzor javnih 
financ (Public Internal Financial Control - PIFC) temelječ na treh 
osnovnih elementih: odgovornosti predstojnikov neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna za vzpostavitev in delovanje 
primernega sistema finančnega poslovodenja in kontrol (Finan- 
cial management and Control - FM/C), neodvisnih notranje 
revizijskih službah, ki ocenjujejo učinkovitost in kvaliteto teh 
sistemov in centralnim organom za razvoj, koordinacijo in 
usmerjanje tako sistemov finančnega poslovodenja in kontrol, 
kot notranje revizije in preverjanje njunega delovanja. 

Funkcijo centralnega organa izvaja Služba za nadzor proračuna 
kot organizacijska enota Ministrstva za finance. Ustrezno temu 
je bila že v letu 2000 postavljena nova organizacijska struktura 
Službe, ki ima vodstvo in tri oddelke: vodstvo (3 zaposleni), 
Oddelek za razvoj kakovosti notranje revizije in izobraževanje (1 
zaposlen), Oddelek za revidiranje in certificiranje (6 zaposlenih) 
in Oddelek za inšpekcijo (5 zaposlenih). Služba se bo kadrovsko 
okrepila s prihodom 5 že sprejetih novih delavcev do 1. julija 2002. 
Od vseh zaposlenih jih bo imelo 19 univerzitetno izobrazbo, trije 
od njih so vključeni v program izobraževanja za notranjega 
revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, dva na novo sprejeta 
pa sta že preizkušena revizorja (certified auditor). 

Zakon o javnih financah'in Pravilnik o skupnih kriterijih za 
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih 
uporabnikih proračuna RS predstavljata podlago za zagotovitev 
notranje revizijske funkcije v ministrstvih in ostalih proračunskih 
uporabnikih. 

V skladu z določili Zakona o javnih financah, Zakona o 
spremembah in dopolnilih zakona o javnih financah in Pravilnika o 
skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora 
pri neposrednih uporabnikih proračuna RS so predstojniki 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna odgovorni za 
vzpostavitev notranje revizijskih služb, ki so že ustanovljene pri 
vseh ministrstvih. Pri zaposlovanju pa se pojavlja problem 
pomanjkanja ustreznih kadrov za to področje. Notranje revizorje 
trenutno izobražuje Slovenski inštitut za revizijo, kjer se šola 
okoli 50 notranjih revizorjev. Za boljšo in sistematično ureditev 
statusa notranjih revizorjev v javnem sektorju uvaja Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah nazive 
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor 
(analogno nazivom Računskega sodišča), Služba za nadzor- 
proračuna pa skupno z Računskim sodiščem pripravlja nov učni 
program za državne revizorje. Organizacijo izobraževanja, ki naj 
bi se pričelo jeseni 2002, bo predvidoma prevzel Slovenski inštitut 
za revizijo. 

Po sprejemu novega Zakona o računskem sodišču konec januarja 
2001 je bil na podlagi zakona izdelan Poslovnik Računskega 
sodišča Republike Slovenije, ki ga je sprejel senat računskega 
sodišča v septembru 2001, nanj pa je dal soglasje Državni zbor 
Republike Slovenije na seji v oktobru 2001. S tem je bil določen 
novi pravni okvir delovanja institucije zunanjega nadzora nad 
javno porabo v državi. Poslovnik podrobneje ureja način in 
postopke, po katerem računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko 
pristojnost, ureja svetovanje uporabnikom javnih sredstev in 
določa način zagotavljanja javnosti dela ter jasneje in natančneje 
določa zlasti vloge posameznikov, ki sodelujejo v revizijskem 
procesu in roke za izvedbo posamezne naloge, kar tudi prispeva 
k večji učinkovitosti dela vrhovne državne institucije. 

Leto 2001 je bilo leto uvajanja sprememb na institucionalnem 
področju. Delo računskega sodišča je bilo v celoti prilagojeno 
novi zakonski ureditvi državne revizije. Uvedena so bila nova 
pravila v revizijske postopke in sprejeti novi akti o poslovanju 
računskega sodišča. Vzpostavljena je bila nova organizacija, 
katere bistvena novost so večji revizijski oddelki z določenimi 
področji revidiranja, ki upoštevajo zakonske obveznosti 
računskega sodišča. Računsko sodišče je imelo konec leta 2001 
v svoji organizacijski sestavi tri kabinete, ki jih vodijo člani 
računskega sodišča, šest revizijskih oddelkov, ki jih vodijo vrhovni 
državni revizorji, in oddelek podpornih služb s sekretarko 
računskega sodišča na čelu. V postopek izvajanja revizijske 
pristojnosti so bile vgrajene aktivnosti, ki povečujejo notranji nadzor 
nad uresničevanjem programa dela in zagotavljajo večjo kakovost 
dela računskega sodišča. Nova pravna in organizacijska ureditev 
računskega sodišča se že odraža v večji učinkovitosti dela 
institucije, zlasti v delu, ki se nanaša na izdajo revizijskih poročil 
in na porevizijski postopek, kar je zakonska novost. Računsko 
sodišče tekoče spremlja uresničevanje danih priporočil 
revidirancem in odpravljanje pomembnih napak oziroma 
nepravilnosti, ki jih razkriva v svojih poročilih. O zadovoljivosti 
sprejetih ukrepov revidiranca podaja oceno. Prva odzivna 
poročila, ki jih je računsko sodišče sprejelo v začetku leta 2002, 
dokazujejo, da je uvedba porevizijskega postopka koristna 
dopolnitev revizijskega procesa. 

Konec leta 2001 je bilo na računskem sodišču število zaposlenih 
102, od tega je opravljalo naloge vodenja 10 funkcionarjev, 
revizijske naloge 65 zaposlenih, 27 zaposlenih pa je delalo v 
podpornih službah. Pretežni del (81,4 %) zaposlenih ima 
univerzitetno izobrazbo. Kljub precejšnji fluktuaciji (delovno 
razmerje je prekinilo devet delavcev, na novo pa se zaposlilo 19 
oseb), je računskemu sodišču v letu 2001 uspelo izboljšati 
kadrovsko strukturo tako glede izobrazbe kakor tudi glede 
zahtevnosti delovnih mest, ki jih zasedajo revizorji. 
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Zaposleni se udeležujejo usposabljanja in izpopolnjevanja v državi 
in v tujini. V letu 2001 so se zaposleni udeležili 96 različnih 
seminarjev. V decembru 2001 je bilo tudi izvedeno enotedensko 
usposabljanje vseh revizorjev, s poudarkom na revidiranju 
notranjega kontroliranja, pridobivanju revizijskih dokazov in urejanju 
dokumentacije ter zagotavljanju kakovosti revizorjevega dela. 
Tekoče usposabljanje revizorjev ob delu je potekalo tudi v okviru 
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Na Vrhovnem 
državnem revizijskem uradu v Veliki Britaniji je bilo 11 revizorjev 
na dvodnevni konzultaciji za izvajanje revizij smotrnosti. V letu 
leta 2001 je imelo dvanajst zaposlenih sklenjeno pogodbo o 
izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe oziroma 
znanstvenega naslova. 

2. Predvidene aktivnosti dp kpnca leta 2002 

2.1. Zakonodajno področje 

Zakon o spremembah in dopolnilih zakona o javnih financah je 
jasno opredelil medseboji odnos Službe za nadzor proračuna, 
notranje revizijskih služb in neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna. Na podlagi teh določil je potrebno ustrezno spremeniti 
Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega 
nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna RS. Izdan bo 
tudi priročnik (smernice) za delo notranjih revizijskih služb, ki bo 
temeljil na mednarodno sprejetih revizijskih standardih in 
smernicah Evropske skupnosti za področje notranjega nadzora 
javnih financ. Priročnik je že pripravila Služba za nadzor proračuna 
ob pomoči partnerja v projektu tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja (tvvinninga) iz Ministrstva za finance Zvezne 
republike Nemčije. Predvidoma bo izdan v prvi polovici leta 2002. 
Prav tako so že pripravljene smernice za notranje kontrole. S tem 
bo zakonski okvir notranjega nadzora javnih financ izpopolnjen. 

Na področju zunanjega nadzora bodo v letu 2002 prenovljeni še 
nekateri akti o poslovanju računskega sodišča, ki se nanašajo 
na implementacijo določb Zakona o računskem sodišču o izdajanju 
potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor. 
Prav tako bodo sprejete smernice za revidiranje in pripravljen 
osnutek priročnika za izvajanje revizijskega procesa, ki ga bo 
računsko sodišče dokončno oblikovalo in sprejelo v letu 2003. Pri 
izdelavi smernic in priročnika ter pripravi programa za 
usposabljanje državnih revizorjev sodeluje tuji partner iz projekta 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. 

2.2. Institucije 

Finančni nadzor javnih financ je še vedno potrebno kadrovsko 
okrepiti na vseh nivojih. Služba za nadzor proračuna pri 
Ministrstvu za finance se bo kadrovsko še krepila na vseh 
vsebinskih področjih, predvsem pa v oddelku za razvoj kakovosti 
notranje revizije in izobraževanje ter v oddelku za revidiranje in 
certlficiranje. Do konca leta 2002 bo predvidoma skupno število 
zaposlenih v Službi za nadzor proračuna 29. Krepile se bodo tudi 
notranje revizijske službe pri proračunskih uporabnikih, še zlasti 
tistih, ki bodo vključeni v črpanje evropskih skladov in sicer na 
Ministrstvu za gospodarstvo, Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agenciji za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Ministrstvu za promet, Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve in Ministrstvu za finance, skupaj predvidoma 11 
novih zaposlitev. S tem se je Vlada RS seznanila na seji dne 
21.3.2002 in za reševanje teh kadrovskih potreb sprejela ustrezne 
sklepe. 

Računsko sodišče načrtuje, da bo z aktivno politiko kadrovanja 
povečalo število zaposlenih. Konec marca 2002 je bil izveden 
javni natečaj za zasedbo delovnih mest, na podlagi katerega 
računsko sodišče načrtuje zaposlitev 11 novih delavcev, od tega 
devet revizorjev in dva pravnika v pravni službi. Ciljno število 
zaposlenih v letu 2002 je 120. V postopku spreminjanja so tudi 
pravilniki, ki urejajo nagrajevanje in napredovanje zaposlenih, s 
katerimi želi računsko sodišče vzpodbuditi zaposlene k večji 
motiviranosti in zmanjšati fluktuacijo. 

Poleg samega kadrovanja je na področju fionančnega nadzora' v 
teku tudi reševanje vprašanja izobraževanja tako notranjih kot 
zunanjih revizorjev, ki ga skupaj rešujejo Ministrstvo za finance, 
Računsko sodišče in Slovenski inštitut za revizijo. Program 
izobraževanja bo določen v prvem polletju 2002. Cilj programa je 
kar največje poenotenje programov za pridobitev strokovnih znanj 
za nazive zunanji in notranji revizor v javnem in zasebnem sektorju 
ter medsebojno priznavanje nazivov. V izobraževanje, ki se bo 
začelo predvidoma v oktobru leta 2002, bodo vključeni tako 
zaposleni na Ministrstvu za finance - Službi ža nadzor proračuna, 
kot v notranje revizijskoh službah pri proračunskih uporabnikih in 
na Računskem sodišču. Računsko sodišče bo v program 
izobraževanja predvidoma vključilo približno 30 svojih revizorjev. 

2.3. Proračunska sredstva 

Del proračunskih sredstev se v okviru rednih proračunskih 
postavki Ministrstva za finance namenja za usposobitev Službe 
za nadzor proračuna za naloge notranjega nadzora javnih financ, 
zlasti za usposabljanje in seznanjanje z ureditvijo finančnega 
ndzora v EU. Prav tako je del sredstev drugi proračunskih 
uporabnikov namenjen temu vsebinskemu področju. 

V okviru rednih proračunskih postavk računskega sodišča poteka 
pokrivanje dela stroškov delovanja predpristopne svetovalke v 
projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in celotnih 
stroškov dela prevajalke, ki v okviru projekta pomaga tujemu 
partnerju in revizorjem pri usposabljanju revizorjev, vse to pa 
povečuje pripravljenost računskega sodišča, kot institucije 
najvišjega državnega nadzora nad javnimi financami, za pristop 
k EU. Del sredstev bo računsko sodišče tudi v letih 2002 in 2003 
namenjalo za usposabljanje svojih revizorjev v tujini, da bi se 
povečala učinkovitost in kakovost dela ter usposobljenost za 
revidiranje programov, ki se financirajo iz sredstev EU, ter za 
odkrivanje prevar in korupcije. 

2.4. Tuja sredstva 

Na področju izobraževanja začenja Služba za nadzor proračuna 
nov Tvvinning Light z National Audit Office of the United Kingdom 
za poglabljanje revizijskih tehnik in metod in za izpopolnitev in 
izboljšanje smernic za notranjo revizijo in kontrole. 

Do konca avgusta 2002 na računskem sodišču poteka poseben 
projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju 
zunanjega nadzora, ki temelji na programu Phare in Tvvinnng 
Covenant SL99/IB/F101 (Financing Memorandum No. SL9905- 
03-02) z National Audit Office of the United Kingdom v višini 
600.000 EUR. Sodelovanje bistveno prispeva k razvoju revidiranja 
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in usposabljanju revizorjev, 
zato računsko sodišče ob izteku projekta pričakuje pomemben 
napredek v razvoju zunanjega revidiranja in institucije. V marcu 
2002 je računsko sodišče Evropski komisiji predložilo nov predlog 
projjekta (Project Fiche No. SI02.05.03) s proračunom v višini 
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400.000 EUR, katerega cilj je krepitev institucionalne zmogljivosti 
računskega sodišča. V okviru enoletnega tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja se načrtuje razvoj revidiranja 
končnih prejemnikov EU sredstev v Sloveniji in državnih pomoči, 
razvoj politike in pristopa državne revizije v boju proti prevaram in 
korupciji ter razvoj revidiranja proračuna, ki je naravnan na 
doseganje rezultatov, in lokalne samouprave. Če bo predlog 
računskega sodišča sprejet, bo institucija do konca leta 2003 
povečala svojo usposobljenost in kakovost dela tudi na navedenih 
področjih. 

1.1.29. FINANČNE IN PRORAČUNSKE DOLOČBE 

1. Splošna ocena 

V okviru celovite reforme javnih financ so bili v preteklih letih 
sprejeti zakoni za področje upravljanja javnih izdatkov, kot so 
Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o računovodstvu, Zakon o 
javnih skladih, Zakon o javnih naročilih ter podzakonski akti, izdani 
na njihovi podlagi. Končni cilj refoime javnih financ je povečanje 
učinkovitosti upravljanja javnih izdatkov in zagotavljanje 
dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Zakon o javnih financah je bil 
dopolnjen v letu 2001 med drugim zaradi uvedbe sprejemanja 
proračuna za naslednji dve leti, zadnja sprememba ZJF v letu 
2002 pa ni povezana s samim načrtovanjem in izvršev/anjem 
proračuna, pač pa s sistemom notranjega finančnega nadzora. 
Zaradi racionalnejšega načrtovanja in priprave razvojnih in 
proračunskih dokumentov je bila sprejeta Uredba (^podlagah in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. list 
RS, št.45/2002). 

Konec leta 2001 sta bila sprejeta proračuna za leti 2002 in 2003. 
To je bilo prvič, da je vlada predlagala parlamentu dva enoletna 
državna proračuna hkrati. Proračuna sta oblikovana v skladu z 
metodološkimi rešitvami, ki so rezultat dosedanjega dela na celoviti 
reformi javnih financ. Pri pripravi proračuna je bila izboljšana že 
za proračun 2001 uveljavljena nova funkcionalno-programska 
klasifikacija javnofinančnih izdatkov. Z njeno uporabo ter sistemom 
poročanja o učinkovitosti in doseženih rezultatih porabe sredstev 
in izvajanja programov, ki se uvaja postopoma, se bo izboljšala 
kakovost spremljanja in načrtovanja tokov javnega financiranja, 
hkrati pa bo omogočen učinkovitejši nadzor ter tako zagotovljena 
bolj smotrna in razvojno spodbudna uporaba javnofinančnih 
sredstev. 

V okviru Ministrstva za finance - Sektorja za pripravo in upravljanje 
proračuna je bil junija 2001, skladno s priporočili Evropske 
komisije, ustanovljen poseben oddelek, ki opravlja naloge 
koordinacijske enote na področju odnosov s proračunom EU. 
Oddelek ima trenutno tri zaposlene. 

Slovenija je Evropski komisiji posredovala izpolnjen vprašalnik v 
zvezi z administrativno usposobljenostjo na področju lastnih virov 
EU, ki bo Evropski komisiji podlaga zaoceno stanja administrativne 
usposobljenosti na tem področju, da bi lahko državi nudila ustrezno 
pomoč. V mesecu aprilu 2002 so po pregledu izpolnjenega 
vprašalnika predstavniki Evropske komisije obiskali Slovenijo in 
na kraju samem preverili napredek v usposobljenosti pristojnih 
institucij za izvajanje pravnega reda na področju "Finančne in 
proračunske določbe". Z delovanje institucij na tem področju so 
bili zadovoljni. Njihove ugotovitve bodo tudi podlaga za pripravo 
prispevka Evropske komisije za Redno poročilo o napredku za 
leto 2002. 

Za krepitev administrativne sposobnosti predvsem Ministrstva 
za finance, deloma pa tudi proračunskih uporabnikov, Slovenija' 
črpa tujo pomoč v okviru programa tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja s švedskim Ministrstvom za finance od leta 1999. 

2. Program nalog do konca leta 2002 

Vlada bo nadaljevala z reformo .proračunskega sistema, ki bo 
temeljila na poročanju o učinkovitosti ter doseženih rezultatih 
porabe sredstev in izvajanja programov ter s tem dosegla, da bo 
razporejanje proračunskih sredstev po namenih in programih 
porabe kakovostno povezano s cilji in prednostnimi nalogami ter 
z gospodarnostjo njihovega uresničevanja. 

Na področju izgradnje preglednega in enotnega sistema 
javnofinančnih tokov se bo nadaljevalo vzpostavljanje enotnega 
zakladniškega računa, nadgradnja sistemov za izvajanje, 
evidentiranje in nadzor javnofinančnih tokov ter nadgradnja 
računalniške oziroma informacijske podpore. 

V naslednjem obdobju bodo potekale intenzivne priprave za 
ustrezno spremljanje podlag (carine in druga tradicionalna lastna 
sredstva, osnova iz davka na dodano vrednost, bruto nacionalni 
proizvod) za izračunavanje in poročanje o obveznostih do 
proračuna Evropske unije. Pri tem bodo Sloveniji služila za podlago 
pri teh pripravah priporočila in ugotovitve aprilske misije DG 
Proračun. 

Prav tako se bo država pripravila za črpanje in učinkovito 
upravljanje sredstev strukturnih skladov, kohezijskega sklada in 
Jamstvenega dela Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in 
jamstvenega sklada. Določitev institucionalnih struktur poteka in 
je podrobneje podana v poglavjih 7 - Kmetijstvo in 21 - Regionalna 
politika in koordinacija instrumentov strukturne politike. 

2.2. Institucije 

V letu 2003 se bo oddelek za odnose s proračunom EU kadrovsko 
okrepil, da bi bil ob vstopu v EU sposoben izvajati vse naloge, 
povezane z določanjem obsega prispevka Slovenije do proračuna 
EU in njegovim pravočasnim plačevanjem. 

Za učinkovito upravljanje sredstev strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada ter skladov na področju kmetijstva se bo 
uprava kadrovsko krepila tudi na področjih, obravnavanih v 
poglavjih 21- Regionalna politika in koordinacija instrumentov 
strukturne politike in 7 - Kmetijstvo. 

2.3. Domača sredstva 

V letu 2002 in 2003 bo tako kot prejšnja leta namenjeno za priprave 
na vstop v EU na področju 29 Finančne in proračunske določbe 
tudi nekaj sredstev državnega proračuna in sicer v okviru 
Ministrstva za finance. 

2.4. Tuja sredstva 

Ministrstvo za finance nadaljuje z izobraževanjem v okviru 
projekta medinstitucionalnega sodelovanja s švedskim 
Ministrstvom za finance na področju programsko usmerjenega 
proračuna in spremljanja rezultatov porabe javnofinančnih 
sredstev (program/performance budgeting) ter makroekonom- 
skega napovedovanja v povezavi s proračunskim 
napovedovanjem. 
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V okviru projekta "Krepitev sposobnosti slovenskih institucij za 
sprejetje in implementacijo "acquis-a" na področju javnih financ in 
v finančnem sektorju" so sredstva namenjena tehnični pomoči 
na področju proračunskih postopkov in upravljanja javnofinančnih 
izdatkov ter carinske reforme. Z rezultati tvvinning projekta 
"Proračunski postopki, upravljanje z javno porabo" s švedskim 
partnerjem (šlo je za različne oblike prenosa znanja o pripravi in 
nadzoru nad izvajanjem proračuna), sta obe strani zadovoljni, 
Ministrstvo za finance predvsem zaradi pridobivanja novih znanj. 
Tudi podprojekt Carina (dobava opreme in izobraževanje) je 
uspešno zaključen. 

3. UPRAVNA USPOSOBLJENOST ZA 

IZVAJANJE PRAVNEGA REDA 

SKUPNOSTI 

3.1. UPRAVNE STRUKTURE 

Slovenija ima vzpostavljen in delujoč sistem javne uprave in javnih 
uslužbencev, ki temelji na veljavni zakonodaji (Zakon o upravi iz 
leta 1994 in Zakon o delavcih v državnih organih iz leta 1990, ki je 
bil večkrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje leta 1999). 
Koordinacija dela med posameznimi segmenti upravnega sistema 
poteka dobro, kar je pred nekaj leti v svoji študiji potrdila tudi 
SIGMA. 

Vlada RS je v zadnjih desetih letih uspešno izvedla številne 
ekonomske in socialne reforme, leta 1997 pa sprejela tudi 
Strategijo reforme javne uprave, katere cilj je bil prenoviti 
organizacijo in delovanje javnega sektorja, da bo ta bolj učinkovit, 
kakovosten, transparenten in odgovoren. Vidne premike na tem 
področju zaznamo še posebej po zadnjih volitvah, ko so se 
koalicijske partnerice v koalicijski pogodbi zavezale, da si bodo 
»prizadevale za sprostitev gospodarstva in reformiranje države, 
da bo njeno delo pregledno in osvobojeno nepotrebnih birokratskih 
ovir, da bodo storitve dostopne ter administracija učinkovita, 
sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri urejanju javnih zadev 
pa pravilo in ne izjema«. 

Sklop projektov modernizacije javne uprave smo v zadnjem letu 
dopolnili s številnimi novimi projekti, končni cilj pa je zmanjšati 
proračunski primanjkljaj ter dvigniti konkurenčnost države in s 
tem celotnega gospodarstva, predvsem pa razbremeniti 
gospodarstvo. 

Pri pripravi in izvajanju procesov izboljšanja obstoječega sistema 
javne uprave Slovenija zasleduje temeljni cilj zagotavljanja takšne 
uprave, ki bo v institucionalnem smislu celovito izgrajena, na 
strokovnem nivoju pa tudi v pogojih polnopravnega članstva v 
Evropski uniji sposobna izvajanja upravnih nalog na kakovostno 
primerljivi ravni javnih uprav držav članic. 

Reforma javne uprave je tako eden od prioritetnih ciljev Vlade RS. 
Cilji reforme so zagotoviti profesionalno, nevtralno, učinkovito, 
transparentno in k uporabnikom usmerjeno javno upravo. 

Reforma javne uprave zajema naslednja temeljna področja: 
reorganizacijo državne uprave, reformo lokalne samouprave, 
nadgradnjo sistema javnih uslužbencev, ureditev plačnih razmerij 
v javnem sektorju, uvajanje standardov kakovosti, ciljno 
usmerjeno usposabljanje javnih uslužbencev, poenostavitev 
upravnih postopkov, način poslovanja s strankami ter 
informatizacijo uprave. 

Za reformo javne uprave je v slovenski vladi zadolženih več 
resorjev, in sicer za organizacijo in razvoj uprave kakor tudi za 
dvig kakovosti pri delu državne uprave je zadolženo Ministrstvo 
za notranje zadeve; glavna nosilca uvajanja e-uprave sta 
Ministrstvo za informacijsko družbo in CVI v sodelovanju s 
posameznimi resorji; za usposabljanje zaposlenih v državni upravi 
skrbi Upravna akademija; nosilec programa odprave 
administrativnih ovir je ministrska svetnica, ki je zadolžena tudi 
za koordinacijo reforme. 

Pravni (zakonodajni) del reforme javne uprave obsega naslednje 
zakone; 

Zakon o vladi (spremembe in dopolnitve zakona o vladi so 
bile sprejete v decembru 2000 (Uradni list RS, št. 119/00), 
Zakon o državni upravi (Državni zbor RS je zaključil 2. 
obravnavo zakona.) 
Zakon o javnih agencijah (Državni zbor RS je zaključil 2. 
obravnavo zakona.) 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Državni zbor RS je zaključil 
2. obravnavo zakona.) 
Zakon o javnih skladih (zakon je bil marca 2000 sprejet v 
Državnem zboru RS (Uradni list RS, št. 22/00)) 

- Zakon o javnih zavodih (predlog zakona o javnih zavodih je v 
pripravi) 
Zakon o javnih uslužbencih (Državni zbor RS je zaključil 2. 
obravnavo zakona.) 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (zakon je bil sprejet 
jeseni leta 1999 (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00), Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem 
postopku je Vlada RS vložila v Državni zbor RS, s predlogom, 
da ga Državni zbor RS sprejme po hitrem postopku. 

Temeljni zakoni (zakon o javnih uslužbencih, zakon o državni 
upravi, zakon o javnih agencijah, zakon o inšpekcijskem nadzoru, 
zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o javnih zavodih), 
bodo prinesli številne racionalizacije na področju organizacije javne 
uprave: 

zmanjševanje števila organov v sestavi ministrstev in vladnih 
služb 
zmanjšanje števila funkcionarjev v državi upravi 

- prenos nalog na javne agencije, ki lažje uvajajo sodobne 
metode managementa 
prenos javnih nalog na zasebne subjekte 

- privatizacija javnih podjetij in zavodov 
sistematično upravljanje s človeškimi viri 

- transparenten sistem zaposlovanja in napredovanja. 

Še posebej je treba izpostaviti, da predlog zakona o javnih 
uslužbencih predvideva oziroma uvaja nekatere institute, ki so 
že dlje časa poznani v zasebnem sektorju, javni sektor pa jih bo 
šele sedaj povzel z namenom večje racionalizacije in 
konkurenčnosti kar se tiče kadrov: 

- institut racionalizacije, ki je analogen sistemu tehnoloških 
presežkov v zasebnem sektorju, 
postopek ugotavljanja uspešnosti/neuspešnosti javnih 
uslužbencev, 
napredovanja (karierni sistem) in nazadovanja, ter 
premeščanje javnih uslužbencev. 

Kakovost v javni upravi se zagotavlja primarno z Uredbo o načinu 
poslovanja organov javne uprave s strankami in različnimi 
shemami kakovosti, predvsem ISO standardov in modela 
poslovne odličnosti CAF. 
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Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami, 
sprejeta marca 2001, med drugim kot skupek dobrih praks 
posameznih upravnih organov predvideva: postopke za 
ugotavljanje kakovosti poslovanja organov državne uprave s 
strankami z anketo zadovoljstva strank (z zaposlenimi), uvedbo 
informatorja, knjigo pripomb in pohval, obveščanje strank o poteku 
postopka, dt. 

Tudi Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v 
organih državne uprave, sprejeta marca 2001, je za uporabnike 
prinesla bistven napredek v poenotenju uradnih ur različnih 
organov javne uprave na posameznih območjih. 

Nadaljnji korak pri uvajanju kakovosti v javni upravi pa predstavlja 
tudi uvajanje ISO standardov v delo upravnih enot. Med prvimi 
upravnimi enotami, ki so pridobile certifikat ISO, so bile v letih 
1999 in 2000 Upravna enota Ljutomer, Upravna enota Slovenj 
Gradec in Upravna enota Šentjur pri Celju. Skupno je imetnikov 
ISO certifikatov med upravnimi enotami na dan 31. 03. 2002 
sedem. 

Republika Slovenija izvaja tudi program odprave administrativnih 
ovir, ki je namenjen odpravljanju birokratskih ovir, še zlasti pa 
odpravljanju zapletenih ter dolgotrajnih administrativnih postopkov, 
ki podjetniške pobude dušijo in po nepotrebnem zavirajo njihovo 
uresničevanje. V okviru programa odprave administrativnih ovir 
potekajo aktivnosti za poenostavitve postopkov, skrajševanje 
rokov, spremembo organizacije dela, kot tudi skrb za spremembo 
miselnosti ljudi, ki je pogosto glavna ovira za izboljšanje 
učinkovitosti dela državne uprave. 

Slovenska javna uprava prehaja v informacijsko družbo s 
poudarkom na uvedbi elektronskega poslovanja. Tako Slovenija 
sledi najbolj razvitim državam, ki se zavedajo, da je prehod v 
informacijsko družbo edina možna pot v prihodnost. Strategija 
elektronskega poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 
2001 do leta 2004, ki jo je Vlada RS sprejela, namreč predvideva 
najkasneje do leta 2004 uvedbo elektronskega poslovanja v 
postopke znotraj javne uprave ter v vse pomembnejše upravne 
storitve za fizične in pravne osebe. Bistvo uvedbe elektronskega 
poslovanja v javno upravo je zagotoviti enostaven, hiter, 
kakovosten in poceni dostop državljanov in gospodarskih 
subjektov do informacij in storitev javne uprave s pomočjo 
sodobne informacijsko telekomunikacijske tehnologije ter 
zagotoviti večjo preglednost in učinkovitost dela javne uprave. 

3.2. UPRAVNA IN PRAVOSODNA 
USPOSOBLJENOST IN ZMOGLJIVOST 

Izgradnji upravnega sistema, ustreznosti njegove kadrovske 
zasedenosti in primerni strokovni ravni človeških virov posveča 
Slovenija posebno pozornost. Zato je mogoče zatrditi, da 
pospešena prizadevanja za ustanovitev manjkajočih ter krepitev 
že delujočih institucij, pozitivni trend zaposlovanja na vseh 
segmentih državne uprave na področju evropskih zadev in 
okrepljeni programi usposabljanja javnih uslužbencev zagotavljajo 
dosego t.i. "base-line" usposobljenosti javne uprave v 
predvidenem roku ter delovanje javne uprave na ravni evropskih 
standardov po vstopu v Evropsko unijo. 

Revizija državnega programa obsega natančnejše opredelitve 
glede ustanavljanja institucij in teles za spremljanje in izvajanje 
pravnega reda EU ter plan zaposlovanja po posameznih področjih. 

Republika Slovenija je večino potrebnih institucij že ustanovila. 
Institucije so v večji meri kakovostno delujoče institucije in so 
organizirane po načelu maksimalne izrabe visoko strokovnih in 

za posamezno področje specializiranih kadrov. Ugotavljamo, da 
je nekatere institucije potrebno dodatno kadrovsko okrepiti. 
Skupno število potrebnih zaposlitev je 450. Problematiko 
zaposlovanje bo v naslednjem letu in pol Vlada Republike Slovenije 
reševala v okviru programa prerazporeditev delavcev med organi 
državne uprave oziroma z odobritvijo novih zaposlitev v 
posameznih institucijah. Vlada Republike Slovenije je odobrila 
dodatno zaposlovanje novih delavcev v institucijah, katerih 
ustanovitev je že v teku (Medresorski center za reševanje in 
nadzor na morju - CROSS center in Preiskovalni organ za 
preiskovanje in preprečevanje letalskih nesreč in incidentov na 
področju civilnega letalstva) ter za potrebe Urada za živila in 
prehrano. 

V Republiki Sloveniji se izvajajo strokovna usposabljanja 
strokovnjakov na posameznih področjih. Na podlagi Strategije 
usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne 
usposobljenosti Republike Slovenije pred vstopom v EU, ki jo je 
Vlada RS sprejela 10.8.2000, se letno izobražuje preko 1000 
državnih uslužbencev. Resorna ministrstva, predvsem pa 
institucije same, pa skrbijo za organizacijo in udeležbo zaposlenih 
na strokovnih usposabljanjih doma in v tujini, ki se izvajajo v 
okviru Upravne akademije in programov PHARE ter preko 
bilateralnega sodelovanja. 

Natančneje so institucije in telesa opredeljene v posameznih 
poglavjih ter tabelah v nadaljevanju, na tem mestu pa je povzeta 
dinamika ustanavljanja pomembnejših novih institucij in teles. 

V letu 2001 so bile/i ustanovljene/i naslednje institucije oziroma 
telesa: 
- Urad za javna naročila, 

Urad Republike Slovenije za meroslovje, 
Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil, 

- Agencija za okolje, 
- Varuh osebnih podatkov, ki deluje v okviru Varuha človekovih 

pravic 
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, 
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo. 

Naloge institucije, ki je bila prvotno predvidena za ustanovitev po 
Državnem programu RS za prevzem pravnega reda EU - 
- Agencije Republike Slovenije za medsebojno priznavanje 

poklicnih kvalifikacij je prevzelo in že izvaja Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. 

V letu 2002 že potekajo postopki za ustanovitev: 
- Centra za reševanje in nadzor na morju - CROSS center, 

preiskovalnega organa za preiskovanje in preprečevanje 
letalskih nesreč in incidentov na področju civilnega letalstva. 

Naloge institucije, ki je bila prvotno predvidena za ustanovitev po 
Državnem programu RS za prevzem pravnega reda EU - 

Inšpektorata Republike Slovenije za poklicne kvalifikacije bo 
prevzel Inšpektorat za delo 

Do konca leta 2002 bodo ustanovljene/i naslednje institucije 
oziroma telesa: 

Urad za živila in prehrano (do ustanovitve urada bo naloge 
urada opravljalo Ministrstvo za zdravje), 
Nacionalni organ za tehnična soglasja in priglašene organe 
potrjevanja skladnosti za področje gradbenih proizvodov (do 
ustanovitve organa bo naloge opravljal Sektor za tehnična 
soglasja v okviru Zavoda za gradbeništvo), 
neodvisna strokovna institucija za upravljanje s sistemom 
javnega potniškega prometa na področju cestnega prometa. 
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Na podlagi Zakona o poštnih storitvah bo: 
Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo prevzela naloge 
poštnih storitev in se bo preimenovala v Agencijo za 
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto. 

3.3. TESNO MEDINSTITUCIONALNO 
SODELOVANJE -TVVINNING 

Potek priprav in predlagani projekti v Nacionalnem programu 
PHARE, FM98 in FM99, so opisani že v obstoječem Državnem 
programu. Tu je podana le realizacijo projektov in spremembe, ki 
so nastale v zadnjem letu. Vsebina in podroben opis projektov je 
dodan vsakemu poglavju. Tukaj je zbran splošni pregled poteka 
"tvvinning" projektov. 

Vsi projekti institucionalne izgradnje (IB) so osredotočeni na 
državne prednostne naloge, identificirane v Partnerstvu za pristop, 
v obstoječem Državnem programu za sprejem pravnega reda 
EU in v Rednem poročilu o napredku. Pri tem sta izvedba 
omenjenih programov in uporaba Phare sredstev namenjena 
razvoju administrativnih kapacitet Slovenije za izvajanje pravnega 
reda EU pri srednjeročnem razvoju njihovih institucij in sistemov 
usposabljanja kadrov. 

V letu 2000 je Evropska Komisija uvedla kot instrument izgradnje 
institucij še "tvvinning light" Razlika je v času poteka projekta. Ta 
traja le 6 mesecev in je namenjan reševanju manjših specifičnih 
nalog na resornih ministrstvih. Tu ni potrebna stalna prisotnost 
predpristopnega svetovalca (PAA), eksperti prihajajo na krajše 
delavne obiske. 

Vsa koordinacija zbiranja in selekcije ponudb sodelovanja s 
kandidatkami poteka preko Nacionalnega koordinatorja na Službi 

vlade RS za evropske zadeve. Ponudbe so nato iz Bruslja 
posredovane delegaciji Evropske komisije v Sloveniji, ta pa jih 
posreduje resornim ministrstvom, ki so projekte predlagali. 
Delegacija EC nato pripravi delovne sestanke med ponudniki iz 
držav članic in predstavniki ustreznih institucij. Znotraj države 
kandidatke poteka vsa koordinacija potrebnih akcij in nadzora 
nad projekti preko Nacionalnega koordinatorja. 

Za tako imenovane "tvvinning light" poteka izbira partnerjev, na 
podlagi pisnih predlogov s strani institucij v državah članicah, na 
samih resornih ministrstvih. 

V Sloveniji je Nacionalni koordinator za twinning projekte (NCP - 
National Contact Point) na Službi vlade za evropske zadeve 
(SVEZ). 

V skladu s Partnerstvom za pristop je Evropska komisija sprejela 
s strani slovenske vlade potrjene prioritete za leto 1999 - 2000 in 
določila 

Kratkoročne in srednjeročne prednostne naloge, ki vključujejo 
naslednja področja, so: 

kmetijstvo, 
- javne finance, 
- okolje 
- pravosodje in notranje zadeve 

notranji trg 
aktivna politika zaposlovanja ter politika enakih možnosti 
regionalni razvoj 

- ekonomska in socialna kohezija. 

V skladu z zgoraj navedenim in po predhodnih posvetovanjih z 
ustreznimi ministrstvi so bili v okviru nacionalnega programa 
PHARE za leta 2000, 2001 in 2002 identificirani sledeči tvvinning 
projekti: 
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PHARE 2000 

No. Naslov (EUR) 

1. SI00-IB-EY-01 Liberalisation and Regulation of Energy Market and 

Electricity Exchange 
500.000 

2. SI00-IB-FI-01 Free Movement of Goods - Market surveillance 1.200.000 

3. SI00-IB-JH-01 Home Affairs - Police co-operation 300.000 

4. SI00-IB-JH-02 Drugs- National RETOIX office 1.000.000 

5. SI00-IB-SPP-01 Economic and Social Cohesion: business incubators 

network in Pomurje 
1.000.000 

TOTAL 4.000.000 

PHARE 2001 

No. Naslov 

(EUR) 

Tip projekta 

1. SI01-IB-AG-02- 
TL 

Accounting system of reporting and system 

of securities management for EAGGF 

Guarantee Fund 

150.000 Tvvinning light 

2. SI01-IB-AG-01 Implementation of the Acquis in the 

Phytosanitary sector 

480.000 T\viwiing 

3' 

SI01-IB-F1-01- 
TL 

Free movement of goods; Foodstuffs, 

Cosmetics, Safety of toys - Assistance and 
support to official market surveillance 

laboratories 

100.000 Twinning light 

4. SI01 -IB-EC-01 - 
TL 

Establishing of the NRA for postal activity 150.000 Tvvinning light 

TOTAL 880.000 

5. T>vinnin« light pot 520.000 

5/1 SI01-IB-AG-02- 
TL 

Market Information System based on 

Economic Analysis 

150.000 Twinning light 

5/2 SI01-1B-EC-02- 
TL 

Support to Slovenia Railway Organisation 100.000 Tvvinning light 

5/3 SI01 -IB-FI-01 - 
TL 

Public Finance 150.000 Twinning light 
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PHARE 2002 

✓ 

No. Twinning projekt Budget 

(EUR) 

1. S102/1B/AG/02/TL Upgrading of inspection system for food quality 

control of special agricultural products and foodstuffs 

150,000 

2. S102/1B/AG/03/TL Upgrading of registration system at the Office for the 
recognition of agricultural products and foodstuff 

designations 

150,000 

3. S102/1B/AG/04/TL 
3lacing Plant Protection Products on the Market 
(91/414/EEC and 79/117/EEC) 

150,000 

4. SI02/IB/AG/05/TL Vlonitoring of Classical Swine Fever (CSF) in wild 

?oar 

150,000 

5. S102/1B/AG/06/TL Eradication of rabies 50,000 

6. S102/1B/AG/01 Health rules concerning animal by-products not 
intended for human consumption 

400,000 

7. SI02/1B/AG/07/TL Centre for Agricultural and Rural Development- 
JABLE 

150,000 

8. S102/1B/AG/08/TL Preparation on setting up of the control system and 

the system, of reporting to fulfil requirements for 
EAGGF Guarantee section accreditation according to 

CMO regulation, 386/90 regulation and regulation 
4045/89 

150,000 

9. S102/1B/TR/01 New Organization Structure of Slovenian Railway 
System 

400,000 

10 S102/IB/EN/01/TL Development of Information and Reporting systems 150,000 

11 SI02/1B/EN/02/TL lntroduction and Assistance in using the Software for 

the Evaluation of Water Quality 

150,000 

12 S102/IB/EN/03/TL Implementation of the Air Quality and climate 

change 

150,000 

13 SI02/IB/EY/01/TL Liberalisation of the gas market-Access to the gas 

transmission netvvork 

150,000 

14 S102/1B/EC/01 /TL Full membership of S1ST in CEN and CENELEC - 
Comprehensive IT support to the standardisation 

work 

150,000 

15 S102/IB/EC/02 Reinforcement of the National Regulatory Authority 350,000 

16 S102/1B/EC/03/TL eGovernment in the service to Slovene / European 

citizens and enterprises 

150,000 

17 S102/1B/EC/04/TL Faster Internet for Resear chers and Students 150,000 

18 S102/1B/EC/05 Capacity building for the implementation of the 

acquis related to mutual recognition of qualifications 

307,000 

19 SI02/IB/EC/06 Technical Legislation and Enforcement Mechanisms 

on Harmonized and related Non-harmonized areas 

400,000 

20 S102/1B/J H/01 /TL Home Affairs (Schengen border) 150,000 

21 SI02/1B/JH/02 Modernisation of Judicial System 600,000 

22 SI02/IB/JH/03/TL Alternative Consumer dispute resolution 150,000 

23 SI02/1B/OT/01 Setting up a coherent system for the Structural anc 
Cohesion Funds in Slovenia for the Managin^. 

2.000,000 
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Authority (MA) and the ERDF measures 
Implementation 

24 SI02/IB/OT/02 Development of programming and management 
capacities for European Social Fund (ESF) 

Implementation 

750,000 

25 SI02/IB/OT/03 Strengthening of the institutional capacities of the 
Slovenian Court of Audit 

400,000 

26 SI02/IB/OT/04 Establishment of the Management and Control 
System designed for effective and sound 

implementation of EU Structural and Cohesion 
Funds with the future Paying Authority 

503,000 

Tvvinning pot 2002 

No. Twinning projekt Budget 
(EUR) 

1. Establishment and Development of financial 

Management at P1FC 
150,000 

IzvajanjeTvvinning projektov trenutno je v teku 17 projektov (tabela) od skupno 32 do sedaj 
odobrenih tvvinning projektov. Program PHARE 2002 je v fazi 

Prvi tvvinning projekt se je v Sloveniji začel izvajati septembra zbiranja ponudb. 
1999 (State Border Control). Do sedaj se je zaključilo že 8 projektov, 

TVVINNING 
PROGRAM 

STATUS PODROČJE NASLOV PROJEKTA ID DRŽAVA 
ČLANICA 

EUR TRAJANJE 
(meseci) 

zaključen OKOLJE Support to NPAA Development and 
Implementation 

SL98/IB-EN-01 A, D, F 493.663 12 (+3) 

SUB TOTAL 493.663 

zaključen KMETIJSTVO Strengthening of the Phytosanitary 
Control 

SL98/IB-AG-01b NL 50.000 6 

1 
v teku 

KMETIJSTVO Farm Registry SL98/IB-AG-02 D, A 355 411 18 

zaključen KMETIJSTVO Rural Structural Development SL98/IB-AG-03 D, A, GR 400.000 16 

2 
podaljšan 

KMETIJSTVO Agriculture Markets SL98/IB-AG-04 F, D, A 398.459 16(+3) 

3 
v teku 

KMETIJSTVO Strengthening of the Veterinary Control SL98/IB-AG-01a 
(SL99/IB-AG-01) 

IT, D 491.268 24 

4 
podaljšan 

KMETIJSTVO Phytosanitary Control SL99/IB-AG-02 NL 400.000 12+7tednov 

zaključen KMETIJSTVO Modernisation of Real Estate Records SL99/IB-FI-04 UK, ES, S 595.757 12 

v pripravi KMETIJSTVO Acquis in the Phytosanitary Sector SI01/IB-AG-01 NL, ES 480.000 12 
SUB TOTAL 3.170.895 

zaključen EKONOMSKA« 
SOCIALNA 
KOHEZIJA 

Preparation for Structural Funds(SPP) SL98/IB-SPP-01 IRL, UK, D 616.431(+ 
235.617) 

12 (+3+9) 

5 
v teku 

EKONOMSKA« 
SOCIALNA 
KOHEZIJA 

Health, Safety and Equal Opportunities 
at Work 

SL99/IB-OT-01 D, NL 499.978 14 

6 
v teku 

EKONOMSKA« 
SOCIALNA 
KOHEZIJA 

Support for Strengthening of Labour 
Market Organisations 

SL99/IB-OT-02 UK, IRL, S 389 532 14 
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7 
v teku 

EKONOMSKA& 
SOCIALNA 
KOHEZIJA 

CONSENSUS SL99/IB-CO-01 S, D, F 1.927.466 21 

v pripravi EKONOMSKA& 
SOCIALNA 
KOHEZIJA 

Business Incubators Netvvork in 
Pomurje 

SI00/IB-SPP-01 ES, I,D, A 1.000.000 24 

SUB TOTAL 4.669.024 
zaključen FINANCE Budgetary Proc. & Public Expen.Mgt SL98/IB-FI-04 S 350.000 22+3 
8 
v teku 

FINANCE Development of External Audit SL99/IB-FI-01 UK 599.936 24 

9 
v teku 

FINANCE Internal Financial Control SL99/IB-FI-02 D 399.521 16 

10 
v teku 

FINANCE Public Expenditure Management SL99/IB-FI-03 S 450.000 18 

SUB TOTAL 1.799.457 
11 
v teku 

NOTRANJI 
TRG 

Horizontal Framework Legislation and 
Institutional Infrastructure 

SL99/IB-EC-01 S, A 1.169.979 24 

12 
v teku 

NOTRANJI 
TRG 

NRA Telecommunications SL99/IB-EC-03-TL D, IT 150.000 6 

13 
v teku 

NOTRANJI 
TRG 

Chemical Safety SL99/IB-EC-04 A 575.253 15 

14 
v teku 

NOTRANJI 
TRG 

State Aids SL99/IB-EC-07 F, A 379.890 18 

v pripravi NOTRANJI 
TRG 

Market Surveillance & Conformity 
Assessment Bodies 

SI00/IB-FI-01 D, ES 1.200.000 24 

v pripravi NOTRANJI 
TRG 

Liberalisation of Energy Market SI00/IB-EY-01 ES, A 500.000 12 

v pripravi NOTRANJI 
TRG 

NRA Postal Activities SI01/IB-EC-01-TL 150.000 6 

SUB TOTAL 4.125.122 
zaključen PRAVOSODJE IN 

NOTR. ZADEVE 
Establishment of an Efficient System of 
State Border Control - 

SL97/IB-JHA-01 D, A 296.536 12 

zaključen PRAVOSODJE IN 
NOTR. ZADEVE 

Migration and Immigration SL98/IB-JHA-02 A 349.853 12 

15 
v teku 

PRAVOSODJE IN 
NOTR. ZADEVE 

Prevention and Repression of 
Organised Crir^e 

SL99/IB-JH-01 IT, ES 419.953 12 

zaključen PRAVOSODJE IN 
NOTR. ZADEVE 

Training of Law enforcement Bodies SL99/IB-JH-02 D, A 299.579 12 

16 
podaljšan 

PRAVOSODJE IN 
NOTR, ZADEVE 

Organisation and Training ofJudges SL99/IB-JH-03 D, F 631.716 12+6 

v pripravi PRAVOSODJE IN 
NOTR. ZADEVE 

Strengthening the Police Force SI00/IB-JH-01 ES 300.000 12 

17 
v teku 

PRAVOSODJE IN 
NOTR. ZADEVE 

Strengthening National RETOX SI00/IB-JH-02 ES, A 1.000.000 12 

SUB TOTAL 3.297.637 
Twinning Pot 2001: 400.000 
17 twlnnlng-ov v teku 17.955.798| 

Do sedaj je bilo za izvajanje tvvinning projektov izbranih 11 držav članic. Pri programu PHARE 2002 pa pričakujemo, da bo 
sodelovalo več držav.. 
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Slovenski 

Velika Britanija 

Avstrija 

Nizozemska 

Švedska 

Nemčija 

tvvinning partnerji - skupno: 

Belgija 

3.4. NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1. Splošna oceng 

Projekt krepitve nevladnih organizacij poteka v intenzivnem 
dialogu s Služba Vlade RS za evropske zadeve. V oktobru 2001 
je bil uradno ustanovljen Zavod - Center za sodelovanje, 
informiranje in razvoj nevladnih organizacij (Center NVO), ki ga je 
ustanovilo 27 nevladnih organizacij. Obenem je Služba Vlade RS 
za evropske zadeve s Centrom NVO podpisala pogodbo o 
sodelovanju, na podlagi katere bo sofinancirala delovanje Centra 
NVO v letu 2002 v višini 21,6 MIO SIT. Center NVO je že 
operativen, ima svoje prostore in opremo. 

2. Program nalog do konca 2002 

2.2. Institucije 

V letu 2002 Služba Vlade RS za evropske zadeve vzpostavila 
institucionalni okvir za koordinacijo politik do organizacij civilne 
družbe. Znotraj vlade bo v okviru projekta, ki je financiran s strani 
programa nizozemske vlade MATRA, organizirala vrsto srečanj 
s strokovnjaki vladnih resorjev, na katerih bodo skušali definiritati 
koherentno politiko so nevladnega sektorja. 

Koordinacijo priprav slovenskih nevladnih organizacij, ki obsegajo 
Izobraževanje in informiranje, bo opravljal Center NVO, ki so ga 
ustanovile nevladne organizacije. 

Na vladni strani že potekajo razgovori o načinu globljega 
sodelovanja organizacij civilne družbe v postopku priprave in 
sprejema zakonodaje na vladi. V okviru vlade že obstajajo 
Strokovni sveti za posamezna področja, ki so sestavljeni iz 
predstavnikov vladnih in nevladnih institucij. Ti sveti sodelujejo z 
resornimi ministrstvu pri pripravi zakonodaje in nacionalnih 
programov. 

2.3. Domača sredstva 

Služba Vlade RS za evropske zadeve je v okviru proračuna 2002 
rezervirala 21,6 mio SIT, ki bodo namensko porabljeni za delovanje 
Centra nevladnih organizacij. 

2.4. Tuja sredstva 

V letu 2002 bo stekel program ACCESS iz PHARE sredstev za 
leto 2000. V maju bo objavljen razpis za izbiro izvajalca programa, 
razpis za sredstva pa bo objavljen v mesecu juliju 2002. Vrednost 
programa je 0.35 mio Eur. 

V aprilu 2002 bo Služba Vlade RS za evropske zadeve podpisala 
pogodbo za projekt "Krepitev organizacij civilne družbe", ki ga bo 
financiral razvojni program Združenih narodov. Vrednost projekta 
je 0,25 mio $ in je namenjen krepitvi Centra nevladnih organizacij, 
nevladnih organizacij na področju enakih možnosti ter izvajanju 
politike enakih možnosti s strani Urada Vlade RS za enake 
možnosti. 
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4. CELOVITA FINANČNA OCENA 

REFORM 

4.1. PRORAČUNSKA SREDSTVA 

Kot je bilo ugotovljeno že pri dosedanjih pripravah in revizijah 
Državnega programa, zahteva prilagajanje pravnemu redu EU, 
izvajanje reform, implementacija pravnega reda kot tudi politik, 
usklajenih s politikami EU, precejšnja finančna sredstva. Vendar 
pa je ob tem treba upoštevati dejstvo, da bi Slovenija zato, da bi 
postala sodobna in učinkovita država, vlagala sredstva v 
posodobitev pravnega reda, izboljševanje upravne 
usposobljenosti, v na primer cestno infrastrukturo, reformo 
kmetijskega sektorja itd., tudi če njen dolgoročni strateški cilj ne 
bi bil vstop v EU. Tako je bila odločitev za izgradnjo avtocestnega 
omrežja sprejeta že v letu 1993, preden je Slovenija zaprosila za 
članstvo v EU. Vendar pa se sedaj ta sredstva izkazujejo v funkciji 
približevanja EU, saj naše avtocestno omrežje predstavlja 
pomemben prispevek k izgradnji V. in X. vseevropskega koridorja. 

V okviru sredstev, ki so v funkciji vključevanja Slovenije v EU, 
predstavljajo pretežni del sredstva državnega proračuna. Le ta 
se v opazovanem obdobju po letih postopoma povečujejo. Tako 
je bilo leta 1999 za te namene v državnem proračunu uporabljeno 
65 milijard SIT sredstev ali 1,7% BDP, v letu 2000 84 milijard SIT 
ali 2,1% BDP, v letu 2001 pa približno 103 milijarde SIT s približno 
enakim deležem BDP. V letih 2002 in 2003 je njihov načrtovani 
znesek še nekoliko višji in sicer v letu 2002 117 milijard SIT, v letu 
2003 pa 127 milijard SIT ali približno 2,5% BDP. 

Že v lanskem letu je bilo v revizijo državnega programa vključeno 
tudi financiranje izgradnje zunanje meje EU na meji z Republiko in 
izgradnje mejnih kontrolnih točk za izvajanje nadzora nad vstopom 
živali, rastlin, hrane v EU. Sredstva za te namene so prikazana 
pri posameznih organih, ki bodo ta nadzor opravljali, razen za 
investicije v platoje in zgradbe, ki se izkazujejo pri investitorju, to 
je Servis skupnih služb Vlade RS, in sicer izven pogajalskih 
poglavij. Ta sredstva so v proračunih 2002 in 2003 bistveno večja 
kot v letu 2001. Upoštevano je tudi financiranje varovanja zunanje 
meje EU, kot je opredeljeno v Schengenskem akcijskem načrtu. 

Prikazana sredstva ne vsebujejo stroškov novih zaposlitev, saj 
je največkrat težko pripisati naloge posameznega delovnega 
mesta izključno vključevanju v EU. Vendar pa ocenjujemo, da so 
sredstva za ta namen v preteklih letih znašala okoli 3 miliarde SIT 
in da bodo v letih 2002 in 2003 na približno enakem nivoju. 

Struktura porabe proračunskih sredstev po področjih v prikazanih 
letih je dokaj stabilna. Največ sredstev je namenjenih prilagajanju 
področja kmetijstva in prometa, znotraj le tega pa izgradnji avtocest 
in potrebnih povezav z državnimi cestami. Za tema dvema 
področjema odpade znaten del sredstev na področje energetike, 
kjer so v letih 2002 in 2003 namenjena sredstva za zapiranje 
rudnikov Trbovlje Hrastnik. Pomemben delež zavzema tudi 
industrijska politika z razvojnimi programi za pospeševanje 
konkurenčnosti slovenske industrije, v okviru področja srednjih 
in malih podjetij pa sredstva Slovenske turistične organizacije, 
namenjena za promocijo in razvoj slovenskega turizma. V celoti 
je predvidenih sredstev za to področje v letih 2002 in 2003 bistveno 
manj kot v letu 2001, ko so bila na tem področju sredstva namenjena 
tudi dokapitalizaciji Slovenskih železarn. Znotraj področja 
telekomunikacij in informacijske tehnologije velja pri sredstvih v 
letih 2002 in 2003 omeniti tudi novo nastalo Agencijo za 
telekomunikacije in radiodifuzijo. 

Sredstva državnega proračuna so le del sredstev, ki se v Sloveniji 
namenjajo za financiranje nalog in politik, povezanih z EU. Tako 
velja posebej opozoriti na financiranje izgradnje avtocestnega 
omrežja, kjer velik del sredstev izvira iz cestnin in krfeditov. Prav 
tako se na primer na področju okolja prilagajanju evropski ureditvi 
sicer v daljšem časovnem obdobju namenjajo znatni ne 
proračunski viri kot so proračuni lokalnih skupnosti, plačila storitev 
javnih služb za ravnanje z odpadki, za čiščenje odpadnih voda, 
za storitve proti onesnaževanju zraka ter viri sredstev za investicije 
v proizvodnih dejavnostih za zaščito okolja. 

Pregled porabljenih in načrtovanih sredstev je podan pri 
posameznih pogajalskih poglavjih in v prilogi v tabeli 2, tabela v 
nadaljevanju pa predstavlja povzetek proračunskih sredstev po 
posameznih področjih. Metodološko je ta del Državnega programa 
primerljiv s predhodnimi verzijami Državnega programa. 
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Predvidena proračunska srec stva po pogajalskih področjih (zneski v 000 SIT) 
Pogajalsko področje 2000 2001 2002 2003 Skupaj 
1. Prost pretok blaga 626.335 1.030.668 2.092.752 2.300.991 6.050.746 
2. Prost pretok oseb 46.100 146.950 231.613 257.692 682.355 
3. Prost pretok storitev 5.280 296.880 185.200 199.558 686.918 
4. Prost pretok kapitala 382.000 41.000 60.355 274.672 758.027 
5. Pravo družb 30.800 45.200 158.908 114.260 349.168 
6. Konkurenca in državne 

pomoči 
47.392 72.500 85.000 97.500 302.392 

7. Kmetijstvo 28.055.010 33.303.066 38.835.186 47.724.684 147.917.946 
8. Ribištvo 180.000 151.099 188.811 159.689 679.599 
9. Transport 30.163.249 28.524.846 34.081.131 37.543.080 130.312.306 
10. Obdavčitev 1,977.400 666.108 1.025.444 1.146.500 4.815.452 
11. Ekonomska in monetarna 

unija 

O
 

o
 

o
 

o
 

o
 

12. Statistika 537.848 586.704 2.544.359 399.457 4.068.368 
13. Socialna politika in 

zaposlovanje 
113.639 419.160 432.602 480.486 1.445.887 

14. Energetika 6.815.000 5.497.163 7.753.502 6.796.873 26.862.538 
15. Industrijska politika 
16. Mala in srednja podje*ja 

3.567.656 16.294.386 6.855.508 6.992.917 33.710.467 

17. Znanost in raziskovanje 285.805 926.920 1.782.804 1.957.954 4.953.483 
18. Izobraževanje in šolstvo 3.106.000 2.842.591 3.849.734 4.281.609 13.941.346 
19. Telekomunikacije in 

informacijska tehnologija 
95.000 503.298 2.067.382 1.601.597 4.267.277 

20. Kultura in avdiovizualna 
politika 

0 0 249.445 181.130 430.575 

21. Regionalna politika in 
koordinacija strukturnih 
elementov 

2.707.463 3.348.486 4.289.024 4.610.536 14.955.509 

22. Okolje 1.142.202 2.872.127 3.901.514 4.190.610 12.106.453 
23. Zaščita potrošnikov in 

zdravja 
124.162 152.659 194.330 372.470 843.621 

24. Pravosodje in notranje 
zadeve 

1.544.000 1.782.789 2.267.186 2.332.667 7.962.642 

25. Carinska unija 2.021.570 1.398.767 766.400 819.651 5.016.388 
26. Zunanji odnosi 24.000 20.260 24.500 27.000 95.760 
27. Zunanja in varnostna 

politika 
0 0 0 0 0 

28. Finančni nadzor 12.463 18.865 23.000 28.300 82.628 
29. Financiranje in proračun 13.300 13.300 13.300 13.300 53.200 
30. Institucije EU 13.102 13.767 21.245 21.364 69.478 
31. Razno 1.032.311 2.393.782 5.430.362 5.155.109 14.011.564 
SKUPAJ (pogajalska področja): 82.613.638 101.701.017 117.397.575 127.734.399 429.610.980 

/ 
4.2. TUJA SREDSTVA 

Glede zagotavljanja pomoči EU državam kandidatkam za pripravo 
na polnopravno članstvo, se z letom 2000 začenja novo - pristopno 
obdobje. Skladno s sklepi Luksemburškega in Berlinskega vrha 
se bo pomoč Skupnosti povečala in izvajala skozi tri ciljno 
usmerjene instrumente pristopne pomoči, progam PHARE, ISPA 
in SAPARD. 

Partnerstvo za pristop in Državni program za prevzem pravnega 
reda EU za vsako državo kandidatko določata področja, kjer je 
treba narediti nujen napredek, da bo država sposobna vključitve 
v EU, in opredeljujeta načine, s katerimi bo PHARE podprl njihova 
prizadevanja. Oba ključna dokumenta sta večletna in zajemata 
celotno pristopno obdobje, kar omogoča tudi večletno 
programiranje pomoči. Pomen dolgoročnega programiranja je še 
toliko večji, ker državam kandidatkam in drugim soinvestitorjem, 

npr. mednarodnim finančnim ustanovam (M FI), omogoča 
načrtovanje in razvoj programov, ki naj bodo pravočasno 
pripravljeni za izvajanje. V nacionalnem merilu dolgoročno 
programiranje omogoča skladnost načrtovanja porabe sredstev 
državnega proračuna in sredstev tujih pomoči. 

Glavnina sredstev tujih pomoči, ki jih Republika Slovenija prejema 
na podlagi že sklenjenih dogovorov, predstavljajo sredstva 
programa PHARE, ki vključujejo Nacionalni program, program 
čez-mejnega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter več- 
državne horizontalne pTograme. Ta sredstva so namenjena 
predvsem pospeševanju izvajanja ključnih aktivnosti v procesu 
pridružitve. Del sredstev predstavlja tudi bilateralna pomoč 
posameznih držav članic in drugih nacionalnih in mednarodnih 
pomoči ter mednarodnih finančnih institucij. V pristopnem obdobju 
do članstva v EU bodo sredstva Iz programa PHARE dopolnjena 
še z dvema instrumentoma, ki so ju potrdili na zasedanju 
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Evropskega Sveta v Berlinu marca 1999 in sicer kmetijskim 
programom SAPARD in programom infrastrukturnih naložb v 
promet in okolje ISPA. 

Pravno podlago za pridobivanje pomoči EU v okviru pristopnih 
instrumentov pomoči predstavlja vrsta uredb Sveta EU 
(Partnerstvo za pristop 622/98, "koordinacijska" 1266/99, 
financiranje 622/98, PHARE 3906/89, PHARE CBC uredba 
Komisije 2760/98, ISPA 1267/99, SAPARD 1268/99) s 
spremljajočimi dokumenti, Okvirni sporazum med Republiko 
Slovenijo in EU o donacijah (Ur.l. RS-MP, št. 17/93-5693, 3-1/99- 
7/99), podpisani memorandumi (o ustanovitvi Nacionalnega 
sklada) in uredbi Vlade RS o splošnih akreditacijskih pogojih 
plačilnih agencij za uporabo finančnih sredstev EU (Ur. I. RS, št. 
107/99) ter o akreditacijskih pogojih za Agencijo za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (Ur. I. RS, št.107/99). 

Za pridobitev pomoči v okviru vseh treh instrumentov je potrebno 
zagotoviti izpolnjevanje minimalnih kriterijev in pogojev vezanih 
za izvajanje predlaganih programov in projektov, vključno z 
zagotavljanjem finančnega nadzora ter zagotavljati dosledno 
spoštovanje danih zavez. V primeru neizpolnjevanja katerega od 
teh pogojev bo Evropska komisija Republiki Sloveniji odtegnila ali 
zmanjšala pomoč. 

Vsem trem pristopnim instrumentom pomoči je skupna zahteva 
po večletnem programiranju. To pomeni, da mora biti za vsak 
instrument predhodno izdelan večletni strateški planski dokument 
iz katerega je razvidno, katere ključne cilje, s kakšnimi ukrepi in 
viri jih želimo doseči in kje predvidevamo, da nam bo pri tem 
pomagala EU ter opredeliti skozi kateri program. Večletno 

področju prometa (ISPA) in Sedem-letni načrt razvoja podeželja 
(SAPARD). 

Evropska komisija je izhajajoč iz pravne podlage, ki določa kriterije 
za dodelitev okvirne višine sredstev med države kandidatke in 
na podlagi dosedanjih rezultatov glede izvajanja in porabe sredstev 
ČHARE, Republiki Sloveniji letno okvirno dodelila: 

- 25 MEUR: 
- za PHARE nacionalni program, vključno s 7 MEUR za pro- 
gram čezmejnega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko 

- 16-21 MEUR: 
- za ISPA (podpora izgradnji velike okolje-varstvene in 
prometne infrastrukture) 

- 6,4 MEUR: 
- za SAPARD (podpora reformi kmetijske politike in razvoja 
podeželja) 

Nacionalna koordinacija pomoči, ki jo izvaja Služba Vlade Republike 
Slovenije za evropske zadeve, si v sodelovanju z ostalimi 
odgovornimi institucijami in organi prizadeva zagotoviti vse pogoje, 
da bomo ustrezno pripravili, uskladili in izvajali programe in 
projekte, ki bodo sofinancirani s strani EU v višini med 11 in 12 
milijardami SIT letno (vključno z več-državnimi horizontalnimi 
programi). 

Sredstva tuje pomoči v revidiranem Državnem programu se 
nanašajo tako na pomoč, ki je že odobrena s strani Evropske 
komisije (1998 - 2002) kot tudi na načrtovano potrebo po EU 
sredstvih v naslednjem programskem obdobju. 

programiranje zahteva vnaprej večletno uskladitev sredstev 
državnega proračuna in sredstev EU. Evropski komisiji smo tako 
konec leta 1999 predložili Predhodni državni razvojni program 
(PHARE), Strategijo okolje-varstvenih investicij in investicij na 

Ocena prikazanih potreb ostaja okvirna, ker nekatera vrednotenja 
še niso zaključena, potrebe v letu 2003 pa bodo pogojene z 
dejanskim napredkom v procesu pridružitve, zato bo potrebno 
sprotno prilagajanje ocene potrebnih sredstev pomoči EU. 
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Okvirni zbirni prikaz predvidenih sredstev tuje pomoči po področjih1 

področje 1999-2002 v 

MEUR2 

2.0 gospodarska merila 50 

3.0 sposobnost prevzema obveznosti članstva 577 

3.1 notranji trg 111,5 

3.2 inovacije 20 

3.3 gospodarske in davčne zadeve 5,15 

3.4 sektorske politike 155 

3.4.1. industrija 0 

3.4.2 kmetijstvo 66,45 

3.4.4 energetika 11 

3.4.5 promet 50.5 

3.4.6 SME 30 

3.5 gospodarska in socialna kohezija 100 

3.5.1 zaposlovanje in socialne zadeve 40 

3.5.2 regionalna politika in kohezija 75,16 

3.6 kakovost življenja in okolja 80,3 

3.7 pravosodje in notranje zadeve 68 

3.8 zunanje trgovinska politika 5 

3.9 finančna vprašanja 10 

4.0 upravna usposobljenost za izvajanje 13 

Skupaj: 

2.0 gospodarska merila 50 

3.0 sposobnost prevzema obveznosti članstva 577 

4.0 upravna usposobl jenost za izvajanje 13 

Skupaj 640 

1 

Ker sc tabelarični prikaz nanaša lako na gospodarska merila, kot tudi na sposobnost za prevzem obveznosti 
članstva EU, sc določene potrebe pojavijo v obeh poglavjih, kar onemogoča enostavno seštevanje predvidenih 
sredstev pomoči. Tudi znotraj poglavja o sposobnosti za prevzem članstva v EU so določene aktivnosti, ki imajo 
izrazito interdisciplinaren značaj. Zato sc nekateri tekoči in/ali predvideni projekti v tabelaričnem prikazu 
večkrat ponovijo, kar zopet onemogoča enostavno seštevanje sredstev pomoči. 

Obstoječi Državni program (ni znana nacionalna indikativna alokacija, ni sprejeta pravna podlaga za Ispa in 
Sapard) 
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Organizacijska struktura za izvajanje programov tuje 
pomoči v Sloveniji 

Republika Slovenija je deležna pomoči EU, predvsem v okviru 
programa PHARE, od leta 1992 dalje. Kot izhaja iz ugotovitev iz 
Rednega poročila o napredku je skupen vpliv programa PHARE 
v Republiki Sloveniji pozitiven. V Republiki Sloveniji smo ustanovili 
potrebne institucije za učinkovito izvajanje programov PHARE in 
ISPA ter izpolnili pogoje za decentralizirano izvajanje programa 
SAPARD, s poudarkom na vzpostavitvi in akreditaciji Plačilne 
agencije. 

Vzpostavljena nacionalna struktura za izvajanje vseh treh 
instrumentov pristopne pomoči, PHARE, ISPA in SAPARD, naj bi 
zagotovila potrebno preglednost delovanja in preprečila razpršitev 
sredstev ter predstavljala zametek institucionalne ureditve, 
potrebne za črpanje sredstev Skupnosti bodočih polnopravnih 
članic. Tako imamo v Republiki Sloveniji: 

Imenovanega nacionalnega koordinatorja pomoči (National Aid 
Coordinator - NAC), ki je odgovoren za načrtovanje in izvajanje 
programov PHARE ter celovit nadzor porabe sredstev pomoči. 
Nacionalni koordinator pomoči je zadolžen tudi za potrebno 
nacionalno koordinacijo, povezano s procesom pridružitve in 
zagotavljanje koordinacije in sinergije med tremi pristopnimi 
instrumenti ISPA, PHARE in SAPARD. 

Nacionalni koordinator pomoči za Republiko Slovenijo je minister 
pristojen za evropske zadeve. 

Ustanovljen Nacionalni sklad, ki upravlja dodeljena sredstva. 
Nacionalni sklad je v Republiki Sloveniji, zaradi zagotavljanja 
koordinacije z nacionalnimi sredstvi in v izogib podvajanju struktur, 
ustanovljen znotraj Ministrstva za finance. 

Za sklad je odgovoren nacionalni odredbodajalec, ki je državni 
sekretar za proračun (National Authorising Officer - NAO). 

Predvidevamo usposobiti omejeno število izvajalskih agencij (Im- 
plementing Agency - IA), ki bodo delovale pod pristojnostjo 
nacionalnega odredbodajalca. V Republiki Sloveniji zaenkrat še 
nismo ustanovili Izvajalske agencije. 

Vsebinsko izvajanje programov PHARE poteka preko izvajalskih 
enot v resornih ministrstvih, finančno upravljanje sredstev 
programa PHARE poteka centralizirano preko Centralne finančne 

in pogodbene enote v Ministrstvu za finance. Njena naloga je 
izvajanje razpisov in sklepanje pogodb z izvajalci, odgovornost 
za izbor projektov in njihovo spremljanje pa je znotraj resornih 
ministrstev oz. končnih uporabnikov pomoči PHARE. Enaka 
struktura in pravila veljajo za izvajanje programa ISPA. 

Republika Slovenija je pridobila pravico do črpanja sredstev iz 
programa SAPARD, z pridobitvijo soglasja Evropske komisije k 
Sedem-letnemu načrtu razvoja podeželja, ki je bil potrjen 27. 
oktobra 2000. Poleg tega je morala Republika Slovenija ustanoviti, 
usposobiti in akreditirati Plačilno agencijo. Plačilna agencija je 
ustanovljena znotraj Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
kot organ, ki deluje znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Evropska komisija je potrdila akreditacijo Agencije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja za potrebe programa SAPARD 
v novembru 2001, za potrebe črpanja sredstev iz naslova bodočih 
skladov EU pa je nujno, da bo Plačilna agencija dokončno 
usposobljena z 31.12.2002. Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja bo do 31.12.2002 izvajala tudi nacionalne ukrepe 
kmetijske politike. 

Skladno z Memorandumom o ustanovitvi nacionalnega sklada in 
pravili povečane decentralizacije izvajanja programov PHARE 
bo Vlada RS imenovala Skupni nadzorni odbor, ki bo sestavljen iz 
nacionalnega koordinatorja pomoči, nacionalnega odredbodajalca 
za izvedbo programa, posameznega nosilca izvajanja in Evropske 
komisije. Nadzorni pododbor bo podrobno pregledoval napredek 
pri posameznem programu ter njegove sestavine in pogodbe. 

Instrumenti EU pomoči po letu 2000 

Sredstva PHARE 2002 bodo usmerjena v zagotavljanje 
ekonomske in socialne kohezije ter regionalnega razvoja in 
financiranju ključnih prioritet, ki izhajajo .iz Partnerstva za pristop. 
V okviru sredstev PHARE 2002 se bodo nadaljevali tudi program 
čez-mejnega sodelovanja z Italijo in Avstrijo, ter na novo z 
Madžarsko. 

Trenutno poteka zaključna faza programiranja Nacionalnega 
programa PHARE za leto 2002 in izdelava skupnih programskih 
dokumentov za program PHARE čezmejnega sodelovanja. 
Nacionalni program PHARE za leto 2002, katerega programiranje 
bo predvidoma zaključeno do konca aprila 2002, namenja 25,5 
M EUR pomoči za naslednja področja: 
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Okvirni zbirni prikaz potreb po pomoči PHARE po področjih PHARE intervencij (v EUR): 

PI poglavje področje 2002 
izvajanje pravnega reda in institucionalna krepitev 

1 prost pretok blaga pravni okvir za dovršitev slovenskih trgov 

električne energije * 
800,000 

liberalizacija trga zemeljskega plina* 150,000 
standardizacija- polnopravno članstvo SIS z 
CEN in CENELEC 

150,000 

regulatorni organ za telekomunikacije 350,000 
e-Vlada 150,000 
hitrejši internet za raziskovalce in študente 150,000 
tehnična zakonodaja in mehanizmi 

uveljavljanja na harmoniziranih in povezanih 
neharmoniziranih področjih 

400,000 

2 prost pretok oseb medsebojno priznavanje kvalifikacij 307,000 
sheme mobilnosti 300,000 

7 kmetijstvo inšpekcijski nadzor nad kakovostjo živil 150.000 
priznavanje označb kmetijskih živil 150,000 
zaščita rastlin 150,000 
nadzor nad kužnimiboleznimi 150.000 
izkoreninjenje stekline 50.000 
zdravstveni predpisi za nadzor nad 

stranskimi proizvodi živalskega izvora 
400,000 

sistem nadzora in poročanja -EKUJS 150,000 
center za razvoj kmetijstva in podeželja 150.000 

9 transport reorganizacija železniškega sistema 150,000 
Sistem informiranja in poročanja 

14 energetika Pravni okvir za dovršitev slovenskih trgov 

električne energije * 
800.000 

liberalizacija trga zemeljskega plina * 150,000 
21 regionalna politika Vzpostavitev jasnega sistema za strukturne 

in kohezijski sklad - organ upravljanja 
2.000.000 

Izvrševanje Evropskega socialnega sklada** 860,000** 
Krepitev institucionalnih kapacitet 

Računskega sodišča Slovenije 
400,000 

Ustanovitev sistema upravljanja in nadzora 

SS in KS- bodoči Plačilni organ 
500,000 

Zaposljivost in vse-življenjsko učenje** 240,000** 
Program energetskega varčevanja** 200,000** 
Phare CBC SLO-ltalija 

Izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetij na Primorskem 

200,000 

Sklad za male projekte 500,000 

Phare CBCSLO-Avstrija 

Digitaliziranje čezmejnega območja 200,000 
Sklad za male projekte-donacijska shema 500,000 

Phare CBC SLO-Madžarska 
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Skupno upravljanje kanalizacije odpadnih 
voda v dolini reke Krka/Kerka 

160,000 

Sklad za male projekte-donacijska shema 400,000 
22 okolje oprema za ocenjevanje kakovosti vode 150.000 

izvajanje uredbe o kakovosti zraka in 
klimatskih spremembah 

150,000 

23 potrošniki alternativno reševanje sporov 150,000 
24 pravosodje in notranje 

zadeve 
notranje zadeve- schengenska meja 150.000 
modernizacija pravosodja 600,000 

II investicije v skladnost s pravnim redom 

7 kmetijstvo veterina - nadzor nad kužnimi boleznimi 100,000 
21 regionalna politika izvrševanje Evropskega socialnega sklada** 860.000** 

Zaposljivost in vseživljenjsko učenje** 240,000** 
Program energetskega varčevanja** 200,000** 

24 pravosodje in notranje 

zadeve 
notranje zadeve (schengenska meja) 4.981,000 
mejne inšpekcijske postaje 3.600,000 

III programi skupnosti*** 3.024,198 

* pomeni, da je projekt mogoče uvrstiti pod poglavje Notranji trg in pod poglavje Energija. 

** pomeni, da je projekt vključeval tako institucionalno krepitev kot investicije. 
*** institucionalna krepitev in investicije skupaj 

V triletnem obdobju (2000 - 2002) je Republiki Sloveniji s strani 
Evropske unije v okviru programa PHARE za izvajanje programov 
čezmejnega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, na voljo 
21 MEUR ali 7 MEUR na leto. Od tega je predvideno letno 2,5 
MEUR za sodelovanje z Italijo, 2,5 MEUR za sodelovanje z Avstrijo 
in 2 MEUR za sodelovanje z Madžarsko. V okviru tega programa 
se financirajo projekti, katerih cilji so usmerjeni v pospeševanje 
sprejemanja pravnega reda EU na obmejnih območjih in ki 
zagotavljajo uravnotežen, trajen in skladen regionalni razvoj ter 
medsebojna povezovanja s sosednjimi državami v smislu 
prostorske integracije, učinkovitejše organizacije družbe in njenih 
dejavnosti ter socialne kohezije, s ciljem po učinkovitem 
ekonomskem razvoju. 

Republika Slovenija bo do konca leta 2002 prejemala del pomoči 
PHARE skozi več-državne horizontalne programe. Ti so 
namenjeni področjem, kjer način meddržavne pomoči in 
povezovanja predstavlja dodano vrednost. Gre predvsem za 
primere, kot so oblikovanje ekonomij obsega ali promocija 
regionalnega sodelovanja in/ali izvajanje posebnih mehanizmov 
pomoči, kot v primeru pravosodja in notranjih zadev. Število več- 
državnih programov se zaradi racionalizacije upravljanja 
zmanjšuje. 
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Tabela prikazuje pregled več-državnih programov, v katerih 
Republika Slovenija sodeluje do konca leta 2002 

Program MEU 
R3 

Trajanje do Vsebina programa 

pravosodje in notranje 
zadeve 

10 31.12.2002 podpora državam kandidatkam pri prevzemu in 
izvajanju pravnega reda EU s področja 
pravosodja in notranjih zadev, s posebnim 
poudarkom na reformi sodstva 

jedrska varnost ll 31.12.2004 cilj programa je izboljšanje nuklearne varnosti 
ter s tem v zvezi krepitev nadzornih institucij 

TAIEX 16 31.12.2002 cilj programa je pomoč pri prevzemu in 
izvajanju pravnega reda EU in s tem v zvezi 
krepitev institucij ter zagotavljanje in krepitev 

pretoka informacij 

ACCESS civilna 
družba 

20 31.12.2003 program je namenjen institucionalni krepitvi 
civilne družbe v smislu priprav na pristop k EU 

Vključevanje v programe skupnosti 

Republika Slovenija je septembra 1998 Evropsko komisijo 
obvestila, v katerih programih želi sodelovati in kako namerava 
zagotoviti sredstva za denarne prispevke za sodelovanje. Vlada 

RS je sklenila, da se sredstva programa PHARE vključijo pri tistih 
programih, kjer denarni prispevek presega vrednost 100.000 EUR. 
Preostanek sredstev Republika Slovenija zagotavlja v okviru 
proračunskih sredstev. 
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SODELOVANJE SLOVENIJE V PROGRAMIH SKUPNOSTI 

Program Sklep 
Pridružitvenega 

sveta 

št. / datum 

Objava v Ur. 1. RS 
št. / datum / stran 

Socrates 2/29.4.99 82 / 8. 10.99/12670 

Leonardo da Vinci 2/29.4.99 82 / 8. 10.99/12670 

Youth for Europe 2/29. 4.99 82/8. 10.99/12670 

5. okvirni program raziskovalnih in tehnološko 
razvojnih aktivnosti 3/15. 7. 99 82/8. 10.99/12668 

SME 4/30.9.99 96/26. 11. 99/ 14070 

Health promotion 5/3. 11.99 101 / 16. 12. 99 / 
15028 

Combating cancer 5/3. 11. 99 101 / 16. 12. 99 / 
15028 

Aids prevention 5/3. 11.99 101 / 16. 12. 99 / 

15028 

Drug depcndcnce 5/3. 11.99 101 / 16. 12. 99 / 
15028 

E(|iial opportunities 5/3. 11. 99 101 / 16. 12. 99 / 

15028 

Save 1 /2000/5.5.2000 

Socrates II 2/2000/4.8.2000 115/14.12.2000 

Leonardo da Vinci II 2/2000/4.8.2000 115/ 14.12.2000 

Youth 3 /2000/29.9.2000 115/ 14.12.2000 

Lile III 1 /2001 /7. 3. 2001 

Socrates / Mladina (določitev fin.prispevka) 3/2001 /4.7.2001 

Culturc 2000 1 /2002/25. 1. 2002 

Framcwork Association Council Decision 2 limil 25. 1. 2002 

Fiscalis 3 /2002/ 15.3.2002 

' skupna vrednost za vse države kandidatke 

SAPARD 

Program SAPARD namenja pomoč za spodbujanje trajnostnega 
razvoja kmetijstva in celovit razvoj podeželja skladno z zahtevami 
Partnerstva za pristop, ki se nanašajo na reševanje prednostnih in 
specifičnih problemov pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja 
in podeželskih območij držav kandidatk ter sodelovanje pri izvajanju 
pravnega reda EU z vidika splošne kmetijske in sorodnih politik. 

Republika Slovenija je pridobila pravico do črpanja sredstev iz 
programa SAPARD, z pridobitvijo soglasja Evropske komisije k 
Sedem-letnemu načrtu razvoja podeželja, ki je bil potrjen 27. oktobra 
2000. Poleg tega je morala Republika Slovenija ustanoviti, usposobiti 
in akreditirati Plačilno agencijo. Plačilna agencija je ustanovljena 
znotraj Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja kot organ, ki 
deluje znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Evropska komisija je potrdila akreditacijo Agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja za potrebe programa SAPARD v novembru 
2001, za potrebe črpanja sredstev iz naslova bodočih skladov EU 
pa je nujno, da bo Plačilna agencija dokončno usposobljena z 
31.12.2002. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo do 
31.12.2002 izvajala tudi nacionalne ukrepe kmetijske politike. 

Sedem-letni načrt razvoja podeželja 

Republika Slovenija je konec oktobra 2000 s strani Evropske 
komisije prejela potrditev Sedem-letnega načrta razvoja podeželja 
za obdobje 2000 - 2006. Zaradi relativno majhnega zneska, ki je 
bil dodeljen Republiki Sloveniji v višini 6,337 MEUR letno, smo se 
odločili za financiranje le naslednjih ukrepov iz seznama 2. člena 
Uredbe Sveta 1268/99/EEC: 
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investicije na kmečka gospodarstva, 
podpore dopolnilnim dejavnostim (turizem, obrt, predelava 
lastnih proizvodov itn.), 
prestrukturiranje živilsko predelovalne industrije, 
podpore razvoju in izboljšanju podeželskih infrastruktur. 

Ostale ukrepe predvidene v omenjeni uredbi SAPARD bo 
Republika Slovenija financirala iz državnega proračuna 
neposredno. Podrobnejši pregled strukture posameznih virov 
financiranja glede na štiri načrtovane ukrepe je razviden iz 
naslednje tabele: 

ISPA 

V okviru instrumenta pristopne pomoči ISPA namenja Evropska 
komisija finančno pomoč državam kandidatkam za sofinanciranje 
velikih investicijskih projektov na področju prometa in tako pomaga 
k boljši medsebojni prometni povezanosti držav kandidatk in držav 
članic EU. 

Slovenija bo skozi program ISPA v obdobju 2000-2006 lahko 
letno črpala med 10 in 22 milijonov evrov nepovratnih investicijskih 
sredstev, od tega polovico za transport. Poleg znatnih dodatnih 
finančnih sredstev, pa sodelovanje v programu ISPA omogoča 
Sloveniji pravočasne priprave in usposabljanje za črpanje 
sredstev kohezijskega sklada po vstopu v EU. 

Na zahtevo DG Regio po natančni določitvi projektov, ki se bodo 
financirali v posameznih letih skozi program ISPA, je Ministrstvo 
za promet koncem leta 2000 pristopilo k izdelavi sprememb in 
dopolnitev Nacionalne strategije ISPA za področje transporta. 
Dopolnjena strategija iz marca 2001 zajema seznam projektov 
primernih za sofinanciranje s finančnim instrumentom ISPA v 
obdobju 2000-2006, njihovo investicijsko vrednost in predvidene 
vire financiranja. 

S podpisom treh finančnih memorandumov - dveh v okviru 
proračunskega leta 2000 in enega v okviru proračunskega leta 
2001 - se je pričela implementacija dveh investicijskih projektov 
in enega projekta tehnične pomoči. Implementacijo projektov redno 
spremlja dvostranski organ - nadzorni odbor za ISPA - s pomočjo 
rednih in letnih nadzornih poročil. Poslovnik nadzornega odbora 
ter člane in predsedujočega (nacionalnega ISPA koordinatorja) 
odbora je sprejela Vlada Republike Slovenije v oktobru 2001. Do 
sedaj se je nadzorni odbor sestal dvakrat, na prvem, 
preliminarnem sestanku 28. maja 2001 in na drugem sestanku 6. 
decembra 2001. 

Na tretjem sestanku, ki bo 16. aprila 2002 v Ljubljani bodo 
podrobneje obravnavana letna nadzorna poročila dveh projektov, 
podpisan pa je tudi že finančni memorandum tretjega projekta s 
področja prometa. 

ISPA 2000 
2000/SI/l 6/P/PT / 
001 

Remonti in rekonstrukcija Križni vrh (proga: Ljubljana - 
Zidani Most in Zidani Most - Maribor) 
Renevval of cut Križni vrh with renewal of line seetion from 
km 563+346 to km 564+860 on railway line Zidani Most - 
Maribor 

INV 9,375 

2000/SI/l 6/P/P A/ 
002 

Tehnična pomoč za izdelavo študij in tehnične 
dokumentacije za uvedbo sistemov GSM-R, ERTMS/ETCS 
ter za daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav 
električne vleke 
Technical assistance for the implementation of GSM-R, 
ERTMS/ETCS systems and remote control of fixed 
installations for electric traetion system on railway netvvork 
in the RS. 

IB 0,975 

ISPA 2001 
2001/SI/16/P/PT/ 
002 

Modernizacijo signalno-varnostnih naprav na progi Divača- 
Koper 
Modernization of signal 1 ing and safety devices on the 
railway line Divača-Koper 

INV 0,852 

Projekti, ki bodo predvidoma predlagani v sofinanciranje iz programa ISPA za leto 
2002: 

Naslov projekta predvidena 
vrednost (EURO) 

predviden datum 
vloge 

The railway line Ljubljana - Maribor, 
upgrading for higher speed/ lst phase 
Železniška proga Ljubljana - Maribor, 
nadgradnja za višje hitrosti/l. faza 

10.000.000 junij 2002 

Nadaljevanje v Poročevalcu št.59/1 

poročevalec, št. 59 108 15. junij 2002 









Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi 
Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 


	ZAČETNE STRANI
	PROGRAM
	Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije - revizija 2002 - EPA 564 - III


