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SKLAD ZA VOJNE ODŠKODNINE
Predlog zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine (ZSPVO)
- EPA 1101 - druga obravnava
Varstvo pred utopitvami
Predlog zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU)
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- Poročilo o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo
- Poročilo o realizaciji zakonskih in podzakonskih aktov iz Državnega programa Republike
Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 do 17.6.1999
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SKLADU

ZA

POPLAČILO

ODŠKODNINE

VOJNE

(ZSPVO)

■ EPA 1101 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je 114. seji dne 17. junija 1999 določila
besedilo:

Slovenije k predlogu zakona o Skladu za poplačilo vojne
odškodnine - druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O SKLADU ZA POPLAČILO VOJNE
ODŠKODNINE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 33.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/7-1995
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
DRUGA OBRAVNAVA
17.6.1999
PREDLOG ZAKONA
O SKLADU ZA POPLAČILO VOJNE ODŠKODNINE
L UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Sprejem zakona o Skladu za poplačilo vojne odškodnine narekuje 33. člen zakor.a o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ki določa, da se v okviru sredstev, pridobljenih iz
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, v skladu s
posebnim zakonom ustanovi tudi

Sklad za poplačilo vojne odškodnine. Namen uporabe

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine, ki v skladu z določbami zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
pripadajo Skladu za poplačilo vojne odškodnine, je določen že v prvem odstavku 33. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Predlog zakona se po svoji vsebini navezuje
predvsem na zakon o žrtvah vojnega nasilja, zakon o popravi krivic in na zakon o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Zakon o žrtvah vojnega nasilja in zakon o popravi
krivic urejata predvsem status žrtev vojnega nasilja oziroma status političnega preganjanca.
pravice navedenih upravičencev do zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter tudi postopek za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja oziroma političnega
preganjanca. Ker navedeni zakoni ne urejajo pravice do odškodnine, se le ta ureja s
predloženim zakonom o Skladu za poplačilo vojne odškodnine.
2. NAČELA IN CILJI ZAKONA
Prva obravnava predloga zakona je bila opravljena v letu 1995, pred sprejetjem zakonov, na
katere se ta zakon navezuje, to je pred sprejetjem zakona o žrtvah vojnega nasilja, zakona o
popravi krivic in zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. V skladu s
sklepi in stališči državnega zbora, sprejetimi ob prvi obravnavi predloga zakona, je bilo
potrebno pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upoštevati tudi rešitve iz kasneje
sprejetih, prej navedenih zakonov. Ti zakoni določajo upravičence do odškodnin, organe, ki
so pristojni za odločanje o pravici do odškodnine in postopek.
Predlagatelj je upošteval stališča, ki jih je Državni zbor sprejel ob prvi obravnavi predloga
zakona in sicer je predvidel krog upravičencev, ki se navezuje na zakon o žrtvah vojnega
nasilja in zakon o popravi krivic. Predlagatelj je k navedenim upravičencem iz teh dveh
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zakonov dodal še

upravičence po zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo

1991. Upoštevanje čas, v katerem se prizna trajanje ukrepa okupatorja in sicer najpozneje do
vrnitve v domovino oziroma izključno do 31.12.1945. Predlagatelj je določil kriterije za
razvrščanje žrtev vojnega nasilja v posamezne skupine, v skladu s katerimi se izračunav a
višina odškodnine.
Predlagatelj je v največji možni meri upošteval stališče državnega zbora ob prvi obravnavi
predloga zakona, po katerem naj bi se odškodnina izplačala največ v dveh letnih obrokih.
Predvideno je, da se bo odškodnina izplačala v dveh delih. Prvi del bo izplačljiv v denarju v
dveh enakih letnih obrokih, drugi del pa bo izplačljiv v obveznicah. Obveznice bodo
izplačljive v petih letnih obrokih.
Predlagatelj v predlogu zakona ni urejal možnost delnega povračila za uničeno nepremično in
premično premoženje, marveč se bo ta materija uredila v posebnem zakonu.
Predlagatelj je tudi umaknil člen, ki določa, da je z izplačilom odškodnine po tem zakonu
šteto, da je vsa škoda, ki izvira iz dogodkov vojne, poravnana. Predlagatelj meni. da je
formulacija neustrezna, saj presega predmet odškodnine po tem zakonu.
Predloženi zakon ureja tri sklope vprašanj, in sicer: ustanovitev, poslovanje in obveznosti
Sklada za poplačilo vojne odškodnine, vrsto in višino odškodnine ter postopek za uveljavitev'
pravice do odškodnine po tem zakonu.
Sklad za poplačilo vojne odškodnine se ustanovi z zakonom in posluje v imenu in za račun
Republike Slovenije. Sklad ni pravna oseba. Sredstva, ki predstavljajo prihodke Sklada, se
zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za finance, ločenem od drugih
proračunskih sredstev.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev'. Njegova poglavitna
naloga je sprejetje letnega finančnega načrta in zaključnega računa Sklada in odločanje o
vlaganju denarnih sredstev Sklada.
Pri določitvi upravičencev do odškodnine po tem zakonu je predlagatelj izhajal iz zakona o
žrtvah vojnega nasilja, zakona o popravi krivic in zakona o posebnih prav icah žrtev v vojni za
Slovenijo 1991.
Odškodnini po predloženem zakonu se izplačujeta v obliki odškodnine za telesno in duševno
trpljenje in odškodnine za izgubo življenja bližnjega.
Pri opredelitvi višine odškodnine je predlagatelj izhajal iz uradnih podatkov o možnih
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upravičencih do odškodnine, ocene prihodkov Sklada iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, možnih bodočih obremenitvah proračuna iz navedenega
naslova ter postavljenih zahtevkov s strani predstavnikov upravičencev do odškodnin po tem
zakonu. Izhajajoč iz ocen gornjih parametrov se predlaga odmera odškodnine v pavšalnem
znesku 200.000,00 SIT pri odmeri odškodnine za izgubo življenja bližnjega, pri odmeri
odškodnine za telesno in duševno trpljenje po se predlaga izdelava posebne metodologije za
izračun višine odškodnine z določitvijo kriterijev glede na vrsto dejanja oziroma prisilnega
ukrepa in glede na čas trajanja takšnega dejanja.
Predlagatelj je določil tudi najvišji znesek odškodnine, ki jo lahko pridobi posamezni
upravičenec po tem zakonu.

S predlogom zakona je opredeljen tudi postopek za uveljavitev pravice do odškodnine in način
izplačila odškodnine.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Predloženi zakon bo obremenil proračun Republike Slovenije za del manjkajočih sredstev po
vplačilu oziroma pridobitvi sredstev, za katere je predvideno, da se bodo natekala v Sklad kot
prihodki Sklada ( primarne prihodke predstavljajo sredstva, pridobljena na podlagi zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na

podlagi zakona o lastninskem

preoblikovanju podjetij).
Predlagatelj je pripravil tabelo izračunov, iz katere je razvidna skupna višina vseh sredstev, ki
jih bo potrebno nameniti za izpačilo odškodnin. Izračun zajema tudi skupine upravičencev, ki
so upravičenci v skladu s sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah
vojnega nasilja.
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Tabela izračuna sredstev, ki so potrebna za izplačilo odškodnine za posamezno skupino

Skupine
upravičencev glede
na vrsto nasil.
dejanja

št. mesecev nasilja
št. upravičencev
višina odškodnine

Predlog zakona
Izračunana višina
odškodnine

Višina odšk. v
skladu z max.
višino 1.500.000
SIT

taboriščnik

24/ 2500/50.000 SIT

1.200.000

1.060.000

2,65

ukradeni otrok

36/280/50.000 SIT

1.800.000

1.060.000

0,296

politični zapornik

24/1200/50.000 SIT

1.200.000

1.060.000

1,27

izgnanec

48 /25000/35.000 SIT

1.680.000

1.060.000

26,5

interniran ec

24 /4000/35.000 SIT

840.000

840.000

3,36

mobiliziranec

36/10000/30.000 SIT

1.080.000

1.060.000

10,06

begunec

42/ 1020/25.000 SIT

1.050..000

1.050.000

1.071

deportiranec

12/ 1000/25.000 SIT

300.000

300.000

0.3

civilni invalid
vojne

od nastanka inv. do
uveljavitve statusa civ.
inv. vojne
/ 1568 oseb

1.200.000

1.200.000

1,881

Odšk. za izgubo
živ. bližnjega

/1900

Skupna višina
sredstev za
odškodnine
(v milijardah SIT)

(odšk. se ne
izračunava glede
na mesec)
200.000

200.000

0.380

Pregnanci

30/10000/25.000

750.000

750.000

7.5

Otroci

24/1000/50.000

1.200.000

1.060.000

1.06

Intemiranci se
prekvalific. v
taboriščnike

24 /3000 /
35.000
50.000

840.000
1.200.000

840.000
1.060.000

razlika
0.66

56,988

Skupaj

Odškodnina se bo izplačevala v dveh delih.
Prvi del predstavlja izplačilo 300.000 SIT, ki se izplača v dveh obrokih po 150.000 SIT v prvem
letu in 150.000 SIT v drugem letu.
Za izplačilo odškodnin je tako potrebno izplačati v gotovini:
v prvem letu:

8,92 milijarde SIT

v drugem letu:

8,733 milijarde SIT

8. julij 1999
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Izračunana višina vseh odškodnin: 56,988 milijard
Pričakovana višina zbranih sredstev Sklada: 6. milijard SIT
Skupna obremenitev proračuna znaša 50,988 milijarde SIT
Obremenitev proračuna v prvem letu:

2,92 milijarde SIT

( predpostavka, da se zbrana sredstva (6 milijard) porabijo v prvem letu )
Obremenitev proračuna v drugem letu:

8,733 milijarde SIT

Višina izplačila odškodnine v vrednostnih papirjih ( obveznicah ):

39,335 milijarde SIT

Glavnica in obresti od obveznic se bodo izplačevale v petih letnih obrokih,
od 1.9.2002 do 1.9.2007. Obrestna mera je TOM + 1.
Letno izplačilo v višini približno 7,867 milijarde.

poročevalec, št. 52
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II. BESEDILO ČLENOV

L UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem zakonom se ustanavlja Sklad za poplačilo vojne odškodnine (v nadaljnjem besedilu:
Sklad) za negmotno škodo,

določa poslovanje in obveznosti Sklada ter vrste in višina

odškodnin, ki jih bo izplačeval Sklad.

2. člen
Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
Sklad ni pravna oseba in deluje kot proračunski sklad.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo

predstavniki

ministrstev, pristojnih za

ekonomske odnose in razvoj, za delo, družino in za socialne zadeve, za pravosodje, za finance
in za zunanje zadeve. Člane upravnega odbora imenuje Vlada Republike Slovenije za štiri leta.
Predsednik upravnega odbora je predstavnik ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in
razvoj.
Upravni odbor Sklada:
- sprejema statut, in druge akte Sklada;
- določi letni finančni načrt Sklada in zaključni račun Sklada;
- odloča o vlaganju denarnih sredstev Sklada in
- odloča o drugih zadevah iz pristojnosti Sklada.
Statut, finančni načrt in zaključni račun Sklada sprejme upravni odbor s soglasjem Vlade
Republike Slovenije.
3. člen
Prihodki Sklada so:
- sredstva, pridobljena na podlagi zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
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- sredstva, pridobljena na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstva iz tujih virov,

katerih

namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona;
- prihodki iz poslovanja Sklada;
- sredstva, pridobljena na podlagi zakona, ki ureja privatizacijo pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije,
- sredstva iz državnega proračuna.

4. člen
Sredstva Sklada iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem
za finance, ločeno od drugih proračunskih sredstev.
Prosta denarna sredstva na računu iz prejšnjega odstavka upravlja ministrstvo, pristojno za
finance. Ta sredstva ima ministrstvo, pristojno za finance, v času do njihove namenske porabe
naložena v kratkoročne državne vrednostne papiije.
Prihodki od upravljanja prostih denarnih sredstev se vplačujejo na poseben račun iz prvega
odstavka tega člena.
Neporabljena sredstva na računu Sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.

D. ODŠKODNINE
1. Vrste odškodnin
5. člen
Iz Sklada se izplačujejo:
1. odškodnine za telesno in duševno trpljenje in
2. odškodnina za izgubo življenja bližnjega.

2. Upravičenci do odškodnine
6. člen
Upravičenci do odškodnine po tem zakonu so določeni z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, z
zakonom o popravi krivic in z zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.
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7. člen
Upravičenec do odškodnine po prejšnjem členu ima pravico do odškodnine v višini, ki mu je
priznana s pravnomočno odločbo po drugem odstavku 12. člena tega zakona.

3. Odškodnina za telesno in duševno trpljenje
8. člen
Odškodnina za pretrpljeno negmotno škodo se odmeri osebam, ki so to škodo utrpele,

v

znesku na podlagi meril, ki so določeni z lO.členom tega zakona.
Višina odškodnine ne sme biti nižja od 25.000 tolarjev in ne višja od 50.000 tolarjev za vsak
dopolnjen mesec trajanja prisilnega ukrepa oziroma dejanja, določenega z zakonom.
9. člen
Skupni znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec po tem zakonu, ne more presegati višine
1.500.000 SIT.
Za osebe, ki so upravičene do prejemanja mesečne rente po zakonu o žrtvah vojnega nasilja,
se v znesek iz prejšnjega odstavka všteva vsota do tedaj prejete rente. Pravnomočno priznana
višina odškodnine se v primeru, ko višina odškodnine in višina do tedaj prejete rente presega
v prejšnjem odstavku določen maksimalni znesek, zniža za toliko, daje vsota odškodnine in
prejete rente enaka maksimalnemu znesku.

10. člen
Višina odškodnine po tem zakonu se določi glede na:
- vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa:
- za taboriščnike, ukradene otroke in politične zapornike po 50.000 SIT za mesec
pretrpljenega nasilja;
- za izgnance in internirance po 35.000,00 SIT za mesec pretpljenega nasilja;
- za mobilizirance v redne vojaške enote okupatoija po 30.000,00 SIT za
mesec pretrpljenega nasilja;
- za begunce in delovne deportirance po 25.000,00 SIT za mesec pretrpljenega
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nasilja.
- čas trajanja izgona, begunstva, internacije, deportacije, bivanja v taborišču, zapora, prisilne
mobilizacije v obdobju, določenem z zakonom o žrtvah

vojnega nasilja, do povratka v

domovino oziroma izključno do 31.12. 1945, tako, da se za polni mesec šteje, če je nasilje
trajalo več kot 15 dni;
- čas trajanja dejanskega odvzema prostosti v obdobju od 15.5.1945 do 2.7.1990.
Višina odškodnine se za civilnega invalida vojne iz 4. člena zakona o vojnih invalidih določi
tako:
- o vojnih invalidih da se znesek invalidnine na dan uveljavitve tega zakona za posamezni
mesec, do katere je upravičen civilni invalid vojne glede na skupino invalidnosti, v katero je
razvrščen po zakonu pomnoži s količnikom 15.
4. Odškodnina za izgubo življenja bližnjega
11. člen
Odškodnina za izgubo življenja bližnjega, katerega smrt je neposredna posledica nasilnega
dejanja v zvezi z vojnimi in povojnimi dogodki,
negmotno škodo v znesku

se izplača upravičencu za pretrpljeno

200.000,00 SIT. Če je upravičencev več, se jim odškodnina

razdeli po enakih delih.
5 . Postopek za uveljavitev pravice do odškodnine
12. člen
Akt, s katerim je pristojni organ odločil o upravičencih po zakonu o popravi krivic, pošlje
organ po uradni dolžnosti v izvršitev Skladu.

Akt, s katerim je pristojni organ odločil o

statusu in pravicah po zakonu o žrtvah vojnega nasilja oziroma zakonu o posebnih pravicah
žrtev v vojni za Slovenijo 1991, pošlje upravičenec v izvršitev Skladu.
Na podlagi akta iz prejšnjega odstavka tega člena izda Sklad odločbo o vrsti in

višini

odškodnine, do katere je upravičen posamezni upravičenec po tem zakonu.
Zoper odločbo, s katero Sklad odloči o vrsti in višini odškodnine, ima upravičenec po tem
zakonu možnost sprožiti upravni spor.
Sklad izplača odškodnino na podlagi pravnomočne odločbe iz drugega odstavka tega člena.
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13. člen
Prvi del odškodnine je izplačljiv v gotovini v višini do 300.000 SIT Izplača se v dveh enakih
letnih obrokih po 150.000 SIT. Prvi obrok se izplača v tridesetih dneh po predložitvi
pravnomočne odločbe, drugi obrok se izplača najkasneje v 12. mesecih po plačilu prvega
obroka.
14. člen
Drugi del odškodnine se izplača v obveznicah.
Za plačilo odškodnine po tem zakonu izda Republika Slovenija obveznice v višini obveznosti
države na podlagi pravnomočnih odločb o vrsti in višini odškodnine, do katere je upravičen
posameznik po tem zakonu.
t
Obveznice se izdajo v eni seriji.
Obveznice so normirane v tolaijih in izdane v apoenih po 1000 SIT. Obveznice so izplačljive
v petih letnih obrokih z zapadlostjo 1. septembra tekočega leta.
Prvi obrok dospe v izplačilo 1.9.2002.
Obveznice se obrestujejo z letno obrestno mero v višini TOM + 1%. Obrestovanje obveznic
teče od 1.9.2000 dalje.
Obresti obračunane do izplačila prvega obroka se pripišejo nominalni vrednosti obveznice.
Obveznice se glase na ime in se lahko prenašajo brez omejitev.
Za izplačilo obveznic in obresti po tem zakonu jamči Republika Slovenija.
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu zapadlosti.
Posle v zvezi z izdajo, izročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti
opravlja Slovenski odškodninski sklad.
Višina izplačila v obveznicah je.enaka razliki med priznano višino odškodnine in prvim,
gotovinskim delom izplačila. Višina izplačila v gotovini in v obveznicah mora biti v skladu z
9. členom tega zakona.
15. člen
Skupaj z drugim obrokom prvega dela izplačila odškodnine po 13. členu tega zakona, se
izplača še preostali del odškodnine, ki pomeni ostanek po izplačilu odškodnine v obveznicah
- številka, ki ni deljiva z nominalno vrednostjo obveznic iz tretjega odstavka prejšnjega

•

člena.
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16. člen
Ministrstvo za finance prenese sredstva iz 4. člena tega zakona na Slovenski odškodninski
sklad. Slovenski odškodninski sklad vodi postopke in opravlja

administrativne in tehnične

posle pri izplačevanju odškodnin.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Upravičenec do odškodnine po tem zakonu, ki je hkrati upravičenec po zakonu o žrtvah
vojnega nasilja, ima pravico do izbire med:
- izplačilom odškodnine v višini, ki mu je priznana s pravnomočno odločbo in na način, ki
je določen s tem zakonom ali
- doživljenskim prejemanjem mesečne rente po določilih zakona o žrtvah vojnega nasilja.
V skladu s prvo alineo prejšnjega odstavka se izplačevanje rente ustavi tedaj, ko odškodnina
in vsota vseh dotedaj izplačanih

rent skupaj doseže maksimalni znesek izplačila,

ki je

določen v prvem odstavku 9. člena tega zakona.
V skladu z drugo alineo prvega odstavka tega člena ima upravičenec pravico do uživanja
rente doživljensko. ne glede na to, če vsota vseh izplačanih rent doseže maksimalni znesek, ki
je določen v prvem odstavku 9. člena tega zakona.

18. člen
Način ter roke, ki niso opredeljeni s tem zakonom, za izplačevanje glavnice in obresti, za
katere se izdajo obveznice ter druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izračunavanjem in
izplačevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino po tem zakonu,
določi Vlada Republike Slovenije posebno uredbo, ki jo izda v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
19. člen
Sklad preneha z delovanjem po izpolnitvi obveznosti, zaradi katerih je bil ustanovljen.
•

Denarna sredstva, ki po izplačilu odškodnin ostanejo na računu Sklada, se

prenesejo v

proračun Republike Slovenije.
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20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

KI. členu:
Navedeni člen določa področje, ki ga ureja predlog zakona. V skladu z navedeno določbo
predlog zakona ureja dve področji, in sicer ustanovitev in obveznosti Sklada za poplačilo vojne
odškodnine ter vrsto in višino odškodnin, ki jih bo izplačeval Sklad.
K 2. členu:
Navedeni člen določa, da Sklad ni pravna oseba. Urejeni so organi vodenja in upravljanja.
Sklad posluje v imenu in za račun Republike Slovenije.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev. Njegova poglavitna
naloga je sprejetej statuta, določitev odstotka izplačila odškodnine v gotovini in odstotka
poravnave odškodnine v vrednostnih papirjih, določitev vrste vrednostnih papirjev, ki bodo
namenjeni za poravnavo odškodnine ter sprejetje letnega finančnega načrta in zaključnega
računa Sklada in odločanje o vlaganju denarnih sredstev Sklada.
K odločanju upravnega odbora mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije.

K 3 členu;
Člen opredeljuje prihodke Sklada za poplačilo vojne odškodnine.
Primarni prihodki Sklada so sredstva, pridobljena na podlagi zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
sredstva, pridobljena na podlagi meddržavnih sporazumov in sredstva iz tujih virov, katerih
namen je poravnava obveznosti v smislu tega zakona. Člen določa, da v kolikor ta sredstva ne
zadoščajo za izpolnitev obveznosti Sklada, se plačilo preostale obveznosti Sklada zagotavlja s
sredstvi, pridobljenimi na podlagi zakona, ki ureja privatizacijo pravnih oseb in premoženja
v lasti Republike Slovenije in sredstvi iz državnega proračuna.
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K 4. členu:
Ker Sklad ni pravna oseba, se z navedenim členom ureja način zbiranja in upravljanja s sredstvi
Sklada. Sredstva Sklada se zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za finance,
ločeno od drugih proračunskih sredstev. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja ministrstvo,
pristojno za finance, ki ima ta sredstva do njihove namenske porabe naložena v kratkoročne
državne vrednostne papirje.
Sredstva, ki jih Sklad pridobi kot prihodek iz proračuna in ki se ob koncu proračunskega leta v
celoti ne porabijo, se prenesejo v sredstva Sklada v prihodnjem proračunskem letu.

K 5, flenu;
Navedeni člen opredeljuje vrsto odškodnin, ki se izplačujejo iz sredstev Sklada. Odškodnine po
predloženem zakonu se izplačajo kot odškodnina za telesno in duševno trpljenje ter kot
odškodnina za izgubo življenja bližnjega.

)

K 6. členu:
Z določbo 6. člena so opredeljeni upravičenci do odškodnine iz sredstev Sklada Upravičenci
so fizične osebe, ki imajo status upravičenca po zakonu o žrtvah vojnega nasilja, zakonu o
popravi krivic in po zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991.Zakon o
Skladu za poplačilo vojne odškodnine je tehnični zakon in ne določa novih pravic ali
upravičencev, marveč daje pravico do odškodnine le tistim, ki imajo status upravičenca po
zakonih, na katere se predlog tega zakona navezuje. Gre za "avtomatizem" pri opredeljevanju
števila upravičencev. V kolikor

kateri od teh treh zakonov spremeni glede določanja

upravičencev do pravic po teh zakonih, to avtomatično pomeni tudi spremembo kroga
upravičencev do odškodnine po tem zakonu.

K 7, členu:
Člen določa, da ima upravičenec po tem zakonu pravico do višine pravnomočno priznane
odškodnine. Vendar pa mora biti višina odškodnine v skladu z določbo 9. člena, kar pomeni, da
ne sme presegati maksimalnega zneska, določenega s tem zakonom, ki ga lahko pridobi
posameznik iz naslova poplačila nematerialne škode za povzročeno vojno nasilje.

K 8, členu;
Odškodnina za telesno in duševno trpljenje se odmeri v znesku, ki se izračuna na podlagi
kriterijev, ki so določeni z 10. členom predloga zakona. Določen je najnižji in najvišji znesek
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odškodnine za vsak dopolnjen mesec trajanja prisilnega ukrepa oziroma dejanja, določenega
z zakonom.

K 9. {lenu;
Določen je maksimalni znesek, ki ga lahko posamezni upravičenec po tem zakonu prejme za
poplačilo nematerialne vojne škode. Znesek ne more presegati višine 1.500.000 SIT.
V ta maksimalni znesek pa se poleg pravnomočno priznane višine odškodnine všteva tudi vsota
do tedaj prejetih rent, ki jih pridobivajo upravičenci po zakonu o žrtvah vojnega nasilja.
Pravnomočno priznana višina odškodnine se v skladu s tem določilom v primeru, ko višina
odškodnine in višina do tedaj prejetih rent presega maksimalni znesek, zniža za toliko, daje
vsota odškodnine in rent enaka maksimalnemu znesku.

K 10, členu;
Z navedenim členom se določajo kriteriji, ki so osnova za opredelitev višine odškodnine in sicer
glede na vrsto dejanja oziroma prisilnega ukrepa in glede na čas trajanja takšnega dejanja.
Za civilne invalide vojne so zaradi njihove specifičnosti določeni posebni kriteriji za izračun
višine odškodnine.

Kil, členu;
Člen opredeljuje višino odškodnine, ki se izplača za izgubo življenja bližnjega. Znesek
odškodnine se v primeru, koje upravičencev več, razdeli po enakih delih.
Ker se zakon v tehničnem smislu navezuje na tri omenjene zakone, ne določa skupin
upravičencev do odškodnine posebej. Krog upravičencev do odškodnine za izgubo življenja
bližnjega je določen z zakonom o vojnih invalidih ( 9. člen ), na katerega se sklicuje zakon o
žrtvah vojnega nasilja pri opredeljevanju upravičenih družinskih članih žrtve vojnega nasilja (7.
člen).
K 12. členu:
Člen opredeljuje odločanje o višini odškodnine posameznega upravičenca in o načinu izplačila
odškodnine. Odškodnina se izračuna na podlagi pravnomočnega akta, ki je bil

izdana v

postopku o priznanju statusa in pravicah upravičenca po zakonu o žrtvah vojnega nasilja oziroma
zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ali na podlagi akta, s katerim je
pristojni organ odločil o upravičencu po zakonu o popravi krivic.
Navedene odločbe, ki so bile izdane v postopku odločanja o upravičencih na podlagi prej
navedenih zakonov, vsebujejo merila in podatke o upravičencu, na podlagi katerih lahko v
skladu z merili, ki jih določa ta zakon, izda Sklad odločbo, s katero odloči o vrsti in višini

8. julij 1999

17

poročevalec, št. 52

odškodnine.
Zoper odločbo o vrsti in višini odškodnine ima upravičenec možnost sprožiti upravni spor.
K 13. členu:
Prvi del odškodnine je izplačljiv v gotovini. Določen je znesek gotovinskega izplačila
odškodnine. Prvi del izplačila je razdeljen na dva enaka letna obroka. Prvi obrok se izplača v
tridesetih dneh po predložitvi pravnomočne odločbe, drugi pa najkasneje v 12. mesecih po
plačilu prvega obroka.

K 14, členu;
Drugi del odškodnine se izplača v obveznicah, kijih izda Slovenski odškodninski Sklad, ki vodi
tudi postopke v zvezi z izdajo in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti.
Določen je obrestna mera, doba dospelosti in vrsta obveznic.
Višina izplačila v obveznicah mora biti v skladu d določilom o maksimalnem znesku. Vsota do
tedaj

prejetih rent, gotovinsko izplačilo in izplačilo v obveznicah ne sme presegati

maksimalnega zneska.
K 15. členu:
V primeru, ko je na podlagi pravnomočno določene višine odškodnine že izplačan prvi obrok
prvega dela izplačila inje razvidno, da glede na to, da so obveznice normirane na 1000 SIT,
drugi del, ki je izplačljiv v obveznicah, ne bo mogel poplačati morebitnega ostanka (ostanek ni
deljiv s 1000 ) se ostanek izplača skupaj z drugim obrokom prvega dela ( gotovinskega )
izplačila odškodnine.

K 16, členu;
Določeno je, da ministrstvo za finance sredstva, ki so se zbrala na njihovem posebnem računu,
prenese na Slovenski odškodninski sklad, ki vodi postopke izdaje odločbe o vrsti in višini
odškodnin in opravlja druge administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.
K 17. členu:
Upravičenec do odškodnine, ki je hkrati upravičenec po zakonu o zakonu o žrtvah vojnega
nasilja in ki iz tega naslova že prejema mesečno rento, ima pravico do izbire med izplačilom
odškodnine v skladu z določbami tega zakona ali doživljenskim prejemanjem mesečne rente
po določilih zakona o žrtvah vojnega nasilja.
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V kolikor se upravičenec odloči za izplačilo odškodnine, se izplačevanje rente ustavi tedaj, ko
odškodnina in vsota vseh dotedaj izplačanih

rent skupaj doseže v tem zakonu določen

maksimalni znesek.
Če upravičenec izbere pravico do nadaljnega uživanja rente, se renta izplačuje doživljensko,
ne glede na to, če vsota vseh izplačanih rent doseže maksimalni znesek.
K 18. členu:
Vlada Republike Slovenije bo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izdala uredbo,
s katero bo uredila nadalnje določevanje modalitet v zvezi z obveznicami, ki bodo namenjene
izplačilu odškodnine po tem zakonu.
K 19. členu:
Določeno je, da Sklad preneha z delovanjem po izpolnitvi obveznosti, Zaradi katerih je bil
ustanovljen. Denarna sredstva, ki bi ostala po izpolnitvi vseh obveznosti glede izplačila
odškodnin, se prenesejo v proračun Republike Slovenije.
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VLADA REPUBLIKE
Ljubljana, 17.6.1999
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA
O SKLADU ZA POPLAČILO VOJNE ODŠKODNINE - druga obravnava

K naslovu predloga zakona:
Naslov predloga zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja«.
Obrazložitev:
Sklad se ustanavlja za izplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in se pri
opredelitvi upravičencev navezuje predvsem na zakon, ki ureja žrtve vojnega nasilja in zakon,
ki ureja popravo krivic. V skladu s tem se naslov zakona vsebinsko razšiija tudi na povojno
nasilje in njegove žrtve.

K 1. členu:
Za besedo «ustanavlja« se besedilo »Sklad za poplačilo vojne odškodnine« nadomesti z
besedilom »Sklad za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja«. .
Obrazložitev:
Gre za redakcijsko uskladitev imena Sklada v skladu s predlaganim amandmajem k naslovu
predloga zakona.

K 8. členu:
V drugem odstavku se v navedbi »Višina odškodnine ne sme biti nižja od 25.000,00 SIT in
ne višja od 50.000,00 SIT« številka »25.000,00" nadomesti s številko »12.000,00", številka
50.000,00" pa s številko »35.000,00".
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Obrazložitev:

*

• "fijiđui
Ob ponovni proučitvi višine odškodnine je predlagatelj predvidel, da bi za vsak mesec trajanja
prisilnega ukrepa le ta znašala med 12.000,00 SIT in 35.000,00 SIT. Predlagatelj je spodnjo
mejo odškodnine s prvotnih 25.000,00 SIT znižal na 12.000,00 SIT in zgornjo mejo s prvotnih
50.000,00 SIT na 35.000,00 SIT,

ker je mnenja, da je to potrebno in upravičeno glede

primerjave posameznih skupin oškodovancev med seboj ter glede na skupno višino sredstev, ki
bodo zaradi majhnih prihodkov Sklada v največji meri obremenila državni proračun.

K 10. členu:
V prvi točki prve alinee prvega odstavka se v navedbi "za taboriščnike, ukradene otroke in
politične zapornike po 50.000,00 SIT' številka "50.000,00" nadomesti s številko "35.000,00".
V drugi točki prve alinee prvega odstavka se v navedbi

"za izgnance in internirance po

35.000,00 SIT" številka "35.000,00" nadomesti s številko "25.000,00".
V tretji točki prve alinee prvega odstavka se v navedbi "za mobilizirance v redne vojaške enote
okupatorja po 30.000,00 SIT" številka "30.000,00" nadomesti s številko "20.000,00".
V četrti točki prve alinee prvega odstavka se v navedbi "za begunce in delovne deportirance
po 25.000,00 SIT" številka "25.000" nadomesti s številko "12.000".
Obrazložitev:
Primerjava vrste nasilnega dejanja, na osnovi katerega se oškodovanci delijo na posamezne
skupine (taboriščniki, ukradeni otroci, politični zaporniki, izgnanci, begunci, delovni
deportiranci, mobiliziranci), določa tudi višino odškodnin. Predlagatelj je mnenja, daje glede
na predvidene prihodke Sklada, v skladu s čimer bo potrebno pretežni del sredstev za poplačilo
odškodnin nameniti iz proračuna, smiselno doseči usklajeno zniževanje višine odškodnine pri
posameznih skupinah oškodovancev. Hkrati gre pri tem za uskladitev višine odškodnine s
predlaganim amandmajem k 8. členu predloga zakona.

8. julij 1999

21

poročevalec, št. 52

Tabela izračuna sredstev potrebnih za izplačilo odškodnine za posamezno skupino v skladu
s predlaganimi amandmaji

Skupine
upravičencev
glede na vrsto
nasil. dejanja

št mesecev nasilja
št upravičencev
višina odškodnine

taboriščnik

24 / 2500 / 35.000 SIT

ukradeni otrok

36 / 280 / 35.000 SIT

poliični zapornik

Višina

Skupna

prvo leto

drugo

odšk.

višina

150.000

leto

na osebo

odškodnine

840.000

150.000

2,1

0,375

0,375

1.060.000

0,296

0,042

0,042

24/1200/35.000 SIT

840.000

1,008

0,18

0,18

izgnanec

48/25000/25.000 SIT

1.060.000

26,5

3,75

3,75

intemiranec

24/4000/25.000 SIT

600.000

2,4

0,6

0,6

mobiliziran ec

36 /10000 /20.000 SIT

720.000

7,2

1,5

1,5

begunec

42/1020/12.000 SIT

504.000

0,514

0,153

0,153

deportiran ec

12/1000/12.000 SIT

144.000

0,144

0,144

civilni invalid
vojne

od nastanka inv. do
uveljavitve statusa civ.
inv. vojne
/1568

1.200.000
1,88

0,235

0,235

200.000

0,38

0,285

0,095

Odšk. za izgube
živ. bližnjega

/1900

/

Pregnanci

30/10000/12.000

360.000

3,6

1,5

1,5

Otroci

24/1000/35.000

840.000

0,84

0,15

0,15

Intemiranci se
prekvalific. v
taboriščnike

24 /3000 /
25.000
35.000

600.000
840.000

Razlika
0,72
8,914

8,57

Skupaj
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OBREMENITEV PRORAČUNA
Odškodnina se bo izplačevala v dveh delih.
Prvi del predstavlja izplačilo 300.000 SIT, ki se izplača v dveh obrokih po 150.000 SIT v prvem
leni in 150.000 SIT v drugem letu.
Za izplačilo odškodnin je tako potrebno izplačati v gotovini:
v prvem letu:

8,914 milijarde SIT

v drugem letu:

8,57 milijarde SIT

Izračunana višina vseh odškodnin: 47,59 milijard
Pričakovana višina zbranih sredstev Sklada: 6. milijard SIT
Skupna obremenitev proračuna znaša 41,59 milijarde SIT
Obremenitev proračuna v prvem letu:

2,914 milijarde SIT

(predpostavka, da se zbrana sredstva (6 milijard) porabijo v prvem letu)
Obremenitev proračuna v drugem letu:

8,57 milijarde SIT

Višina izplačila odškodnine v vrednostnih papirjih ( obveznicah ): 30,106 milijarde SIT
Glavnica in obresti od obveznic se bodo izplačevale v petih letnih obrokih,
od 1.9.2002 do 1.9.2007. Obrestna mera je TOM + 1.
Letno izplačilo v višini približno 6,0212 milijarde.

8. julij 1999

23

poročevalec, št. 52

——

BELEŽKE

'
.

■

Vff.a ■ ■: ■:■■■'
n

>

i'bc ' i.al a< U'f.
:

d

' ■, , .. .i". V

■ , : -,r :• '.o; -r< - ..■■h -

. ..■■■ iyo/'

'

.rtrv

■;

' '

" ■ •h ■ ■ fv.--

■ ■

-

■>*

'v■ du:\
J' '

-j ' J.

'

' ■;* '

'

;

'v >,,;>*

- ■

" - ' *■;; ~~q ' "

I

..."

1

' .V .;.,

■«;;
1

. . SiK'i

r»d ■ a?:#'«1
■

. v;.a
V

■

»; '

24

8. ju lij 1999

Predlog zakona o

VARSTVU

PRED

UTOPITVAMI

(ZVU)

- EPA 1338 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED UTOPITVAMI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 9.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28/5-1998 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo,
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o varstvu pred utopitvami - druga
obravnava.

(3) V pristojnosti lokalnih skupnosti je predpisovanje posebnih
ukrepov za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje,
izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)

3. člen
(načelo preventive)

(1) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah
in drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in
druge dejavnosti v prostem času ter na javnih kopališčih.

(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati izvajanje
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti
utopitev.

(2) Varstvo pred utopitvami obsega načrtovanje, organiziranje,
izvajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo
pred utopitvami.

(2) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča
oziroma imetnik vodne pravice mora zagotoviti pogoje za
preprečevanje oziroma zmanjševanje utopitev ter pogoje za
reševanje iz vode.

2. člen
(zagotavljanje varstva)

4. člen
(načelo pomoči)

(1) Varstvo pred utopitvami iz prejšnjega člena zagotavljajo država,
lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije ter fizične osebe v skladu z zakonom.

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost utopitve oziroma
kdor opazi utapljanje ali utopitev, je dolžan pomagati po svojih
močeh in sposobnostih. Če sam ne more pomagati, ne da bi s
tem ogrozil lastno varnost in varnost drugih, mora o tem takoj
obvestiti najbližji center za obveščanje ali policijo, na morju pa tudi
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo

(2) V pristojnosti države je predpisovanje splošnih ukrepov in
pogojev za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in usposabljanje
na področju varstva pred utopitvami ter izvajanje nadzora ukrepov
za varstvo pred utopitvami in določenih drugih nalog v skladu s
tem zakonom.
8. julij 1999
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5. člen
(pomen izrazov)

1.
2.
3.
4.
5.

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
utopitev je smrt zaradi potopitve pod vodno gladino, ki jo
povzroči naravna ali druga nesreča oziroma nepredviden
dogodek pri katerikoli dejavnosti na, v in ob vodi;

7. člen
(promet ob vodi in na vodi)

javna kopališča (v nadaljnjem besedilu: kopališča) so odprti
ali zaprti bazeni ali naravna kopališča v vodnem prostoru,
namenjenem kopanju, rekreativnemu in športnemu plavanju
ter skakanju v vodo, ki so v javni uporabi oziroma so
namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti, za katera
so izdana dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in graditvi
objektov in ki obratujejo trajno ali sezonsko, ter s katerimi
razpolagajo oziroma jih upravljajo pravne osebe, registrirane
za opravljanje kopališke dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:
lastniki oziroma upravljalci kopališč);

(1) Upravljalci prometnih objektov morajo v skladu s predpisi
posebej zavarovati cestne odseke, mostove in druge prometne
objekte ob vodah, da se pri uporabi skladno s predpisi preprečijo
padci ali zdrsi v vodo.
(2) Lastniki oziroma upravljalci plovil na vodah morajo zagotoviti
izvajanje predpisanih ukrepov za varstvo pred utopitvami. Zlasti
pa morajo zagotoviti:
1. varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu;
2. da plovilo ne ogroža varnosti drugih plovil in drugih ljudi v ali
na vodi;
3. da imajo plovila, ki morajo biti opremljena tudi z rešilnimi jopiči,
le-te shranjena na priročnem mestu.

športne dejavnosti so vadba in tekmovanja na, v in ob vodi;
dejavnosti v prostem času so kopanje, čolnarjenje, rafting,
potapljanje, ribolov, lov in drugo ter razne zabavne igre na, v
in ob vodi;
prireditve so športna tekmovanja ter organizirane množične
zabavne in druge prireditve na kopališčih ter vodah;

8. člen
(ureditev obale in posebni ukrepi)

reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje
ljudi na vodi in iz vode, za dajanje prve pomoči ter za
vzdrževanje reda na kopališčih;

(1) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča
oziroma imetnik vodne pravice, kjer obstaja nevarnost utopitve,
mora dovoliti postavitev predpisanih opozorilnih napisov ter
reševalne opreme in sredstev.

avtonomna potapljaška oprema je potapljaška obleka,
naprave za dihanje s komprimiranim zrakom ali mešanico
plinov in druge naprave, ki potapljaču omogočajo avtonomno
in varno potapljanje ali tehnično potapljanje;

(2) Za organiziranje prireditev na vodah in ob vodah, kjer obstaja
nevarnost utopitve, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega
upravnega organa.

potapljanje z avtonomno potapljaško opremo je vsako
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ne glede na
namen do globine 40 m;

(3) Na zaledenelih vodnih površinah pristojni organ lokalne
skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu, le v
času, ko je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele
površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti
lokalna skupnost.

tehnično potapljanje je potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo globje od 40 m oziroma vsako potapljanje v
podzemnih jamah, rudnikih in drugih objektih, izvirih,
podzemnih vodotokih in pod ledom;

(4) Lokalna skupnost glede na geografske, poselitvene,
vremenske, tehnične in druge razmere predpiše posebne ukrepe
za varstvo pred utopitvami v naselju ter zunaj naselja na vodnem
zemljišču ali zemljišču, ki je ob vodnem zemljišču, vendar ti ukrepi
ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi splošnimi ukrepi.

potrdilo o usposobljenosti za potapljanje je potrdilo, ki ga izda
pristojni organ in s katerim se potrjuje usposobljenost za
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali za tehnično
potapljanje in določa kategorija oziroma specialnost, za katero
je potapljač usposobljen.

(5) Lokalna skupnost ne glede na prejšnji odstavek prepove ali
omeji športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu
vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve.
9. člen
(varnost na prireditvah)

II. UKREPI VARSTVA PRED
UTOPITVAMI

Organizacije, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi ter
organizatorji dejavnosti v prostem času in prireditev na, v in ob
vodi morajo upoštevati naslednje ukrepe za varstvo pred
utopitvami:

6. člen
(posegi v prostor in graditev objektov)

1. da je pri organiziranih športnih dejavnostih in dejavnostih v
prostem času ter prireditvah prisotno predpisano število
reševalcev iz vode;
2. da je na vodnih površinah in površinah ob njih, tedaj, ko se
izvajajo te dejavnosti in prireditve, zagotovljena predpisana
reševalna oprema in sredstva, ki morajo biti v brezhibnem

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri projektiranju,
graditvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju objektov, pri katerih
obstaja nevarnost utopitve, je treba upoštevati oziroma zagotoviti
tudi predpisane prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe
za varstvo pred utopitvami, zlasti pa:

poročevalec, št. 52

označitev kopališč;
urejene dostope in izstope iz vode;
neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila;
označena in primerno zavarovana nevarna mesta;
namestitev opozorilnih napisov, predpisane reševalne opreme
in sredstev za prvo pomoč.
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13. člen
(usposabljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč)

stanju;
3. da se športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času ter
prireditve izvajajo samo na krajih in pod pogoji, ki jih določi
pristojni upravni organ, na morju pa Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo.

Člani in pripadniki gasilskih, potapljaških, tehnično reševalnih in
drugih enot Civilne zaščite, ki so namenjene zaščiti in reševanju
ob poplavah in drugih nesrečah na vodi, morajo biti usposobljeni
za reševanje iz vode.

10. člen
(izposojanje opreme in sredstev)

14. člen
(reševanje ljudi in plovil)

(1) Izposojevalci opreme in sredstev namenjenih športnim
dejavnostim in dejavnostim v prostem času morajo upoštevati z
vidika varstva pred utopitvami še:

(1) Reševanje ljudi in plovil na morju v skladu s predpisi vodi in
izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v sodelovanju s
policijo.

1. da mora biti izposojanje opreme in sredstev prilagojeno
vremenskim in vodnim razmeram;
2. da se oprema in sredstva ne izposojajo osebam, mlajšim od
15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne
osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo;
3. da so oprema in sredstva ob izposoji tehnično brezhibna;
4. da se oprema in sredstva ne izdajajo osebam, ki so pod
vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter
duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo
dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez
spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba
zaupana v varstvo;
5. da med delovnim časom izposojevalnice zagotovijo stalen
nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe,
usposobljene za reševanje iz vode.

(2) Reševanje ljudi in plovil na celinskih vodah vodijo in izvajajo
gasilske in druge reševalne službe v sodelovanju s policijo in v
skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
15. člen
(pristojnosti)
Ukrepe varstva pred utopitvami iz 6., 7., 9., 10. in 11. člena tega
zakona in način njihovega izvajanja predpišejo pristojni ministri.

III. POTAPLJANJE

(2) Dejavnost dnevnega izposojanja plovil na morju se opravlja
poleg izpolnjevanja predpisanih splošnih pogojev le z dovoljenjem
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, s katerim se določijo
tudi pogoji, pod katerimi se sme izposojati plovila. Če se z
dovoljenjem določeni pogoji ne spoštujejo in se s tem ogroža
varnost, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo dovoljenje
prekliče.

16. člen
(območje potapljanja)
Območje potapljanja z avtonomno potapljaško opremo ali
tehničnega potapljanja mora biti vidno označeno.

11. člen
(zagotavljanje varnosti pri delu)

17. člen
(potapljanje z avtonomno potapljaško opremo)

Delodajalec mora pri delih, kjer obstaja nevarnost utopitve,
poskrbeti za:

(1) Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in tehnično
potapljanje je dovoljeno samo osebi s predpisano opremo in osebi,
ki izpolnjuje naslednja pogoja:

1. primerno ureditev delovišča ter opremo in sredstva za varno
delo;
2. predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz
vode;
3. predpisano število reševalcev iz vode;
4. usposobljenost delavcev za samoreševanje iz vode;
5. neoviran dostop za reševalce in reševalno opremo;
6. druge predpisane ukrepe.

da je psihofizično, zdravstveno in plavalno sposobna za
potapljanje;
da je uspešno opravila usposabljanje in pridobila potrdilo o
usposobljenosti za potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo ali tehnično potapljanje.
(2) Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in tehnično
potapljanje s komprimiranim zrakom se lahko izvaja do globine
40 m.

12. člen
(usposabljanje prebivalcev)

(3) Usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo
in tehnično potapljanje ter izdajanje potrdil o usposobljenosti se
izvaja v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred utopitvami v
osnovnih in srednjih šolah ter na prostovoljnih oblikah
usposabljanja, ki jih organizirajo država, lokalne skupnosti, društva,
športne organizacije in lastniki oziroma upravljalci kopališč.

(4) Vlada predpiše merila za potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo oziroma za tehnično potapljanje in usposabljanje
potapljačev, ki sodelujejo ali so lahko vključeni v zaščito, reševanje
in pomoč v skladu z zakonom.

(2) Osnovne in srednje šole morajo v okviru izobraževanja vsem
učencem zagotoviti možnosti, da se naučijo plavati.
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(6) Veljavno obratovalno dovoljenje poteče s pretekom roka.

18. člen
(izvajalci usposabljanja)
',i oni?-1 :
(1) Usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo
in tehnično potapljanje lahko opravljajo le inštruktorji potapljanja,
ki pridobijo pooblastilo za usposabljanje za potapljanje v skladu s
tretjim odstavkom prejšnjega člena.

(7) Obratovalno dovoljenje mora biti stalno obešeno ob glavnem
vhodu na kopališče.
(8) Če kopališče nima obratovalnega dovoljenja, ali če je njegova
veljavnost potekla, kopališče ne sme obratovati.

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka izdaja Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje oziroma organizacija, ki jo v
skladu s predpisi o športu pooblasti minister, pristojen za šport.

22. člen
(označevanje kopališča)
Območje kopališča mora biti vidno označeno.

19. člen
(potapljanje tujih državljanov)

23. člen
(uporaba kopališča)

Tehnično potapljanje se dovoli tujim državljanom, če:

(1) Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih
kopanju.

o nameravanem kraju in času potapljanja obvestijo krajevno
pristojno policijsko postajo, ki o prijavi izda potrdilo in vodi
evidenco izdanih potrdil;
se izkažejo, da so nezgodno in življenjsko zavarovani;
izkažejo, da so za to usposobljeni;
jih pri potapljanju spremlja državljan Republike Slovenije, ki je
usposobljen za potapljanje v skladu s tem zakonom.

(2) Vodne površine na vodah, namenjene kopanju morajo biti
ločene od vodnih površin namenjenih športnim dejavnostim in
drugim dejavnostim v prostem času. Ločitev mora biti fizična ali
označena z vidnimi, med seboj povezanimi plovki.
(3) Na kopališčih na morju se smejo kopalci nahajati v mejah 150metrskega pasu ob obali, če ni drugače določeno.

20. člen
(prepoved potapljanja)

24. člen
(oprema kopališča)

(1) Prepovedano je kakršnokoli potapljanje na morju v pristaniščih
oziroma na območjih posebej označenih v skladu s predpisi razen,
če se ne izvaja zaradi policijskih ali vojaških razlogov oziroma s
soglasjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Lastnik oziroma upravljalec kopališča mora zlasti:
zagotoviti naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje
kopališča;
na vidnem mestu postaviti znake, ki opozarjajo na nevarnosti
in ustrezna ravnanja;
zagotoviti telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno službo,
centrom za obveščanje ali postajo policije, na morju pa tudi z
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo;
zagotoviti opremo in sredstva za reševanje iz vode in za
dajanje prve pomoči.

(2) Minister pristojen za okolje in prostor, lahko uredi ali prepove
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično
potapljanje na območjih, varovanih na podlagi predpisov o
ohranjanju narave in vodah.

IV. KOPALIŠČA

25. člen
(kopališki red)

21. člen
(obratovalno dovoljenje)

(1) Lastnik oziroma upravljalec kopališča v kopališkem redu določi
obratovalni čas kopališča, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na
vodi in v njej, način uporabe kopaliških objektov in naprav, higienski
red na kopališču in druge ukrepe, ki zagotavljajo red, čistočo in
varnost kopalcev ter obiskovalcev.

(1) Obratovalno dovoljenje za naravna kopališča izdaja oziroma
odvzema inšpektor, pristojen za zdravstvo po predhodnem mnenju
Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor.

(2) Kopališki red mora biti objavljen na vidnem mestu na kopališču.

(2) Obratovalno dovoljenje se izda po pridobitvi uporabnega
dovoljenja in pred pričetkom obratovanja.

26. člen
(varno obratovanje kopališča)

(3) Obratovalno dovoljenje se lahko odvzame, če niso izpolnjeni
pogoji, ki zagotavljajo higienski minimum kopališča in varnost
kopalcev ter obiskovalcev ob spoštovanju kopališkega reda.

Lastnik oziroma upravljalec kopališča je med obratovanjem dolžan
zagotoviti:

(4) K vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja mora lastnik oziroma
upravljalec kopališča poleg predpisane dokumentacije o kopališču,
predložiti tudi kopališki red.

stalno navzočnost predpisanega števila reševalcev iz vode;
opazovanje, reševanje in dajanje prve pomoči na območju
kopališča ter izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo
nemoteno in varno kopanje;
higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev
na kopališču.

(5) V obratovalnem dovoljenju morajo biti glede na velikost
kopališča, število obiskovalcev in varnost kopalcev določeni
pogoji, ki zagotavljajo higienski minimum kopališča in varnost
kopalcev ter obiskovalcev ob' spoštovanju kopališkega reda.
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(3) Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše minimalne higienske
in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati kopališče, kopalna voda,
način njihovega ugotavljanja in spremljanja, opremo in sredstva
za dajanje prve pomoči, program usposabljanja za nuđenje prve
pomoči, obseg preizkusa usposobljenosti za nuđenje prve pomoči
in obseg zdravniškega pregleda reševalca iz vode, izdaja
pooblastila in določa pogoje za izvajanje programa preizkusa
usposobljenosti za nuđenje prve pomoči in opravljanje zdravniških
pregledov.

27. člen
(varnost otrok)
(1) Lastnik oziroma upravijalec kopališča ne sme dovoliti vstopa
v kopališče otroku do 7. leta starosti brez spremstva staršev
oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo.
(2) Oseba, ki pelje v kopališče invalidno osebo ali organizirano
skupino otrok, je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu
v kopališče opozoriti reševalca iz vode na njihovo prisotnost.
(3) Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka
prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če ugotovi, da za
njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno.

V. ZBIRKE PODATKOV

28. člen
(prepovedi)

31. člen
(zbirke podatkov o utopitvah)

(1) Kopalci in obiskovalci se morajo ravnati po določbah
kopališkega reda, opozorilnih znakih v kopališču ter po navodilih
in opozorilih reševalca iz vode, v kopališčih na morju pa tudi po
navodilih in opozorilih Uprave Republike Slovenije za pomorstvo
ter policije.

(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vzpostavi in
vzdržuje zbirko podatkov o utopitvah, ki vsebuje podatke o:
1. posameznih utopitvah;
2. kraju, času in vzrokih utopitve;
3. intervencijah ob dogodkih, pri katerih je prišlo do utopitve.

(2) Kopalec ne sme:

(2) Namen zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka je izdelava
strokovnih analiz, preventivnih ukrepov, obveščanje javnosti in
načrtovanje nadaljnjih ukrepov varnosti na področju varstva pred
utopitvami.

uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje
plavanja ne more uporabljati brez nevarnosti za svoje zdravje
in življenje;
uporabljati kopaliških naprav v nasprotju s kopališkim redom
oziroma tako, da bi pri tem ogrožal druge kopalce ali sebe;
namerno ali iz malomarnosti onesnaževati vodo in druge
površine kopališča.

(3) O utopitvah in dogodkih, povezanih z utopitvami, so
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, dolžni posredovati
podatke lastniki oziroma upravljalci kopališč ter druge osebe, ki
so sodelovale oziroma so bile prisotne ob dogodku, povezanem
'z utopitvijo.

29. člen
(reševalec iz vode)

(4) Zbirka podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebuje o
utopljencih naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum in
kraj rojstva ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča.

(1) Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z
ustreznimi duševnimi in fizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj
srednjo izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti.
(2) Reševalec iz vode mora vsako leto opraviti preizkus znanja
in zdravniški pregled.

(5) Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo
uporabljati pristojni državni organi ter pravne in fizične osebe,
pooblaščene za izvajanje varstva pred utopitvami.

30. člen
(pristojnosti)

32. člen
(zbirke podatkov o reševalcih iz vode)

(1) Minister, pristojen za okolje in prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
ministrom, pristojnim za šport, in ministrom, pristojnim za
zdravstvo, predpiše vrste kopališč, naprave, opremo in sredstva
za varno obratovanje kopališč glede na vrsto kopališča, znake,
ki opozarjajo na nevarnosti in ustrezna ravnanja, opremo in
sredstva za reševanje iz vode, potrebno število reševalcev iz
vode ter oblačila z oznakami reševalcev iz vode.

(1) O reševalcih iz vode v skladu s tem zakonom vzpostavi in
vzdržuje zbirko podatkov ministrstvo, pristojno za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Namen zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka je
organiziranje in usposabljanje potrebnega števila reševalcev iz
vode oziroma reševalnih služb.
(3) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
osebne podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov
stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o izobrazbi,
poklicu, zdravstvenem stanju ter usposobljenosti.

(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, predpiše psihofizične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati reševalec iz vode, program usposabljanja za
reševalca iz vode, obseg preizkusa usposobljenosti za reševanje
iz vode, izdaja pooblastila in določa pogoje za izvajanje programa
preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode. Program
usposabljanja za reševalca iz vode na kopališčih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v
soglasju z ministrom, pristojnim za šport.
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(4) Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se pridobijo
neposredno od oseb, o katerih se vodi zbirka podatkov, ali pa se
pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se hranijo in uporabljajo
le toliko časa, kot je to potrebno za namen, za katerega so bili
zbrani, vendar največ dve leti po tem, ko so osebe prenehale
opravljati dejavnost, povezano z izvajanjem ukrepov za varstvo
pred utopitvami.
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12. če izvaja usposabljanje za potapljanje z avtonomno
potapljaško opremo in tehnično potapljanje brez pooblastila
za usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo in tehnično potapljanje (prvi odstavek 18. člena);
13. če dovoli potapljanje tujemu državljanu, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev (19.člen);
14. če dovoli potapljanje na morju v pristaniščih oziroma na
območjih posebej označenih v skladu s predpisi, kjer je
potapljanje prepovedano (20. člen);
15. če organizira kopanje na vodnih površinah, ki niso namenjene
kopanju (prvi odstavek 23. člen);
16. če ne loči vodnih površin namenjenih kopanju, od vodnih
površin namenjenih tudi drugim športnim dejavnostim in
dejavnostim v prostem času na, v in ob vodi (drugi odstavek
23. člena);
17. če ne zagotovi opreme in sredstev za varno obratovanje,
znakov, zvez oziroma opreme in sredstev za reševanje iz
vode in dajanje prve pomoči (24. člen);
18. če ne objavi kopališkega reda na vidnem mestu na kopališču
(drugi odstavek 25. člena);
19. če ne zagotavlja stalne navzočnosti predpisanega števila
reševalcev iz vode, opazovanje, reševanje in dajanje prve
pomoči na območju kopališča ali ne izvaja drugih ukrepov, ki
omogočajo nemoteno in varno kopanje oziroma ne zagotavlja
higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev
na kopališču (26. člen);
20. če dovoli vstop v kopališče otroku do 7. leta starosti brez
spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok
zaupan v varstvo (prvi odstavek 27. člena);
21. če reševalec iz vode ne opravi vsako leto preizkusa
usposobljenosti za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči
ter zdravniški pregled (drugi odstavek 29. člena);
22. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpekcijske službe (drugi
odstavek 33. člena).

(5) Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo
uporabljati pristojni državni organi, organi lokalnih skupnosti ter
pravne in fizične osebe, pooblaščene za izvajanje varstva pred
utopitvami.

VII. NADZOR
33. člen
(pristojnosti inšpekcij)
Izvajanje tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov
nadzirajo inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili
posameznih državnih organov v skladu s svojim delovnim
področjem in pooblastili.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
(kazni za prekrške)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem
dejavnosti:
1. če ne upošteva oziroma zagotovi predpisanih prostorskih,
gradbenih in drugih tehničnih ukrepov za varstvo pred
utopitvami (6. člen);
2. če ne zavaruje v skledu s predpisi cestnih odsekov, mostov
in drugih prometnih objektov ob vodah tako, da se pri uporabi
skladno s predpisi preprečijo padci ali zdrsi v vodo (prvi
odstavek 7. člena);
3. če ne zagotovi kot lastnik oziroma upravljalec plovila na vodi
izvajanja predpisanih ukrepov za varstvo pred utopitvami
(drugi odstavek 7. člena);
4. če ne dovoli postavitev predpisanih opozorilnih napisov ter
reševalne opreme in sredstev (prvi odstavek 8. člena);
5. če ne pridobi dovoljenja pristojnega upravnega organa za
organiziranje prireditev na vodah in ob vodah, kjer obstaja
nevarnost utopitve (drugi odstavek 8. člena);
6. če organizira hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu v
času, ko to ni dovoljeno (tretji odstavek 8. člena);
7. če ne zagotovi prisotnosti predpisanega števila reševalcev
iz vode pri organiziranih športnih dejavnostih in dejavnostih v
prostem času ter prireditvah ali če ne zagotovi predpisane
reševalne opreme in sredstev, ki morajo biti v brezhibnem
stanju, tedaj, ko se na vodnih površinah in površinah ob njih,
izvajajo te dejavnosti in prireditve ali če ne izvaja športne
dejavnosti in dejavnosti v prostem času ter prireditve na krajih
in pod pogoji, ki jih določi pristojni upravni organ, na morju pa
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (9. člen);
8. če izposoja opremo in sredstva, namenjena športnim
dejavnostim in dejavnostim v prostem času v nasprotju z
določili prvega odstavka 10. člena ter ne upošteva pogojev iz
dovoljenja, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo (10. člen);
9. če pri delih, kjer obstaja nevarnost utopitve ne poskrbi za
predpisane ukrepe (11. člen);
10. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali
tehnično potapljanje osebi, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev
(prvi odstavek 17. člena);
11. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali
tehnično potapljanje s komprimiranim zrakom globje od 40 m
(drugi odstavek 17. člena);
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
35. člen
(kazni za prekršek odgovorne osebe)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba državnega organa ali lokalne
skupnosti:
1. če ne upošteva oziroma zagotovi predpisanih prostorskih,
gradbenih in drugih tehničnih ukrepov za varstvo pred
utopitvami (6. člen);
2. če ne omeji ali ne izda prepovedi za športno dejavnost ali
dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna
povečana nevarnost utopitve (peti odstavek 8. člena);
3. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali
tehnično potapljanje osebi, ki nima predpisane potapljaške
opreme ali ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi odstavek
17. člen);
4. če v obratovalnem dovoljenju ne določi pogojev, ki zagotavljajo
higienski minimum kopališča in Varnost kopalcev ter
obiskovalcev (peti odstavek 21. člena).
36. čen
(kazni za prekršek posameznika)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če o utapljanju oziroma utopitvi ne obvesti najbližjega centra
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

za obveščanje ali policije, na morju pa tudi Upravo Republike
Slovenije za pomorstvo (4. člen);
če ne dovoli namestitve predpisanih opozorilnih napisov ter
reševalne opreme in sredstev (prvi odstavek 8. člena);
če se potaplja z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično
potaplja s komprimiranim zrakom globje od 40 m (drugi
odstavek 17. člena);
če se potaplja na morju v pristaniščih oziroma na območjih
posebej označenih v skladu s predpisi, kjer je potapljanje
prepovedano (prvi odstavek 20. člena);
če se potaplja z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično
potaplja na območjih, varovanih na podlagi predpisov o
ohranjanju narave in vodah (drugi odstavek 20. člena)
če se kopa na vodnih površinah, ki niso namenjene kopanju
(prvi odstavek 23. člena);
če se kot kopalec nahaja zunaj 150-metrskega pasu ob obali
(tretji odstavek 23. člena);
če ne poskrbi za varnost invalidne osebe ali organizirane
skupine otrok, ki jih pripelje v kopališče ter ob prihodu v
kopališče ne opozori reševalca iz vode na njih (drugi odstavek
27. člena);
če se ne ravna po določbah kopališkega reda, opozorilnih
znakih v kopališču ter po navodilih in opozorilih reševalca iz
vode, v kopališčih na morju pa tudi po navodilih in opozorilih
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo ter policije (prvi
odstavek 28. člena);
če uporablja kopališke naprave v nasprotju s kopališkim redom
oziroma tako, da s tem ogroža druge kopalce ali sebe ali če
namerno ali iz malomarnosti onesnažuje vodo in druge
površine kopališča (drugi odstavek 28. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
•tiolaiicr Ut;
'loisit 37. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) S tem zakonom določeni predpisi morajo biti izdani najkasneje
v enem letu po sprejetju tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
uredba o potapljanju z avtonomno potapljaško opremo (Ur. I. RS,
št. 65/97), pravilnik o varnosti pred utopitvami (Ur. I. SRS, št. 33/
78), pravilnik o higienskih zahtevah za bazenske kopalne vode
(Ur. I. SRS, št. 9/88 in 18/88) in drugi predpisi, kolikor niso v
nasprotju s tem zakonom.
(3) Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka tega člena izvaja
nadzor nad izvrševanjem predpisov iz prejšnjega odstavka
inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili posameznih
državnih organov v skladu s svojim delovnim področjem.
38. člen
(uskladitev obratovanja kopališč)
Lastniki oziroma upravljalci kopališč morajo uskladiti njihovo
obratovanje s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve.
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o varnosti v
urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 1/87).
40. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

8. julij 1999

31

poročevalec, št. 52

OBRAZLOŽITEV

i.

Predlagatelj je upošteval stališče, ki se nanaša na izdajo prepovedi,
tako da je v 8. členu določil kriterije, po katerih se morajo pri
oblikovanju prepovedi ravnati lokalne skupnosti in odpravil
navedeno pomanjkljivost.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga Zakona
o varstvu pred utopitvami ■ prva obravnava, na 9. seji dne
28.05.1998, na podlagi 173. in 185 člena Poslovnika Državnega
zbora sprejel sklep, da je predloženi predlog zakona primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo in
naložil vladi, da kot predlagateljica zakona pripravi besedilo
predloga zakona za drugo obravnavo ob upoštevanju naslednjih
stališč:

Predlagatelj je upošteval stališče, ki se nanaša na podrobnejše
zakonsko normiranje, tako da je v 10. členu natančneje opredelil
dejavnost dnevnega izposojanja plovil, v 31. in 32. členu (prej 28.
in 29. členu) določil namen zbiranja podatkov, v 15. členu opredelil
pristojnost predpisovanja ukrepov in v 11. členu konkretiziral
zagotavljanje varnosti pri delu.

1. pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj
upošteva pripombe in mnenja Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve;

Predlagatelj je v celoti upošteval stališča o terminoloških
nedoslednostih, skladnosti kazenskih določb z vsebino členov
na katere se nanašajo in pripombe k besedilom posameznih
členov, tako, da je v novem besedilu predloga zakona odpravil
terminološke nedoslednosti, uskladil kazenske določbe z vsebino
členov, na katere se le te nanašajo in upošteval pripombe k
posameznim členom predloga zakona.

2. pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj
upošteva pripombe Združenja za turizem in gostinstvo pri
Gospodarski zbornici Slovenije;
3. pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj
v okvirih kot jih določa predlog zakona o varstvu pred utopitvami
uredi tudi področje potapljanja in določil temeljne rešitve za ta del
zakona.

Predlagatelj je upošteval tudi pomisleke in pripombe, ki jih je
izpostavilo Združenje za turizem in gostinstvo pri Gospodarski
zbornici Slovenije.

II.

Predlagatelj je upošteval predlog za razlikovanje vrst kopališč,
tako da je v 30. členu določil pristojnost za določitev vrst kopališč.

Predlagatelj je ob upoštevanju stališč Državnega zbora pripravil
besedilo predloga zakona o varstvu pred utopitvami za drugo
obravnavo, pri čemer je v celoti upošteval pripombe in predloge
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo uredil tudi področje potapljanja, in sicer v poglavju III.
Potapljanje, v členih 16 do 20, 34., 35. in 36. členu.

Predlagatelj je upošteval stališče, ki se nanaša na organiziranje
in financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami

III.
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo ni
upošteval naslednjih pripomb Združenja za turizem in gostinstvo
pri Gospodarski zbornici Slovenije in sicer iz naslednjih razlogov:

Predlagatelj je upošteval stališče, ki se nanaša na konkretizacijo
zagotavljanja varstva pred utopitvami ter načela preventive, tako
da je v 2. členu razmejil pristojnosti države in lokalnih skupnosti
ter v 3. členu konkretiziral načelo preventive.

1. predlagatelj ni upošteval predloga za opredelitev gospodarjenja
z vodami, ker gospodarjenje z vodami ni predmet obravnave
tega zakona;

Predlagatelj je upošteval stališče, ki se nanaša pa pristojnosti
ministrstev, tako, da je v 15. členu (prej 25. člen) na novo določil
pristojnosti in odpravil podvajanje.
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2. predlagatelj ni upošteval predloga, da bi se preizkus znanja iz
prve pomoči in zdravniški pregled za reševalce iz vode opravljal
vsaki dve leti, zaradi poenotenja opravljanja preizkusov za vse
sile za zaščito, reševanje in pomoč
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priglašeno ustrezno dejavnost upravljanja s kopališči in ima za
kopališče, na katerem namerava opravljati dejavnost, dokazilo,
da je zanj izdano uporabno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi
objektov in v skladu s tem zakonom veljavno obratovalno
dovoljenje.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE

22. člen
(poseben pregled kopališča)

1) K 1. členu:
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(1) Za vsako novo kopališče je potrebno poleg tehničnega
pregleda in uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi
objektov imeti tudi opravljen poseben strokovno tehnični pregled,
da se ugotovi ali je kopališče sposobno za obratovanje.

"(1) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v celinskih vodah in
morju (v nadaljnjem besedilu: vode) ter kopališčih.".
Obrazložitev:

(2) Poseben pregled se opravlja tudi med obratovanje kopališča
in sicer najmanj enkrat letno, praviloma pred pričetkom kopalne
sezone.

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve
terminologije, ki se nanaša na vode. V predlogu novega zakona o
vodah se vode delijo na površinske in podzemne, površinske pa
se dalje delijo na celinske vode in morje.

(3) S posebnim pregledom se ugotavlja, ali so kopališče in z njim
povezane funkcionalno-tehnične napeljave, naprave in
funkcionalni objekti opremljeni in vzdrževani v skladu s tehničnimi
predpisi, normativi in standardi, ki se nanašajo na objekte,
napeljave, naprave in opremo kopališča".

2) K 5. členu:
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:

Ustrezno se preštevilčljo členi v nadaljnjem besedilu.

"-kopališča so odprti ali zaprti bazeni ali naravna kopališča v
vodnem prostoru, namenjenem kopanju, rekreativnemu in
športnemu plavanju ter skakanju v vodo s pripadajočo opremo in
infrastrukturo, ki so v javni, zdraviliški, športni, rekreativni, turistični
ali gostinski uporabi oziroma so namenjena opravljanju kopališke
dejavnosti, ne glede na lastnika oziroma upravljalca in ki obratujejo
trajno ali sezonsko;".

Obrazložitev:
S predlagano spremembo se ureja temeljne pogoje, ki jih mora
pravna ali fizična oseba izpolnjevati, da lahko opravlja kopališko
dejavnost.

Obrazložitev:

5) K 29. členu

S predlagano spremembo se jasno razmejuje pojem "kopalnih
voda", torej naravnih kopališč, od "urejenih kopalnih voda", torej
kopališč. Uvede pa se tudi pojem "kopališka dejavnost", ki je
pridobitna, saj ta dejavnost ni več javna služba.

Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

3) K 10. členu

(1) Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z
ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo
izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti.

"29. člen
(reševalec iz vode)

Besedilo 3. alineje prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:

(2) Reševalec iz vode se lahko usposobi za reševalca iz vode v
bazenskih kopališčih ali za reševalca iz vode na drugih vodah.

"3. da so oprema in sredstva ob izdaji tehnično brezhibna,
uporabniki pa seznanjeni z osnovami uporabe;".
Obrazložitev:

(3) Reševalec iz vode mora vsako leto opraviti preizkus
usposobljenosti za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči ter
zdravniški pregled.

Z amandmajem se nalaga izposojevalcu opreme in sredstev
namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času
obveznost, da uporabnike seznanijo z osnovami uporabe
izposojene opreme in sredstev zaradi varne uporabe le teh.

(4) Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih nalog
predpisano oblačilo z oznakami.
(5) Reševalec iz vode lahko zahteva, da kopalec ali obiskovalec,
ki krši kopališki red in se ne ravna v skladu z njegovimi opozorili,
zapusti območje kopališča, ter pravico ugotoviti istovetnost
kopalca ali obiskovalca, ki krši določbe tega zakona in ga prijaviti
pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji.".

4) Za 20. členom se za naslovom IV. poglavja "Kopališča"
dodata nova 21. In 22. člen, ki se glasita:

Obrazložitev:

"21. člen
(kopališka dejavnost)

S predlagano spremembo se opredeljeni pogoji, ki jih mora
izpolnjevati reševalec iz vode, vrste reševalcev iz vode, njihova
oblačila in pravice oziroma dolžnosti.

Kopališko dejavnost lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki
ima v sodni register vpisano oziroma pri pristojni davčni upravi
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6) K 34. členu

7) K 35. členu

V prvem odstavku se

V 4. točki v oklepaju se številka "21" nadomesti s številko
"23".

-v 15. in 16. točki v oklepaju številka "23" nadomesti s številko
"25";
- v 17. točki v oklepaju številka "24" nadomesti s številko "26";
- v 18. točki v oklepaju številka "25" nadomesti s številko "27";
• v 19. točki v oklepaju številka "26" nadomesti s številko "28";
- v 20. točki v oklepaju številka "27" nadomesti s številko "29";
- v 21. točki v oklepaju besede "drugi odstavek 29. člena"
nadomestijo z besedami "tretji odstavek 31. člena";
- za 21. točko doda nova 22. točka, ki se glasi: "22. če reševalec
iz vode med opravljanjem svojih nalog ne nosi predpisanih oblačil
z oznakami (četrti odstavek 31. člena)";
- 22. točka preštevilči v 23. točko in se v oklepaju besede "drugi
odstavek 33. člena" nadomestijo z navedbo: "35. člen".

Obrazložitev:
Predlagani amandma je potreben zaradi redakcijske uskladitve
35. člena z amandmajem pod številko 4.
8) K 36. členu
V tem členu se
- v 6. in 7. točki v oklepaju številka "23" nadomesti s številko "25";
- v 8. točki v oklepaju številka "27" nadomesti s številko "29";
- v 9. in 10. točki v oklepaju številka "28" nadomesti s številko
"30".

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Predlagani amandma je potreben zaradi redakcijske uskladitve
34. člena z amandmajem pod številko 4.
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Poročilo o

NAPREDKU

SLOVENIJE

VKLJUČEVANJU

V

PRI

EVROPSKO

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

UNIJO

- POROČILO O NAPREDKU SLOVENIJE
VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO,

Številka: 900-01/98-28 (T)
Ljubljana, 28. junija 1999

PRI

ki ga pošilja Državnem zboru Republike Slovenije v seznanitev.

Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24. junija 1999
sprejela:
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A.

UVOD

a)

Predgovor

Komisija Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Komisija ES) vsako leto pripravi poročilo o
napredku pri vključevanju v Evropsko unijo za vsako državo kandidatko posebej in ga
predloži v obravnavo in sprejem Evropskemu svetu. To je zaveza Komisije iz dokumenta
Agenda 2000. Evropski svet je namreč na zasedanju v Luksemburgu odločil:" da bo od konca
leta 1998 Komisija ES pripravljala redna poročila za Svet, dopolnjena z morebitnimi
priporočili, ki bodo potrebna za organizacijo dvostranskih medvladnih konferenc, in
preverjala napredek vsake srednje- in vzhodnoevropske države kandidatke pri vključevanju v
EU v luči kopenhagenskih meril, zlasti hitrost, s katero sprejema pravni red EU. Pred
pripravo teh poročil bo pri organih Evropskega sporazuma o pridružitvi proučila
vzpostavljanje partnerstev za pristop in napredek pri sprejemanju pravnega reda EU za
vsako državo kandidatko posebej. Poročila Komisije bodo podlaga za sprejemanje potrebnih
odločitev v okviru Sveta o vodenju pogajanj o pristopu ali njihovi razširitvi na druge
prosilke. V-tem kontekstu bo Komisija ES še naprej uporabljala že v Agendi 2000 sprejeti
način za ovrednotenje sposobnosti držav za izpolnjevanje gospodarskih meril in obveznosti,
ki izvirajo iz vključevanja v Unijo.
Pri ocenjevanju napredka držav kandidatk v rednih poročilih, ki jih Komisija ES predaja
Svetuje potrebno ohranjevati dinamičen pristop".
Evropski svet je na zasedanju v Cardiffu podprl te sklepe, pri čemer je navedel, da "je
prednostna naloga EU ohranjanje procesa širjenja na države, zajete v sklepih zasedanja
luksemburškega Evropskega sveta, v okviru katerega te lahko dejavno delujejo v korist svoje
kandidature in napredujejo pri prevzemanju obveznosti članstva, vključno s kopenhagenskimi
merili. Vsako državo kandidatko bodo presojali na podlagi istih meril in vsaka bo v svoji
kandidaturi napredovala z lastno hitrostjo, odvisno od stopnje njene pripravljenosti. Veliko
bo odvisno od prizadevanj samih držav kandidatk, da bi izpolnile merila. Vsem pa bodo
koristile okrepljene vezi z EU, med drugim temeljit politični dialog in prav za njih ukrojene
strategije, ki jim bodo pomagale, da se bodo pripravile na pristop".
Zadnje Poročilo o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo je Komisija ES
pripravila v novembru 1998.
V mesecu marcu 1999 je Komisija ES obvestila Slovenijo; da v letošnjem letu želi pospešiti
pripravo letošnjega poročila, zato ji predlaga, da najkasneje do konca junija 1999 pripravi
svojo lastno oceno o napredku v luči izpolnjevanja kopenhagenskih kriterijev za članstvo,
kakor tudi v luči madridskih kriterijev, ki se nanašajo na upravno usposobljenost za izvajanje
pravnega reda.
Pri tem mora struktura lastnega poročila slediti že ustaljeni strukturi poročila Komisije, pri
čemer je izrecno zaželeno, naj se v Poročilu osredotočimo na razvoj, ki smo ga dosegli v
obdobju po objavi lanskega poročila dalje, ne pa na opisovanje splošnega stanja na
posameznem področju ali predložitvi spiska predpisov, ki v tem obdobju niso bili sprejeti v
Državnem zboru ali na Vladi RS.
Vlada Republike Slovenije se zaveda, da je redno poročilo Evropske komisije o napredku
države pri vključevanju v Evropsko unijo ključni dokument, od katerega je v največji meri
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odvisen potek nadaljnjega vključevanja Slovenije v Evropsko unijo. Ravno zato je kritično
pristopila k izdelavi lastnega poročila o napredku Slovenije v obdobju od novembra 1998 do
junija 1999 in z njim skušala oceniti dejanski napredek Republike Slovenije in tudi preko te
ocene prikazati resnost namena čimprejšnje pripravljenosti države za vstop v Unijo.
Komisija ES je 4. novembra 1998 sprejela Redno letno poročilo o napredku držav kandidatk
za članstvo v Evropski uniji. V njem je Komisija ES poudarila, da Slovenija izpolnjuje dva
od treh kopenhagenskih kriterijev, t.j. političnega in ekonomskega. Kritična je bila do
ocenjevanja napredka, ki ga je Slovenija dosegla pri sprejemanju acquis\ do počasnosti
slovenskega parlamenta pri sprejemanju zakonov; do izpolnjevanja obveznosti iz Priloge XIII
Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na pridobivanje lastninske pravice tujcev
na nepremičninah; do položaja v sodstvu in nerešenih vprašanj s sosednjo Hrvaško.
Resolucija Evropskega parlamenta o rednem poročilu Komisije ES o napredku Slovenije je
ugotovitve o pomanjkljivem napredku pri prilagajanju evropskemu pravnemu redu potrdila.
V strukturi obeh poročil o napredku ni razlik; razlike so vsebinske narave, saj Vlada v svojem
poročilu navaja dejansko izvedene ukrepe v zadnjem obdobju, kar je utemeljeno tudi v
tabelarnem prikazu sprejetih predpisov v obdobju od 1.1. 1999 dalje. Pri tem pa je potrebno
navesti tudi dejstvo, da bosta v mesecu juliju dve seji Državnega zbora namenjeni samo
sprejemanju evropske zakonodaje. Vlada RS bo Komisijo ES naknadno obvestila tudi o tem
dejanskem napredku pri sprejemanju zakonodaje. S tem namreč menimo, da se je stanje pri
sprejemanju zakonodaje bistveno popravilo. Kljub temu, da na posameznih področjih sicer
obstajajo določeni problemi, pa lahko generalno ocenimo, da smo v letošnjem letu dosegli
ritem, kakršnega Evropska unija pričakuje od Slovenije. Tako so bili v zadnjem času sprejeti
nekateri temeljni zakoni, kot na primer Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o
bančništvu, Zakon o gospodarskih družbah, v veljavo je stopil Evropski sporazum o
pridružitvi, itd. S temi in ostalimi zakoni je Slovenija dosegla visok ritem sprejemanja
zakonodaje.
b)

Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

Okrepljena predpristopna strategija:
Republika Slovenija na vseh ravneh aktivno sodeluje v okviru političnega dialoga med EU in
pridruženimi državami in se je glede na povabila EU pridružila vsem skupnim akcijam,
skupnim stališčem, demaršam in skupnim nastopom v OZN na področju skupne zunanje in
varnostne politike Evropske unije. Svojo aktivnost v okviru skupne zunanje in varnostne
politike EU je še okrepila z aktivno udeležbo v Paktu o stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.
Proces vključevanja v Evropsko unijo je v polnem teku. Do danes je Slovenija oddala že 19
pogajalskih izhodišč. Na zasedanju Sveta za splošne zadeve, 5. in 6. oktobra 1998, so zunanji
ministri držav članic EU odločili, da se bodo dejanska pogajanja začela 10. novembra 1998.
Trenutno 'zaprta' poglavja, kar pomeni, da nadaljnja pogajanja niso potrebna, so: mala in
srednja podjetja, znanost, šolstvo, industrijska politika, statistika, varstvo potrošnikov in
zdravja, ribištvo, telekomunikacije in informacijske tehnologije.
Pomembno je poudariti, da Slovenija ne zahteva in ne potrebuje večjih prehodnih obdobij.
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Prav tako je Vlada v mesecu maju sprejela dopolnjeni Državni program Republike Slovenije
za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 (Državni program), ki je nastal
na podlagi predhodnih državnih programov, pri čemer povzema njihovo vsebino, strukturo pa
je prilagodil strukturi rednega poročila o napredku. Državni program je bil konec maja predan
Komisiji ES. Državni program predvideva sprejem 240 zakonov in preko 600 podzakonskih
aktov; pri tem naj bi bila večina zakonov sprejeta že do konca leta 2000.
Dosedanji razvoj dvostranskih odnosov:
Evropski sporazum o pridružitvi (ESP) je stopil v veljavo 1. februarja 1999. Z uveljavitvijo
Evropskega sporazuma o pridružitvi je bila Sloveniji odprta možnost za sodelovanje v
programih Skupnosti. 1. maja 1999 je stopila v veljavo Odločba Pridružitvenega sveta ES in
Slovenije o polnopravni vključitvi Slovenije v programe Socrates, Leonardo in Youth for
Europe. Služba za programe EU (nacionalna agencija za Socrates in Leonardo) ter MOVIT
(nacionalna agencija za Youth for Europe) sta v letošnjem letu zaključili pripravljalne
aktivnosti za vstop v programe in se skupaj t izobraževalnimi organizacijami pripravljata na
izvajanje projektov in aktivnosti v programih, ki bodo izbrani v okviru razpisov. Prav tako je
Slovenija na zasedanju Pridružitvenega sveta izrazila interes za sodelovanje v ostalih
programih Skupnosti: Media (avdiovizualni program), Save (učinkovita raba energije), Health
Promotion (informiranje in izobraževanje s področja zdravja), Combating Cancer (boj proti
raku), AIDS prevention (preventiva na področju aidsa), Drug dependence (preventiva na
področju odvisnosti od drog), Equal opportunities (Srednjeročni program Skupnosti za
zagotavljanje enakih možnosti za ženske in moške), SME (večletni program za mala in
srednja podjetja), Fiscalis (izboljšanje sistema posredne obdavčitve) in Mattheaus (carine).
Enako velja tudi za 5. okvirni program in Euratom.
Pridružitveni svet, ki predstavlja institucionalni okvir sodelovanja med RS in EU, se je letos
prvič sestal, in sicer 22. februarja 1999. Pridružitveni odbor med RS in EU je prvič zasedal
25. marca 1999 v Ljubljani. Ustanovitveno zasedanje Skupnega parlamentarnega odbora med
Državnim zborom in Evropskim parlamentom je bilo 15. decembra 1998 v Strasbourgu,
drugo zasedanje pa 17. in 18. marca 1999 v Ljubljani.
Ugotovimo lahko, da so vsi skupni organi sodelovanja med RS in EU, ki jih predvideva
Evropski sporazum o pridružitvi, pričeli z delom.
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B.

MERILA ZA ČLANSTVO

1.

POLITIČNA MERILA

Uvod
Komisija ES je v mnenju o prošnji Slovenije za članstvo v Evropski uniji ugotovila, da ima
Slovenija vse značilnosti demokracije s stabilnimi institucijami, ki zagotavljajo delovanje
pravne države, varstvo človekovih pravic in spoštovanje ter varstvo manjšin (1997).
Nadaljnjemu demokratičnemu razvoju se posveča posebna skrb, tako v smislu izgradnje in
razvoja institucij, ki so garancija za stabilnost države, kot v smislu delovanja pravne države,
ki z ustavo določenimi pravicami jamči enakopravnost vseh državljanov. Varstvo človekovih
pravic je zajamčeno; vsakoletna redna poročila Varuha človekovih pravic prikazujejo stanje
na področju človekovih pravic in pravne varnosti državljanov.
Republika Slovenija od osamosvojitve dalje zagotavlja spoštovanje in varstvo manjšin:
zaščita manjšin se v celoti spoštuje in izpolnjuje.
V zvezi z navedbo Partnerstva za pristop, da je kratkoročna prednostna naloga "nadaljnja
razjasnitev položaja v zvezi s premoženjsko zakonodajo ob posebnem upoštevanju pravice
državljanov EU do nakupa nepremičnin" in srednjeročna naloga "prizadevanja za vračanje
premoženja", je potrebno povedati, da je s spremembo 68. člena Ustave RS in s sprejemom
ustrezne zakonodaje v začetku leta 1999 izpolnjena kratkoročna prednostne naloga, vezana na
določila ESP. Poleg tega je bil v januarju 1999 ustanovljen Urad Vlade RS za
denacionalizacijo z namenom pospešitve denacionalizacijskega procesa in ponovno
vzpostavljeno delovanje posebne Medresorske komisije Vlade RS za uresničevanje Zakona o
denacionalizaciji.

1.1

Demokracija in pravna država

1.1.1

Parlament

Državni zbor Republike Slovenije deluje zadovoljivo; njegove pristojnosti se spoštujejo in
opozicija ima vse možnosti za izpolnjevanje svoje vloge.
Ponovno so bila preverjena določila zakonodajnega postopka. Ugotovljeno je bilo, da
obstoječi zakonodajni postopek omogoča tekočo obravnavo predloženih zakonskih predlogov
in nudi dovolj možnosti za pravočasen, tudi hitrejši sprejem posameznih zakonov. Postopke
pa je mogoče dodatno pospešiti z organizacijskimi spremembami.
Tako so bili sprejeti ukrepi organizacijske narave, ki omogočajo hitrejše sprejemanje
zakonodaje, predvidene v Državnem programu:
- ob programiranju dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles se prednostno upošteva
program dela vlade;
- pri pripravi predloga dnevnega reda seje se posebno pozornost namenja predlogom zakonov,
povezanih s harmonizacijo zakonodaje;
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- v času zasedanja Državnega zbora so trije dnevi namenjeni izključno obravnavi predlogov
zakonov, povezanih s harmonizacijo zakonodaje.
Sprejeti ukrepi so se pokazali za uspešne, ker v zadnjih mesecih Državni zbor tekoče
obravnava vse vložene zakonske predloge.

1.1.2

Izvršilna oblast

Proces reforme javne uprave poteka že od leta 1997. Z reformnimi ukrepi se razvijajo
mehanizmi neposredne in posredne demokracije, reorganizira se centralna državna uprava z
dograjevanjem razmerij v upravnem sistemu, posodabljanjem funkcij državne uprave, ki se
pospešeno informatizira, na področju lokalne samouprave se dograjuje obstoječe občinske
strukture s pokrajinami kot drugo ravnijo lokalne samouprave, na področju javnih služb in t.i.
paradržavnih organizacij pa se zlasti ureja položaj oseb javnega prava in razmejuje upravne
naloge od neupravnih. Posodablja se varstvo pravic državljanov v razmerju do državnih
organov in sprejema sodobna procesna zakonodaja. Vzpostavljen je tudi sistem
permanentnega usposabljanja kadrov v javni upravi in načrtovan posebni večletni program
usposabljanja kadrov, ki opravljajo naloge povezane z Evropsko unijo.
Vladni del zakonodajnega postopka je bil konec leta 1998 s spremembami Poslovnika Vlade
RS izrecno izpopolnjen v zvezi z vprašanji usklajevanja oziroma usklajenosti vseh pravnih
aktov s pravnim redom Evropskih skupnosti. Vsak slovenski pravni predpis, ki se spreminja
ali pripravlja na novo, mora vsebovati izjavo o skladnosti s predpisi Evropskih skupnosti.
Obrazložena izjava o skladnosti je formalni sestavni del gradiva za obravnavo predloga in se
brez tega ne more obravnavati v zakonodajnem postopku. Za nadzor tega vidika
zakonodajnega postopka je zadolžena Služba Vlade RS za zakonodajo.
V okviru širšega projekta informatizacije državne uprave intenzivno potekajo projekti
Informativno dokumentacijskega centra. Informatiziran bo celotni zakonodajni postopek, saj
je parlamentarni del že popolnoma opremljen in so podatkovne baze zakonodaje na razpolago
tudi splošni javnosti. Informatizacija vladnega dela zakonodajnega postopka je tehnično že
pripravljena, medsebojno se usklajuje še posamezne podprojekte, v katerih je posebna
pozornost namenjena informacijski podpori pri preverjanju usklajenosti slovenskih predpisov
s predpisi Evropskih skupnosti (harmonogram), prevajanju žakonodaje (slovenske in
Evropskih skupnosti), vključevanju pogajalskih izhodišč v pripravo zakonodajnih predlogov
in spremljanju izvajanja Državnega programa. Vlada RS že od aprila 1999 redno spremlja
izvajanje Državnega programa s pomočjo elektronske informacijske podpore in tudi pričujoče
poročilo je pripravljeno s takšno pomočjo.
Koordinacijo vseh procesov v Republiki Sloveniji, povezanih s pripravami na članstvo v
Evropski uniji, izvaja Služba V|ade RS za evropske zadeve (v nadaljevanju: SVEZ). SVEZ
usklajuje in nadzoruje priprave Slovenije na vstop v Unijo, vodi medresorske priprave na
pogajanja, usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov in z njimi povezane dejavnosti
skupnih teles, oblikuje prednostne naloge in usklajuje uresničevanje programov Phare ter
drugih programov pomoči. SVEZ seje od ustanovitve konec leta 1997 do 1.7.1999 s prvotnih
20 zaposlenih kadrovsko okrepil na okoli 85 delavcev v letu 1999. V okviru SVEZ deluje
Oddelek za prevajanje, ki skrbi za prevajanje pridobljenih pravnih podlag EU in za prevajanje
slovenske zakonodaje v enega od uradnih jezikov EU (običajno v angleščino).
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Vlada Republike Slovenije je aprila 1998 za pogajanja Republike Slovenije v Evropsko unijo
imenovala člane ožje pogajalske skupine (v nadaljevanju OPS). Strokovna in tehnična
podpora OPS je zagotovljena preko Oddelka za pogajanja, ki deluje znotraj SVEZ.

1.1.3

Pravosodni sistem

V obdobju od zadnjega Rednega poročila Komisije ES je Slovenija v vseh treh vejah oblasti
(zakonodajni, izvršilni in sodni) po sprejeti oceni intenzivno okrepila sprejemanje in
spremljanje ukrepov za odpravo ugotovljenih problemov na področju pravosodja, ki tako
sodijo v prioritetne naloge Slovenije v procesu vključevanja v Evropsko unijo. Pri odpravi
nekaterih problemov je potrebno upoštevati, da gre za ukrepe, katerih rezultata ni mogoče
pričakovati v kratkem obdobju, pač pa bo potrebno daljše obdobje, da bodo učinki
zadovoljivi. Med takšne sodi zlasti problem sodnih zaostankov.
Že v Agendi 2000 je bila Republika Slovenija opozorjena, da mora zagotoviti večjo
učinkovitost sodstva. Republika Slovenija oziroma njene pristojne institucije so za
zagotovitev večje učinkovitosti sodstva sprejele strategijo, ki je opredeljena v treh smereh:
I. na področju zakonodaje
II. na področju usposabljanja sodnikov oziroma drugih kadrov v pravosodju
III. na področju odprave zaostankov.
Splošna ocena po posameznih sklopih ukrepov kaže, da je Republika Slovenija sprejela
ustrezno zakonodajo ter ukrepe, ki so podlaga za reševanje problematike, pričakovani
rezultati pa se bodo pokazali ob njihovem izvajanju.
ad I. Področje zakonodaje
Glede na to, da so eden od pomembnih elementov za zagotovitev večje hitrosti sodnih
postopkov procesni predpisi, je Republika Sl&venija že sprejela oziroma novelirala
pomembnejše »sistemske« predpise o postopanju v kazenskih in civilnih zadevah.
Leta 1998 je bil sprejet nov Zakon o izvršbi in zavarovanju, s katerim so bili uzakonjeni
instituti, ki, bodo prispevali k pospešitvi tega pomembnega segmenta pri izvršitvi sodnih
odločb takrat, ko se stranke izpolnitvi obveznosti upirajo. S tem v zvezi je potrebno omeniti,
da je Slovenija s ponovno uvedbo notariata 1. 1994 in z možnostjo, da notarski zapis v
soglasju s stranko postane izvršilna listina, dala možnost strankam, da pot do izvršbe (v
primeru neizpolnitve) skrajšajo.
Med instituti, ki bodo vplivali na pospešitev in večji uspeh izvršilnih postopkov so:
- Zahteva po večji aktivnosti upnika in sodelovalni dolžnosti dolžnika. Sprenevedanje strank
z namenom zavlačevanja postopka je sankcionirano bodisi z izgubo pravic (npr. neudeležba
upnika pri rubežu ima za posledico ustavitev postopka), bodisi z denarno kaznijo (npr. za
dolžnika, ki skriva ali poškoduje predmete izvršbe). Z istim ciljem je uzakonjen tudi institut
varščine za dolžnika.
- V postopku s pravnimi sredstvi štejejo samo utemeljeni ugovori dolžnika. Neutemeljeni
ugovori se štejejo kot pritožba in jih takoj obravnava višje pritožbeno sodišče.
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- Za uspešnejšo izvršbo so pomembne novosti glede obsega in predmeta izvršbe, pomembna
novost pa je uvedba t.i. zasebnih izvršiteljev, ki bodo kot osebe z javnim pooblastilom
opravljale dejanja izvršbe potem, ko bo sodišče opravo izvršbe dovolilo.
V obravnavanem obdobju so bili za vzpostavitev sistema zasebnih izvršiteljev sprejeti
potrebni podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši obsežen akt o opravljanju
službe izvršitelja, ki gaje izdal minister za pravosodje in določa način ravnanja izvršitelja pri
opravi posameznih dejanj izvršbe. Trenutno potekajo priprave za opravljanje izpitov za
izvršitelje, ki jih morajo opraviti kandidati za imenovanje v funkcijo izvršitelja. Zasebni
izvršitelji bodo začeli delovati, ko bo imenovanih prvih 50 izvršiteljev. Takrat bodo prenehali
delovati t.i. sodni izvršitelji. Ocenjujemo, da bo postopek za imenovanje izvršiteljev končan
konec leta 1999 s prevzemom še odprtih izvršb.
Aprila 1999 je bil sprejet nov Zakon o pravdnem postopku, ki bo z novimi rešitvami
prispeval k pospešitvi civilnih postopkov. Z novim zakonom je odpravljeno načelo materialne
resnice, poudarjeno je razpravno načelo in omejeno preiskovalno načelo, večja pooblastila so
dana v postopku strokovnim sodelavcem. Vse to bo vplivalo na razbremenitev sodnikov,
večja aktivnost pa se zahteva tudi od strank, ki so v posameznih primerih lahko zaradi svoje
neaktivnosti prekludirane v pravicah ali sankcionirane z denarno kaznijo, če same ali njihovi
zastopniki zlorabljajo pravice v postopku. Pomembna novost zakona je obvezno zastopanje
strank po odvetniku v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi ter predpisana obvezna
kvalificirana pomoč v sporih pred okrožnimi sodišči, ki so stvarno pristojna za zahtevnejše
civilne postopke. Uvedba obveznega zastopanja bo na eni strani omogočila večjo hitrost in
učinkovitost postopka, po drugi strani pa mora Republika Slovenija zaradi zagotavljanja
pravne pomoči neuki in socialno šibki stranki zagotoviti tudi možnost brezplačne pravne
pomoči. Zato so v obravnavnem obdobju tekle priprave za zakon o brezplačni pravni pomoči.
S ciljem pospešitve postopkov je uvedena tudi t.i. eventualna maksima, katere bistvo je v
tem, da mora stranka že v odgovoru na tožbo oziroma najkasneje na prvem naroku za glavno
obravnavo navesti dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov. V postopku s
pritožbo pa lahko predlaga nova dejstva in dokaze le, če jih brez svoje krivde ni mogla
navesti na prvem naroku. Še vrsto drugih novosti, ki bodo olajšale in pospešile postopke,
lahko utemeljeno štejemo med ukrepe, s katerimi bo dosežen končni cilj, povečati hitrost in
učinkovitost civilnih sodnih postopkov.
Na področju civilnih postopkov že sedaj v sistemu obstoji možnost izvensodne in sodne
poravnave. Izvensodna poravnava sporov v Republiki Sloveniji sicer še ni institucionalno
organizirana, imajo pa stranke možnost poravnati se izvensodno pri notarju, ki lahko sestavi
notarski zapis, ki je v soglasju s strankami lahko tudi izvršilna listina. Ne glede na to pa je v
pripravi projekt, na podlagi katerega bodo institucionalizirani alternativni načini reševanja
sporov. Posebej je ta institut potreben in utemeljen v postopkih pred delovnimi in socialnimi
sodišči.
Na področju kazenskega prava je bil noveliran Zakon o kazenskem postopku, ki je pričel
veljati v januarju 1999, in poleg novosti, kot so spremembe v zvezi s priporom, posebnimi
metodami in sredstvi, položajem t.i. skesanca, priče, žrtve oziroma oškodovanca, v zvezi s
posebnimi postopki itd., vsebuje tudi rešitve, ki bodo prispevale k pospešitvi kazenskih
postopkov. To so zlasti naslednje:
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- Institut poravnavanja v predkazenskem postopku, ki je še v sferi tožilskih pristojnosti in
daje tožilcem večje možnosti za uporabo oportunitetnega načela. Bistvo te novosti je v tem,
da prinaša novo sodobno in aktualno dopolnitev, ki omogoča drugovrstno, bolj ekonomično,
dostikrat tudi pravičnejše reševanje kazenskih zadev, pospešitev postopkov in
razbremenitev sodišč. Ureditev po noveli je oblikovana po vzoru nekaterih držav članic
Evropske unije, kjer je poravnavanje že sestavni del sistema kazenskega prava. Glede na to,
da je izvedba instituta poravnavanja vezana na sprejem podzakonskih aktov, ki bodo
podrobneje določili pravila za poravnavo, so bili v obravnavanem obdobju v pripravi
podzakonski predpisi, za katere načrtujemo, da bodo sprejeti v tretji četrtini leta, sistem
poravnavanja pa bi lahko začel delovati konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Generalna
državna tožilka je že izdala splošna navodila o podrobnejši opredelitvi pogojev za
poravnavanje po določbi 161.a člena Zakona o kazenskem postopku.
- V kazenskem postopku sta pomembni novosti tudi zvočno snemanje glavnih obravnav (za
izvajanje so v pripravi ustrezni podzakonski akti) in institut napovedi pritožbe;
- Zakon vsebuje še manjše spremembe, ki bodo tudi vplivale na potek kazenskega postopka,
kot npr. strožja ureditev pogojev za izločitev sodnika v postopku z mladoletniki, omilitev
obvezne navzočnosti tožilcev na vseh, včasih tudi izjemno enostavnih narokih za zaslišanje
obdolženca, ki jih vodi preiskovalni sodnik, poudarjena večja procesna disciplina strank,
sprememba rokov za pisno izdelavo sodbe itd.
K ukrepom za večjo učinkovitost sodstva spada tudi noveliranje organizacijske zakonodaje
pravosodnih organov, med njimi predvsem sodišč. Ministrstvo za pravosodje je za povečanje
učinkovitosti in bolj racionalno delovanje sodstva pripravilo novelo Zakona o sodiščih in
Zakona o sodniški službi (v maju 1999). Med spremembami in dopolnitvami, ki bodo
neposredno vplivale na večjo učinkovitost sodstva so predvsem:
- olajšani pogoji za razporejanje oziroma dodeljevanje sodnikov na sodišča, kjer je to
potrebno zaradi večjega pripada novih zadev, ali na sodišča z izrazitejšim personalnim
problemom;
- odprave personalnih svetov pri okrožnih sodiščih ter odprava izdelovanja sodniških ocen za
vse sodnike na tri leta, s čimer se pričakuje sprostitev precejšnega delovnega časa sodnikov,
ki doslej ni bil namenjen osnovni sodniški funkciji;
- ob vsem upoštevanju načela sodnikove neodvisnosti glede odločanja o samem sporu, naj bi
se povečala možnost nadzora višjega sodišča nad še ne dokončanimi sodnimi postopki po
položaju nižjega sodišča;
- nova ureditev disciplinske odgovornosti sodnikov v zvezi z njihovim delom. Sodnikova
odgovornost do dela je v neposredni zvezi s Kodeksom sodniške etike, le tega naj bi
pripravilo sodniško društvo.
Novelirana kazenska zakonodaja je tudi po ocenah Državnega tožilstva RS moderna ter nudi
ustrezne in tudi nove možnosti za delo tožilcev. Čeprav se od noveliranja Zakona o
državnem tožilstvu pričakuje precej izboljšav, tudi veljavni zakon omogoča delo in ni v
neskladju z zahtevami pravnega reda Evropske unije.
ad 11. Usposabljanje v pravosodju
Dne 23.10.1998 je bil sklenjen Sporazum o ustanovitvi Centra za izobraževanje v pravosodju,
ki so ga podpisali Ministrstvo za pravosodje RS, Vrhovno sodišče RS, Državno tožilstvo RS,
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Državno pravobranilstvo Republike Slovenje, Senat za prekrške Republike Slovenije,
naknadno pa še Ustavno sodišče Republike Slovenije. Enota za usposabljanje delavcev v
pravosodju je delovala v okviru Ministrstva za pravosodje že pred formalno ustanovitvijo
centra. Od septembra 1998 do konca junija 1999 so bila organizirana usposabljanja s področij
civilnega, kazenskega, gospodarskega, delovnega, socialnega in avtorskega prava, prava
Evropske unije in angleške pravne terminologije, ki se jih je udeležilo okrog 760
udeležencev.
Tudi državni tožilci se udeležujejo usposabljanja po programu Centra za izobraževanje v
pravosodju, poleg tega pa tudi svojih internih in mednarodnih seminarjev v organizaciji Sveta
Evrope ter bilateralnih izmenjav prek Društva državnih tožilcev Slovenije. Redno sodelujejo
v programu Octopus, vzpostavljeni so stiki z izobraževalno sekcijo pri FBI.
ad III. Odprava zaostankov
K ukrepom za izboljšanje dela sodišč sodi tudi zagotavljanje materialnih pogojev za delo
sodišč in drugih pravosodnih organov ter ustrezne kadrovske zasedenosti. V letošnjem letu do
dneva sestave tega poročila je bilo za investicije skupaj porabljenih 85,6 mio SIT, od tega za
opremo 22,5 mio SIT in za informatizacijo 63,1 mio SIT. Do konca leta je za opremo
planiranih še 15,7 mio SIT.
Na področju sodstva je opazen napredek glede števila rešenih zadev in glede zapolnitve
nezasedenih sodniških mest.
Število sodnikov se je v obdobju od decembra 1998 do junija 1999 povečalo za 24 novih
sodnikov. V istem obdobju je bilo na novo imenovanih 28 sodnikov za prekrške, 2 državna
pravobranilca in 7 državnih tožilcev.
V zvezi z zaostanki je potrebno opozoriti, da statistična metodologija, opredelitev zaostankov
in njihovo beleženje v pravosodni statistiki v Republiki Sloveniji niso primerljivi z
metodologijo v državah članicah EU. Po obstoječi metodologiji se v Sloveniji med zaostanke
uvršča tudi zemljiškoknjižne predloge ter izvršbe, to je zadeve, ki niso spori pred sodišči v
ožjem pomenu besede. Zaostanek oziroma nerešeno zadevo pomeni tudi vsaka nova zadeva v
sodnih postopkih. V pripravi je nova metodologija, ki bo obravnavala zaostanke v sodnih
postopkih na način, primerljiv z državami članicami EU.
V letu 1998 (stanje na dan 31.12.1998) je bilo 210.559 nerešenih zadev v sodnih postopkih,
med katere uvrščamo civilne, kazenske, gospodarske, stečajne, zapuščinske, nepravdne,
delovne in socialne ter upravne zadeve. Od tega je bilo 21.100 kazenskih zadev, med njimi pa
le 4.410 težjih zadev na okrožnih sodiščih in 4.250 kazenskih preiskav. Omenjeno število
kazenskih zadev je za sodišča povsem obvladljivo.
Preostanek "zaostanka" (po dosedanji metodologiji) predstavljajo zemljiškoknjižne zadeve
(140.364 ali 24 % celotnega zaostanka) in izvršilne zadeve (228.159 ali 39 % zaostalih
zadev), ki so se do sedaj prikazovale v celotni številki zaostalih zadev. Pravih sodnih
zaostankov je torej dejansko kar 63 % manj od do sedaj prikazovanega celotnega obsega
nerešenih zadev.
Ne glede na povedano pa so sodišča v letih 1998 in 1999 pristopila k sistematičnemu
reševanju zaostankov. Dopolnitev 171. člena Sodnega reda (v veljavi od 09.05.1999) je tudi
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formalno uvedla dolžnost predsednikov sodišč, da ob zaostankih sprejmejo programe za
njihovo reševanje, kar seje sicer že pred tem izvajalo v praksi. V letu 1998 so sodišča rešila
skupno 509.408 zadev, storilnost pa so glede na leto 1997 dvignila za 10%, oziroma rešila
46.251 zadev več kot leto prej. Dve večji sodišči poročata o opaznem zmanjšanju zaostankov,
posebej očitno pa seje stanje izboljšalo na področju gospodarskih sporov, kjer je poslovanje
sodišč praktično tekoče. Predsedniki sodišč v tem pogledu pripisujejo poseben pomen
povečanju števila strokovnih sodelavcev, ki s svojim delom povečujejo učinkovitost
sodnikov.
V projektu popolne računalniške podpore vodenja zemljiške knjige je dokončana
računalniška aplikacija, tako da bo v juliju 1999 izvedena testna uporaba na izbranih sodiščih,
v novembru 1999 p? se predvideva uporaba na vseh sodiščih, kar je odvisno tudi od
pridobitve sredstev PHARE.
Poslovanje sodišč v izvršilnih zadevah je že v celoti računalniško podprto, kar bo v povezavi
s prej opisanimi ukrepi že kratkoročno omogočilo tekoče poslovanje v teh zadevah.
V teku je zapolnitev sistemiziranih, vendar nezasedenih sodniških mest (51), zaposlitev
dodatnih strokovnih sodelavcev in ustreznega števila administrativnega osebja (146), kar se
na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije financira iz posebnega dela proračunske
rezerve.
S spremembo Zakona o sodiščih (v veljavi od 22.05.1999) se proračunska sredstva za delo
sodišč zagotavljajo pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki usklajuje pripravo
finančnih načrtov in porabo sredstev po posameznih sodiščih, s čimer je okrepljena pozicija
sodstva pri pridobivanju proračunskih sredstev.
t
Sodni svet RS je v juniju 1999 sprejel dokončna merila za ugotavljanje pričakovanega obsega
sodnikovega dela (začasna so bila sprejeta 12.12.1996). Statistično poročilo o delu sodišč bo
mogoče dopolniti s podatki za prvo polletje tega leta konec meseca avgusta, saj morajo
sodišča te podatke dostaviti ministrstvu za pravosodje do 31.07.1999.
Državno tožilstvo ugotavlja različno stanje zaostankov po različnih okrožnih tožilstvih,
najresnejša situacija je v Ljubljani, kjer je bilo konec aprila 1999 zabeleženih 973 zadev,
nerešenih več kot eno leto, skupni zaostanek pa je znašal 3506 zadev. Vsa višja državna
tožilstva delujejo tekoče in nimajo zaostankov, opravljajo pa tudi kontrolno funkcijo nad
okrožnimi tožilstvi s svojih območij. Na okrožnih tožilstvih, kjer beležijo zaostanke, so že
sprejeti ali so v pripravi načrti za odpravo zaostankov. Dolgoročnejše kadrovske rešitve
načrtujejo s popolnjevanjem sistemiziranih delovnih mest, manj z zaposlovanjem državnih
tožilcev in več s povečanjem suportnega kadra, zlasti pomočnikov državnih tožilcev,
strokovnih sodelavcev in pripravnikov.

1.1.4

Protikorupcijski ukrepi

Ob širjenju vse hujše in organizirane kriminalitete se pojavljajo tudi ocene o razširjanju
korupcije. Policijski statistični podatki za zadnje desetletje sicer kažejo le 0,01% delež
odkritih kaznivih dejanj korupcije v celotni kriminaliteti, zaradi prikritosti tovrstnih dejanj pa
je težko zanesljivo oceniti obseg teh pojavov.
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»Slovenija se je zelo resno lotila vprašanja organiziranega kriminala in korupcije«, tudi
»rezultati, kar zadeva prilagoditev svoje organizacijske in zakonodajne strukture potrebam, ki
jih narekuje širitev organiziranega kriminala in korupcije, so pozitivni«, prav tako »ima
sodoben pravni okvir, ki je v skladu s standardi Unije«, je zapisano v sklepnih pripombah v
priporočilih in smernicah za ukrepanje, ki sta jo v okviru skupnega projekta »Korupcija in
organizirani kriminal v državah v prehodu« (Octopus) pripravila Komisija ES in Svet Evrope.
Ocena temelji na dejstvu, daje že Kazenski zakonik iz leta 1995 prinesel relativno veliko
sprememb tudi pri korupcijskih deliktih, da je bila, v organizacijskem pogledu, v okviru
generalnega državnega tožilstva ustanovljena skupina državnih tožilcev za posebne naloge, ki
se ukvarja z obravnavanjem vseh težjih kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo in
organiziranim kriminalom, sočasno pa tudi sektor za organizirani kriminal v okviru
Ministrstva za notranje zadeve in specializirane enote v vseh regionalnih upravah.
Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi teh priporočil (oktobra 1998) sprejela sklepe, s
katerimi je operacionalizirala nadaljnje naloge za preprečevanje in zatiranje organiziranega
kriminala ter korupcije, vsebinsko pa sovpadajo s pripombami ter predlogi iz omenjenega
poročila. Med sklepi je opredeljena potreba po pripravi metodologije za statistično
spremljanje korupcije in organiziranega kriminala, upoštevanje načel poklicne etike za javne
uslužbence, priprava izhodišč za podpis in ratifikacijo konvencij in sporazumov s področja
pravne pomoči, preprečevanja terorizma, sodelovanje med carinskimi službami,
preprečevanje nedovoljene trgovine po morju in druge naloge. Na podlagi teh sklepov je Urad
vlade za informiranje v sodelovanju s Centrom za raziskovanje javnega mnenja konec leta
1998 izvedel anketo o razširjenosti korupcije v Sloveniji, rezultati in možnosti spoprijemanja
s pojavi korupcije pa so bili ustrezno publicirani.
V januarju 1999 je v Sloveniji začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku, ki je kazensko procesno pravo v celoti uskladil z zahtevami pravnega
reda EU. Za obravnavano področje so pomembne spremembe na področju posebnih
preiskovalnih metod (korupcijski delikti so med tistimi, za katere se lahko uvedejo te
metode), postopki s skesanci, in zaščita prič, predvsem pa je pomembna novost, ki pod
določenimi pogoji omogoča odvzem sprejete podkupnine, četudi se kazenski postopek ne
konča z obsodilno sodbo. V mesecu aprilu 1999 je začel veljati tudi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki je na področju korupcije pojem
uradne osebe razširil tudi na osebe, ki jim takšen status dajejo tuje države ali mednarodne
organizacije, ter na sodnike mednarodnih sodišč. V juniju 1999 je bil sprejet tudi Zakon o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. S sprejemom tega zakona je pravo Republike
Slovenije na področju protikorupcijskih ukrepov v celoti usklajeno s pravnim redom EU.
Republika Slovenija je maja 1999 podpisala Kazenskopravno konvencijo o korupciji in
aprila 1999 Sporazum o ustanovitvi skupine držav v boju proti korupciji (GRECO); oba
dokumenta sta v postopku ratifikacije.
V strukturi Ministrstva za notranje zadeve so se znotraj enot za organizirani kriminal že
začele organizirati specializirane enote za boj proti korupciji. S članicami Evropske unije
(predvsem Nizozemsko in Nemčijo) potekajo dogovori o ustreznem usposabljanju
specialistov na tem področju, ki bo izvedeno takoj po formalni ustanovitvi teh enot
(predvidoma v roku treh mesecev).
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1.2

Človekove pravice in varstvo manjšin

1.2.1

Civilne in politične pravice

Varuh človekovih pravic
Število pobud varuhu človekovih pravic seje v preteklih letih stalno povečevalo: v letu 1995
je bilo prejetih 2.352 pobud, 2.513 v letu 1996, 2.886 v letu 1997 in 3.448 v letu 1998. V prvi
polovici leta 1999 ostaja število prejetih pobud na ravni preteklega leta. Med njimi, tako kot
pretekla leta, prevladujejo pobude s področja sodnih in policijskih postopkov (26,3%),
upravnih zadev (20,8%) in socialne varnosti (12,1%). Navedena področja so obenem tista, na
katerih varuh človekovih pravic ugotavlja, daje stanje človekovih pravic posebej pereče, tako
zaradi nepopolne in zastarele zakonodaje kot zaradi neustreznega delovanja državnih
organov.
Glede neustrezne zakonodaje varuh opozarja na odprta vprašanja zlasti na področjih delovnih
razmerij, dovoljenih posegov državnih organov v ustavno zagotovljene pravice državljanov v
zvezi z obveščevalno in varnostno dejavnostjo, izvrševanja kazenskih sankcij, napotitev na
zdravljenje in pridržanje oseb z duševnimi motnjami proti njihovi volji, vojnih odškodnin,
pravice do azila, neurejenega statusa oseb iz drugih republik nekdanje SFRJ, področja
socialne varnosti itd. Kot osrednji problem delovanja državnih organov pa varuh ugotavlja
dolgotrajne sodne in upravne postopke.
Za izboljšanje pravne varnosti in formalnega varstva pravic predlaga vrsto konkretnih
ukrepov, kot dopolnitev socialnega sporazuma s Hrvaško, ureditev brezplačne pravne
pomoči, vzpostavitev preživninskega sklada in sklada za povračilo škode žrtvam nasilnih
kaznivih dejanj ter ratifikacijo ustrezne mednarodne konvencije, izboljšave organizacijskih
zakonov na področju pravosodja, organizacijske ukrepe za skrajšanje trajanja upravnih
postopkov itd.
Varuh človekovih pravic ugotavlja relativno dobro odzivnost organov na poizvedbe in druge
zahtevke v zvezi z obravnavanimi pobudami. Ugotoviti pa je tudi potrebno, da so mnogi
varuhovi predlogi sprožili ustrezno reakcijo in se načrtujejo ali so že v teku zakonodajne
rešitve ali drugi ustrezni ukrepi.
Ureditev statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji
Republika Slovenija je z Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije v letu 1991 ob
določenih pogojih omogočila državljanom drugih republik nekdanje SFRJ pridobitev
slovenskega državljanstva. Na ta načinje pridobilo državljanstvo Republike Slovenije več kot
171.000 oseb. Določeno število državljanov drugih republik te možnosti iz različnih razlogov
ni želelo ali ni moglo uveljaviti. S sprejemom in uveljavitvijo Zakona o tujcih leta 1991 so
vse te osebe po določenem roku postale tujci. Kljub omiljenim pogojem mnogo tujcev ni
moglo urediti svojega statusa zaradi vojnih razmer na Hrvaškem in v BiH, zaradi
nedosegljive dokumentacije, neobveščenosti in podobnih razlogov.
V Sloveniji se nahaja tudi določeno število tujcev - državljanov drugih republik bivše SFRJ.
ki nimajo urejenega stalnega prebivališča. Eni so zamudili rok za pridobitev slovenskega
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državljanstva, drugi pa ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za pridobitev slovenskega
državljanstva niti za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Ocene o številu takšnih oseb so
različne, nekatere nevladne organizacije navajajo izredno visoko število, vendar brez
empiričnih kazalcev. Po oceni Ministrstva za notranje zadeve je v Republiki Sloveniji okrog
3000 oseb, ki si svojega statusa po osamosvojitvi niso uredile, pa v Sloveniji neprekinjeno
živijo, medtem ko poročilo Komisije ES o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko
unijo navaja število med 5 in 10 tisoč takih oseb. Ne glede na dejansko število takšnih oseb
pa je potrebno njihov status pravno urediti. Na to okoliščino opozarja tudi Varuh človekovih
pravic, eksperti Evropske unije, UNHCR in nekatere druge nevladne organizacije.
Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z UNHCR, Uradom za priseljevanje in
begunce in nevladnimi organizacijami (GEA) pripravilo predlog zakona o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki bo sprejet v mesecu juliju. Predlagani
zakon odpravlja ugotovljene neskladnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o tujcih z
Ustavo, ter ureja pravni položaj tistih tujcev, ki lahko z izpolnitvijo določenih pogojev
nedvomno izkažejo učinkovito in pristno vez z Republiko Slovenijo, kar je tudi v okviru
Evropske unije priznan in uveljavljen kriterij za priznanje pravice do bivanja ali naselitve v
posamezni državi, ter zagotavlja dosledno spoštovanje sprejetih mednarodnih aktov, zlasti
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, splošnih načel
mednarodnega prava in običajev kakor tudi prakse držav članic Evropske unije.
Področje denacionalizacije
Ob obravnavanju XIII. Poročila o izvajanju Zakona o denacionalizaciji je Vlada RS marca
1999 sprejela sklepe, s katerimi je določila ukrepe za izboljšanje stanja na področju
problematike denacionalizacijskih postopkov in za njihovo pospešitev ter odpravo morebitnih
nepravilnosti. Na 14. seji dne 10.6.1999 je omenjeno poročilo obravnaval tudi Državni zbor
in sprejel stališča, priporočila in sklepe, v katerih ugotavlja, da poteka izvajanje Zakona o
denacionalizaciji prepočasi in neenotno, za učinkovitejše reševanje denacionalizacijskih
zadev pa je potrebno dopolniti podzakonske akte, zagotoviti ustrezna finančna sredstva za
usposobljene strokovne delavce in opremo, kadrovsko okrepiti Upravno sodišče RS in
Upravni oddelek Vrhovnega sodišča RS, Vlada RS pa naj v 30 dneh pripravi program
ukrepov za pospešitev izvajanja zakona o denacionalizaciji, zagotovi rešitev zadev na prvi
stopnji do konca leta 2000 ter zagotovi učinkovit informacijski sistem evidenc zemljiškega
katastra in zemljiške knjige z usklajenimi podatki.
Vlada RS je že ustanovila Urad Vlade RS za denacionalizacijo, ki bo opravljal strokovno
koordinativna in analitična dela in skrbel za učinkovitejše reševanje denacionalizacijskega
procesa.
Ponovno je vzpostavljeno delovanje posebne Medresorske komisije Vlade RS za spremljanje
uresničevanja Zakona o denacionalizaciji, kot usklajevalno telo med ministrstvi, ki vodijo
denacionalizacijske postopke na I. oziroma II. stopnji, da se sprotno in hitro rešuje
problematika pri izvajanju konkretnih postopkov.
V obravnavanem obdobju je Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z pristojnimi
ministrstvi pripravilo poročilo o ugotovitvah glede potreb po sprejemu obveznih razlag
nekaterih določb Zakona o denacionalizaciji, ki so se v praksi pokazale kot problematične.
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Skladno s sprejetimi ukrepi potekajo tudi aktivnosti za poenotenje metodologije za
ocenjevanje vrednosti podržavljenega premoženja v denacionalizacijskih postopkih, reševanje
problematike dodeljevanja nadomestnih kmetijskih zemljišč po Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji, zagotavljanje večje strokovnosti in stimuliranja
kadrov, ki vodijo denacionalizacijske postopke na I. stopnji ter pogajanja med Vlado in
Rimskokatoliško cerkvijo o načinu vračanja gozdov.
Izvajanje Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi
S sprejemom Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, ki je pričel veljati februarja 1999 in
Navodil ministra za notranje zadeve za ugotavljanje pogoja triletnega stalnega bivališča na
sedanjem ozemlju Republike Slovenije, so bili izpolnjeni vsi pravni formalni pogoji za
izvajanje Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi.
Izvajanje Zakona o ugotavljanju vzajemnosti sodi v pristojnost Ministrstva za pravosodje. Od
uveljavitve Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS in EU do 8.6.1999 je ministrstvo
prejelo 14 vlog za ugotovitev vzajemnosti po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti. Od tega je
11 vlog državljanov držav članic EU, in sicer: 3 vloge državljanov Avstrije, 6 Nemčije in 2
Italije. Postopek je še v teku, saj nobena vloga še ni popolna. Ministrstvo je stranke pozvalo,
naj vloge v roku 30 dni dopolnijo. Nekaj strank seje pozivom ministrstva odzvalo, vendar so
vloge še vedno nepopolne, predvsem v delu, ki se nanaša na predložitev geodetske listine o
lastnosti nepremičnine, ki je predmet nakupa. Glede na to, da nobena vloga ni popolna, s
strani Ministrstva za pravosodje ni bilo poslano še nobeno zaprosilo tuji državi v zvezi z
ureditvijo po tamkajšnjem pravu.

1.2.2

Ekonomske, socialne in kulturne pravice

Temeljne ekonomske, socialne in kulturne pravice se še naprej spoštujejo.
Stopnja zagotavljanja socialnih pravic v RS je relativno visoka. V obdobju po objavi Poročila
o napredku Republike Slovenije so bili sprejeti nekateri novi predpisi s tega področja, med
njimi so najpomembnejši:
- Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) marca 1999;
- spremembe in dopolnitve Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
v septembru 1998, s katerim so se uveljavili naslednji cilji:
- učinkovitejše zaposlovanje brezposelnih oseb,
- spodbuja se fleksibilno zaposlovanje delovne sile,
- poudarek se daje pospeševanju legalnega zaposlovanja in zmanjšanju dela na črno,
- ustreznejša obravnava in zaščita težje zaposljivih kategorij brezposelnih oseb (nad 55 let
starosti, dolgotrajno brezposelne, mladi),
- odpiranje konkurence na področju zaposlovanja,
- izboljšanje vseh oblik aktivne politike zaposlovanja še zlasti javnih del in izobraževanja,
- dopolnitev sistema štipendiranja,
- povečanje odgovornosti Zavoda RS za zaposlovanje in večji nadzor nad njegovim
delovanjem.
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V zakonu je na novo opredeljena pravica delavcev, ki se nanaša na neizplačevanje plač. Le ta
pravi, da ko delodajalec delavcem ni izplačal plač tri ali več mesecev, lahko delavci sami
prenehajo z delovnim razmerjem in uveljavljajo pravico do denarnega nadomestila in
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Zakon prinaša spremembe na področju dodeljevanja
denarne pomoči in denarnih nadomestil. Poseben poudarek je dan tudi izobraževanju
brezposelnih oseb.
Aprila 1999 je bil podpisan dogovor med socialnimi partnerji o pokojninski reformi. Vlada
RS je že potrdila predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga
posredovala Državnemu zboru v drugo obravnavo.
Na podlagi Dogovora o politiki plač za obdobje 1999-2001, ki so ga socialni partnerji sklenili
marca 1999, je bil maja sprejet zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o
regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001, ki pomeni uresničitev Dogovora o politiki plač.
Dogovor o politiki plač 1999 - 2001 določa skupne cilje in obveznosti in pravice delavcev in
delodajalcev glede minimalne plače, usklajevanja plač zaposlenih za katere ne veljajo
kolektivne pogodbe in plač iz naslova rezultatov poslovanja ter glede regresa za letni dopust.
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju
1999 do 2001 določa:
- minimalno plačo in način njenega usklajevanja,
- usklajevanje izhodiščnih plač in osnov za določanje plač po zakonih (v nadaljevanju plače),
ter višino in izplačilo dodatka, ki bi naj omilil učinek morebitne višje rasti cen v prvih
mesecih uveljavitve davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV),
- usklajevanje zajamčenega osebnega dohodka in sredstev za zajamčene osebne dohodke,
- povečevanje plač zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe,
- izplačevanje plač iz naslova rezultatov poslovanje,
- višino regresa za letni dopust.
Zakon določa tudi, da se je mogoče s socialnim sporazumom glede minimalne plači in načina
usklajevanja plač dogovoriti tudi drugače.
Socialni partnerji nadaljujejo sporazumevanje po posameznih segmentih; v letošnjem letu
bodo z dogovorom med njimi potrjeni najpomembnejši dokumenti s področja zaposlovanja.
Sindikati krepijo svojo vlogo. Na podlagi Zakona o reprezentativnosti sindikatov je v RS 26
reprezentativnih sindikatov; še 140 sindikatov pa je pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve shranilo svoj statut ali drug temeljni akt.
1.2.3

Manjšinske pravice in zaščita manjšin

Republika Slovenija seje ob osamosvojitvi zavezala, da zagotavlja varstvo človekovih pravic
in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju RS ne glede na njihovo pripadnost brez
sleherne diskriminacije, v skladu z ustavo RS in veljavnimi mednarodnimi pogodbami.
Italijanski in madžarski narodni skupnosti, ki živita v RS, je ustava poleg splošnih človekovih
pravic, zajamčila na ozemlju, na katerem živita, še posebne pravice: pravica do rabe narodnih
simbolov, pravica do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku, pravica do razvijanja lastne
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gospodarske, kulturne in raziskovalne dejavnosti, dejavnosti na področju javnega obveščanja
in založništva in pravica do stikov z matičnim narodom.
Človekove pravice in zaščita manjšin se v RS v celoti spoštujejo in izpolnjujejo.
Na podlagi 65. člena ustave, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki
živi v Sloveniji, določa poseben zakon, so uzakonjene posebne določbe o šolanju romskih
otrok in o sodelovanju predstavnikov Romov v organih lokalne samouprave, vlada pa je
sprejela program ukrepov za pomoč Romom.
Dodatna skrb za manjšine in Rome: V zaključni fazi pripravljanja je Zakon o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. V
okviru kurikularne prenove so bili posodobljeni tudi izobraževalni programi za šole na
območju, kjer živi italijanska oziroma madžarska manjšina.
Romi so v Sloveniji maloštevilni. Za lažji prehod v osnovno šolo država omogoča dveletno
obiskovanje programa v vrtcu. Novi predpisi, ki bodo veljali za novo devetletko in so v
zaključni fazi priprave, določajo ugodnejše standarde dela v razredih, v katere so vključeni
romski otroci.

1.3

Splošna ocena

Razvoj in spremembe v Republiki Sloveniji ter zagotavljanje delovanja njenih ustanov brez
zapletov omogočajo Sloveniji izpolnjevanje vseh Kobenhavenskih političnih meril za
članstvo v Evropski uniji.
V zadnjem času je bila posebna pozornost posvečena učinkovitosti sodišč, odpravi
zaostankov pri sprejemanju zakonodaje v Državnem zboru ter zagotavljanju izpolnjevanju
obveznosti Evropskega sporazuma o pridružitvi glede lastništva nepremičnin.
V zvezi s sprejemanjem zakonodaje je prišlo do pomembnega dogovora med Državnim
zborom in Vlado v smislu sodelovanja in pospešenega sprejemanja zakonodaje, ki ima za
končni cilj prevzem pravnega reda Evropske unije (acguis) v slovenski pravni red.
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2. GOSPODARSKA MERILA
2.1

Uvod

Slovensko gospodarstvo že nekaj let beleži stabilno gospodarsko rast. Bruto domači proizvod
(BDP) na prebivalca po kupni moči znaša v Sloveniji 68 odstotkov povprečja EU.
Nadaljevanje gospodarske rasti ter krepitev makroekonomske stabilnosti z uvedbo davka na
dodano vrednost, uveljavitvijo sprememb pokojninskega sistema, dokončnim oblikovanjem
bančne in finančne zakonodaje, konsolidacijo in privatizacijo bank in zavarovalnic,
dokončanjem liberalizacije ter regulacijo in privatizacijo javnih gospodarskih služb ostajata
glavna izziva za Slovenijo v dokončanju prehodnega obdobja in vzpostavitvi delujočega
tržnega gospodarstva.

2.2

Gospodarska gibanja

2.2.1

Makroekonomski razvoj

Stabilna gospodarska rast se nadaljuje, leta 1998 seje bruto domači proizvod (BDP) povečal
za 3,9 odstotka, letošnja rast bo po napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj
(UMAR) 3,5-odstotna. Izvoz blaga je glavni dejavnik gospodarske rasti. V zadnjih nekaj letih
znaša delež izvoza blaga in storitev okrog 55 odstotkov BDP, približno dve tretjini slovenske
zunanje trgovine poteka z EU. Problemi na trgu delovne sile so podobni tistim v EU dolgotrajna brezposelnost in visok delež brezposelnih brez izobrazbe; povprečna letna stopnja
brezposelnosti je po anketi o delovni sili (metodologija ILO-International Labor
Organisation) znašala 7,9 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se leta 1998 dvignile za
6,5 odstotka, v začetku leta 1999 pa je rast cen bistveno nižja (4,3 odstotka v razdobju maj
1999 / maj 1998). Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je leta 1998 dosegla 1,6
odstotka, rast plač seje umirila tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Produktivnost dela se
je povečala za 3,8 odstotka. Javnofinančni primanjkljaj je konec leta 1998 znašal 0,8 odstotka
BDP in je bil nižji kot leto prej, ko je dosegel 1,1 odstotka BDP; konec leta 1999 se bo
predvidoma znižal na 0,6 odstotka BDP. Primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance je
konec leta 1998 dosegel 6 milijonov USD. Neto odliv kapitala na kapitalskem in finančnem
računu se je z 8 milijonov USD konec leta 1997 povečal na 166,9 milijona USD konec leta
1998.
Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja Slovenije
(realne stopnje rasti v odstotkih)
1997
1995
1996
BRUTO troMA'ČI PROIZVOD
* VStopnja gospodarske rasti v %
BDP v mio USD
BDP na prebivalca v USD
BDP na preb. kupna moč v USD
MENJAVA S TUJINO,- >lV :
^
plačtlnObilančna STATISTIKA
Izvoz proizvodov in storitev v mio USD"
delež v BDP v %
Uvoz proizvodov in storitev v mio USD"
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3,5
4,1
18.744
18.858
9.431
9.481
13.200
12.600
.... ' f. " •
' . ' ' ■ ;:.V:
10.497
10.373
55,3
55,6
10.696
10.675

56

1998

4,6
18.206
9.163
14.000

3,9
19.557
9.864

1999
ocena
i r
i .--v
3,5
29.294
10.248

10.450
57,4
10.632

11.142
57,0
11.404

11.340
55,9
11.760
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delež v BDP v %
Devizne rezerve v mio USD
delež v BDP v %
Zunanji dolg v mio USD
delež v BDP v %.
ZAPOSiSEKdSjTjSSli^^)^^'1-^*^^
Število delovno aktivnih po metodologiji
nacionalnih računov (v tisoč)
Letne stopnje rasti zaposlenosti po
metodologiji nacionalnih računov
St. registriranih brezposelnih (povprečje leta,
v tisoč)3)
Letna stopnja rasti registrirano brezposelnih
Stopnja brezposelnosti po 1LO v %

57,1
3.426
18,3
2.970
15,8

56,6
4.132
2189
4.010
21,3

57,9
4.767
24,4
4.959
254

54,8

822,0

58,4
4.377
24,0
4.176
22,9
mami#
821,7

829,2

822,5

825,0

0,8

-0,9

0,0

0,1

0,3

121,5

119,8

125,2

126,1

122,931

-4,4
7,4

-1,4
7,3

4,5
7,4

0,7
7,9

-2,5
8,04)

i
1I

i'S
159.7
118.5
135.4
166.1
177.0 |
Tečaj SIT:USD (povprečje leta)
9.7
7.9
12.6
9.1
6.8
Inflacija (povprečje leta)
1) Plačilno bilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B.); z izračunom realnih stopenj je izločen
vpliv medvalutnih sprememb in sprememb cen na tujih trgih.
2) Do leta I99S merilo inflacije cene na drobno, od leta I99S naprej indeks cen življenjskih
potrebščin
Viri podatkov: SURS, Banka Slovenije. Ministrstvo za finance, ocene V MAR
3) Glede na zadnja gibanja je ocena strokovne službe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za leto
1999 117.000.
4j Po oceni strokovnih služb Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo stopnja brezposelnosti po Il.O v
letu 1999 znašala 7,5 %.

2.2.2

Strukturne reforme

V obdobju od zadnjega Rednega poročila Komisije ES o napredku Republike Slovenije pri
prevzemanju pravnega reda F.U so bili sprejeti tako regulatomi ukrepi kot poslovne odločitve
samih udeležencev na finančnem trgu, ki so neposredno ali posredno vplivali na konkurenčne
pritiske v različnih segmentih slovenskega finančnega trga.
Tako je 1.3.1999 prenehal veljati medbančni sporazum o najvišjih pasivnih obrestnih merah,
uveden leta 1995, ki je pozitivno vplival na znižanje tako aktivnih kol pasivnih obrestnih mer.
Višina realnih obrestnih mer za vezane depozite se je v obdobju 1995-1998 v povprečju
znižala za 4 do 5 odstotnih točk, pri tolarskih vpoglednih sredstvih pa sc je nominalna
obrestna mera znižala v povprečju s 4 odstotkov leta 1995 na 1 odstotek. Višina povprečnih
realnih obrestnih mer za kratkoročna tolarska posojila se je v navedenem obdobju znižala za
približno 8 odstotnih točk. Od 1.3.1999 je bil opazen nadaljnji padec povprečnih tolarskih
posojilnih obrestnih mer, tako revalorizacijskega kot realnega dela. Padec realnih posojilnih
obrestnih mer (za 0,2 odstotne točke za kratkoročni obratni kapital in 0,1 odsotne točke za
dolgoročne stanovanjske kredite) bi lahko pripisali odpravi medbančnega sporazuma, medtem
ko je padec revalorizacijskega dela obrestnih mer posledica kontinuiranega zniževanja
inflacije.
Proces konsolidacije se v sedanjem času intenzivira, kar gre pripisati predvsem pričakovanju
konkurenčnih učinkov spremenjene bančne zakonodaje, ki dopušča tujim bankam opravljati
bančne storitve na ozemlju Republike Slovenije preko podružnic, ter pripravam na vstop v
EU. V zadnji tretjini leta 1998 je prišlo do združitve med Banko Celje d.d. in Hmezad banko
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d.d. Žalec, ki sta pred tem tvorili bančno skupino Banke Celje. Prišlo je tudi do pripojitve
UBK banke d.d. k SKB banki d.d., ki sta ravno tako delovali v bančni skupini. Od štirih
bančnih skupin iz letal997 sta po pripojitvah ostali le dve bančni skupini, in sicer bančna
skupina NLB s 35,3-odstotnim tržnim deležem in bančna skupina Banke Koper s 6,4 odstotka
tržnim deležem. Do novih kapitalskih povezav bank je prišlo tudi preko nakupov na
kapitalskem trgu (nakup delnic Dolenjske banke d.d. s strani Nove LB d.d. ter Nove KBM
d.d.), opazna pa so intenzivna dogovarjanja med drugimi bankami o nadaljnjih kapitalskih
povezavah ter oblikovanju večjih bančnih skupin.
Z uveljavitvijo novega Zakona o bančništvu 20.2.1999 je Banki Slovenije omogočen boljši
nadzor nad bankami in dane večje pristojnosti. Zaradi vse pogostejših integracijskih trendov v
bančnem sistemu velja omeniti uzakonitev konsolidiranega nadzora. Banka Slovenije pri tem
preverja, ali bančna skupina kot celota ravna v skladu s pravili o obvladovanju tveganj.
Skladno z novim zakonom Banka Slovenije lahko opravlja nadzor tudi nad poslovanjem
pravnih oseb, ki so povezane z banko, ter nad drugimi osebami v primeru utemeljenega suma,
da le-te opravljajo bančne storitve, ne da bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije.
Stalnost nadzora bank in hranilnic je sicer zagotovljena z rednim poročanjem in analitičnim
preverjanjem poročil kot tudi s kontroliranjem na terenu. V letu 1998 so kontrolorji Banke
Slovenije opravili 30 pregledov bank in hranilnic, ki so zajeli kontrolo celotnega poslovanja
(14) ali posameznih področij (16).
Zavarovalništvo je v drugi polovici leta 1998 in prvi polovici leta 1999 napredovalo tako z
vidika finančne trdnosti zavarovalnic kot tudi z vidika konkurenčnosti in povezovanja. Zakon
o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic bo uredil postopek lastninskega preoblikovanja
zavarovalnic, v katerih je še prisotno družbeno premoženje.
Najodločilnejši korak za dosego ustrezne finančne moči zavarovalniškega sektorja
predstavljajo dokapitalizacije. V zadnjem četrtletju leta 1998 je bila izvedena dokapitalizacija
srednje velike zavarovalnice, ki je pomenila sedmo dokapitalizacijo od letal 995, ko je začel
delovati nadzorni organ. S celotnim nizom dokapitalizacij se je bistveno izboljšala stabilnost
slovenskega zavarovalniškega sektorja.
Tudi v zavarovalniškem sektorju prihaja do procesa konsolidacije. V prvem četrtletju 1999
sta ste povezali dve srednje veliki zavarovalnici, ki imata v svojem zavarovalnem portfelju
več kot 85 oziroma 90-odstotni delež obračunane zavarovalne premije neživljenjskega
zavarovanja.
Na drugi strani se pojavljajo večji konkurenčni pritiski z ustanovitvijo novih zavarovalnih
družb. Konec leta 1998 sta bili izdani dve novi dovoljenji za poslovanje: prvo je bilo izdano
pozavarovalni družbi (tako da sedaj v Republiki Sloveniji obstajajo tri pozavarovalne
družbe). Drugo dovoljenje je bilo izdano za ustanovitev zavarovalne delniške družbe, ki
izvaja pokojninsko zavarovanje. Pričakovati je, da se bosta tako proces konsolidacije kot
konkurenčnost postopno odrazila tudi v bolj uravnoteženi tržni strukturi.
Slovenski trg vrednostnih papirjev je po deležu tržne kapitalizacije delnic glede na BDP
(približno 24 odstotkov) na ravni relativne pomembnosti primerljivih gospodarstev. V
zadnjem polletju seje nadaljevala njegova rast iz zadnjih let. Močno je zrasel skupen obseg
naložb vzajemnih skladov, pri čemer se je dodatno povečal tržni delež največjih petih med
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njimi. Zaznamovana sta splošna rast tečajev delnic in večja likvidnost delnic in obveznic,
merjena s celotno vrednostjo prometa. Število opravljenih poslov se ni bistveno povečalo,
zabeleženih je bilo le nekaj novih izdaj obveznic ter le en nov vstop na trg pooblaščenih
investicijskih družb.
V tem obdobju je več dogodkov kratkoročno in dolgoročno vplivalo na razvoj kapitalskega
trga. Konec marca 1999 je bil sprejet Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, s
katerim se je povečala preglednost in varnost v njihovem poslovanju, medtem ko se bodo
znižali transakcij ski stroški.
Z novim Zakonom o trgu vrednostnih papirjev, sprejetim konec junija, je usklajenost z
evropskimi smernicami omogočila odpiranje in širitev trga navzven in navznoter. Zaradi
liberalizacije podružnic tujih borzno-posredniških družb ter nenazadnje že z liberalizacijo
bančnih podružnic se bodo povečali tudi konkurenčni pritiski med udeleženci trga.
S sprejetjem Zakona o deviznem poslovanju konec marca 1999 ter uveljavitvijo liberalnejše
podzakonske regulative na področju naložb nerezidentov v vrednostne papirje je pričakovati
ponovno vzpodbudo za priliv tujega kapitala na slovenski kapitalski trg.
Med strukturnimi reformami je prišlo do velikih premikov pri sprejemanju pokojninske
reforme, pričakovanem lastninjenju zavarovalnic in bank ter zapolnitvi privatizacijske vrzeli.
Poleg vzvodov za večanje zaupanja malih vlagateljev bo z njimi omogočeno preoblikovanje
pooblaščenih investicijskih družb s prilagoditvijo naložbenih politik tistim, ki so značilne za
običajne oblike institucionalnih finančnih posrednikov ali finančnih holdingov. Z vstopom
pokojninskih skladov na kapitalski trg so se odprle možnosti, da pride ob ustrezni davčni
politiki do stabilne rasti le-tega ter s posredovanjem dolgoročnega kapitala podjetjem tudi do
takšne rasti celotnega gospodarstva.
Pokojninska reforma
Vlada RS je že potrdila predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga
posredovala Državnemu zboru v drugo obravnavo. Zakon je usklajen s socialnimi partnerji,
podpisan je bil tudi dogovor o pokojninski reformi. Polna starost upokojevanja je 63 let za
moške in 61 let za ženske; oboji pa imajo možnost upokojitve pri 58 letih starosti pod
pogojem 40 let delovne dobe za moške in 38 let delovne dobe za ženske. Zakon ureja tudi
postopnost uvajanja posameznih ukrepov, odmero pokojnine in sestavo organov upravljanja
zavoda o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

2.3

Ocena glede na Kopenhagenska merila

2.3.1

Obstoj delujočega tržnega gospodarstva

Okvir za dobro delujoče tržno gospodarstvo je v Sloveniji v veliki meri že ustvarjen. V letu
1998 in prvih mesecih leta 1999 je Slovenija naredila pomembne korake v smeri dokončnega
ustvarjanja dobro delujočega tržnega gospodarstva. Dograjuje se pravni sistem tržnega
gospodarstva, pri čemer približevanje EU in pogajalski proces predstavljata pomemben
pospeševalni dejavnik. Najpomembnejši dosežki na tem področju so (i) sprejem Zakona o
davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah (uvedba s 1. julijem 1999); (ii) sprejem
Zakona o deviznem poslovanju, (iii) sprejem Zakona o bančništvu in z njim povezane
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sekundarne zakonodaje; (iv) socialni partnerji so se v aprilu 1999 sporazumeli o ključnih
spremembah obstoječega pokojninskega sistema, kar je odločilen korak za njihovo
uveljavitev; (v) z uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi je Slovenija napravila
nadaljnje korake na področju liberalizacije finančnih storitev; (vi) ukinjen je bil medbančni
sporazum o najvišjih pasivnih obrestnih merah. Obstaja notranje soglasje o prioritetah
srednjeročne ekonomske politike, ki je v obliki dokumenta Skupna ocena prednostnih nalog
srednjeročne ekonomske politike Slovenije usklajeno tudi s Komisijo ES. Že pred časom sta
bila končana procesa privatizacije podjetniškega sektorja in sanacije bank. Proces
prestrukturiranja podjetniškega sektorja je že šel skozi najnižjo točko in prešel iz faze
pretežno defenzivnega (ukinjanje podjetij, dezinvestiranje, odpuščanje) v fazo pretežno
ofenzivnega prestrukturiranja (uvajanje novih programov, investiranje, zaposlovanje itd.). V
letu 1998 je podjetniški sektor kot celota po dolgem času spet realiziral neto dobiček.
Kljub zaostrenim pogojem gospodarjenja se je v letu 1998 nadaljevala gospodarska'rast.
Ohranil in nadalje okrepil se je tudi proces stabilizacije gospodarstva: znižala se je stopnja
inflacije, zmanjšal seje delež javnofinančnega primanjkljaja v BDP, primanjkljaj na tekočem
računu plačilne bilance je bil zanemarljiv.

2.3.2

Sposobnost kosanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami EU

Delujoče tržno gospodarstvo, vzdržna rast in stabilno makroekonomsko okolje z vsemi
nastavki za dokončno dograditev institucij tržnega gospodarstva predstavljajo relativno
zanesljivo podlago za kosanje slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na
notranjem trgu EU.
Ključna determinanta sposobnosti kosanja slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski
notranjega trga EU je intenzivnost procesa prestrukturiranja slovenskega podjetniškega
sektorja. Prestrukturiranje slovenskega podjetniškega sektorja je hitrejše v privatiziranih,
zunanjih in notranjih podjetjih ter v tujih podjetjih, počasno pa v neprivatiziranih in državnih
podjetjih. Kaže se v prvi vrsti v stečajih najbolj izgubarskih podjetij, v povečevanju neto
dobička iz poslovanja in v rasti dodane vrednosti na zaposlenega. Za nova privatna podjetja
in tuja podjetja je značilen aktiven razvoj, z dodatnim zaposlovanjem in še hitrejšim
naraščanjem dodane vrednosti, ki bistveno presega rast stroškov dela na zaposlenega.
Sestavni del takega pozitivnega razvoja je tudi intenzivna investicijska dejavnost, saj so se
osnovna sredstva po letu 1994 v novih privatnih podjetjih pomembno povečala. Na drugi
strani pa napredek neprivatiziranih in notranjih podjetij temelji predvsem na zmanjševanju
zaposlenosti in ohranjanju oziroma skromnem povečanju dodane vrednosti. Defenzivno
prestrukturiranje z zmanjševanjem zaposlenosti pogosto spremlja tudi odprodaja osnovnih
sredstev in negativne neto investicije, kar je še posebej značilno za neprivatizirana podjetja v
celotnem razdobju. Podjetja s pretežno notranjimi lastniki, ki jih nadzorujejo zaposleni, se
prestrukturirajo predvsem z odpuščanjem, podobno kot neprivatizirana podjetja. Podjetja s
pretežno zunanjimi lastniki se že približujejo prestopu v ofenzivno fazo prestrukturiranja, saj
se nivo zaposlenosti in osnovnih sredstev ne zmanjšuje več, dodana vrednost pa se že zvišuje..
Konsolidacija bančnega sektorja je eden od pomembnih dejavnikov konkurenčne sposobnosti
slovenskega gospodarstva. Od 28 bank konec leta 1997 sedaj dejansko samostojno nastopa na
trgu le še 18 bank, kar pomeni, da se je konsolidacija sektorja že začela.
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V letu 1998 se je v primerjavi s povprečjem EU cenovna in stroškovna konkurenčnost
slovenskih predelovalnih dejavnosti in celotnega slovenskega gospodarstva poslabšala. To je
bilo v prvi vrsti posledica apreciacije tolarja, ki se je do valut EU v povprečju okrepil za
dobre 4 odstotke (merjeno z relativnim indeksom življenjskih stroškov). Močan tolar je bil v
letu 1998 tudi odločilni dejavnik poslabšanja slovenske stroškovne konkurenčnosti v
primerjavi z EU. Kljub temu seje slovenski tržni delež v EU v letu 1998 povečal.
Neposredne tuje investicije (NTI) v Sloveniji so po ocenah doslej dosegle 2,4 milijarde USD.
Leta 1997 je prišlo do največjega povečanja stanja lastniškega kapitala doslej in obenem prvič
do znižanja neto obveznosti do tujih matičnih podjetij. To zadnje govori v prid izboljšanih
možnosti kreditiranja v Sloveniji. Obseg NTI v slovensko gospodarstvo je bil leta 1997
(320,8 milijonov USD) za 72,5 odstotka višji kot leto prej, leta 1998 pa se je priliv NTI v
Slovenijo v primerjavi z letom 1997 prepolovil (na 165 milijonov USD). Pomen NTI za
slovensko gospodarstvo narašča. Podjetja s tujim kapitalom (PTK) v Sloveniji so konec leta
1997 predstavljala 4,4 odstotka vseh slovenskih podjetij, imela 10,7 odstotka kapitala, 11,8
odstotka sredstev in 8,1 odstotka zaposlenih slovenskega podjetniškega sektorja. S tem
kapitalom, sredstvi in zaposlenimi so PTK ustvarila 14,8 odstotka vseh čistih prihodkov iz
prodaje, 18,6 odstotka vsega dobička iz poslovanja in 10 odstotkov vse izgube iz poslovanja.
Najbolj pa PTK izstopajo pri izvozu, kjer so realizirala nič manj kot 24,1 odstotka vsega
izvoza slovenskega podjetniškega sektorja. Zdi se torej, da PTK že danes predstavljajo
relativno pomembno kategorijo slovenskega gospodarstva, še posebej kar se tiče izvoza, pa
tudi dobička in prodaje.
Da bi pospešili NTI v Slovenijo, je Vlada RS leta 1998 ustanovila Medresorsko delovno
skupino za spodbujanje novih tujih investicij, ki so usmerjene predvsem v industrije, v
katerih ima Slovenija primerjalne prednosti. Urad RS za gospodarsko promocijo in tuje
investicije v letu 1999 izvajati naslednje aktivnosti: (i) povečanje dostopnosti industrijskih
zemljišč; (ii) uvedba spodbud za zaposlovanje, ki bodo dostopne tudi tujim investitorjem; (iii)
povečan obseg brezplačnih storitev za tuje investitorje s stremi Urada in (iv) sistematično
izboljšanje podobe Slovenije kot lokacije za NTI. K izboljšanju razmer za NTI bosta
prispevala tudi maja sprejeti Zakon o deviznem poslovanju in februarski ukrep Banke
Slovenije, ki je zožil definicijo portfolio tuje investicije, za katero se zahteva uporaba
skrbniškega računa ter uveljavitev Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki vsebuje celo vrsto
liberalizirajočih določil v zvezi z NTI.

2.4

Splošna ocena

Slovenija je v letu 1998 in prvih mesecih leta 1999 vzdrževala solidno stopnjo gospodarske
rasti, krepila stabilnost gospodarstva in pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega
tržnega gospodarstva ter večine strukturnih in institucionalnih reform. Poteka tudi cela vrsta
tistih realnih strukturnih procesov (prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja,
neposredno tuje investiranje, zunanjetrgovinsko vključevanje v notranji trg EU itd.), ki na
praktični ravni zagotavljajo kosanje slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski
notranjega trga EU. Slovensko gospodarstvo nedvomno povečuje svojo sposobnost uspešnega
vključevanja v notranji trg EU in zagotavljanja vzdržne gospodarske rasti. Za pospešitev teh
procesov se bo slovenska vlada v prihodnje osredotočala na: (i) vzdrževanje in krepitev
makroekonomske stabilnosti; (ii) pospešeno prestrukturiranje podjetniškega sektorja
(olajševanje novih vstopov, konsolidacija lastništva in lastniško obvladovanje podjetij, hitra
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sanacija ali ukinjanje izgubarskih podjetij); (iii) ustvarjanje pogojev za povečevanje
investiranja podjetij in pospeševanje NTI; (iv) uvedbo davka na dodano vrednost; (v)
uveljavitev sprememb pokojninskega sistema; (vi) dokončno oblikovanje bančne in finančne
zakonodaje; (vii) konsolidacijo in privatizacijo bank in zavarovalnic; (viii) dokončanje
liberalizacije, regulacije in privatizacije sektorja javnih gospodarskih služb.
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3.

SPOSOBNOST PREVZEMA OBVEZNOSTI ČLANSTVA V EU
i ovni

3.1

Notranji trg

3.1.1

Splošni okvir

V tem sklopu so predstavljena naslednja področja: javna naročila, intelektualna in
industrijska lastnina, avdiovizualno področje, računovodstvo, varstvo osebnih podatkov ter
pravo družb.
Na julijski seji Državnega zbora bo sprejet zakon o reviziji postopkov javnega naročanja.
Zakon pomeni implementacijo dveh direktiv EU, ki urejata varstvo pravic ponudnikov v
postopkih oddaje javnih naročil. Vložitev zahtevka za revizijo ima, enako kot po veljavnem
zakonu, suspenzivni učinek. Zakon podrobneje kot sedanji zakon ureja revizijo postopka tako
na prvi kot na drugi stopnji odločanja, določa roke za vložitev revizije, organe, ki sodelujejo
v postopku, certificiranje in pomirjevalni postopek. Zakon razširja upravičence, ki lahko
zahtevajo revizijo postopka in zmanjšuje omejitve, ki določajo obseg in vsebino revizije. Kot
do sedaj, je odločitev Vrhovne revizije (sedanje Revizijske komisije) dokončna, skladno z
zakonom o izvršbi in zavarovanju pa lahko nezadovoljna stranka predlaga ustavitev dejanj
druge stranke po sodni poti, medtem ko se odškodninski zahtevki urejajo skladno s predpisi o
obligacijskih razmerjih in zakonom o pravdnem postopku.
Novi zakon o javnih naročilih, ki implementira šest direktiv o javnih naročilih (klasični sektor
in t.i. "utilities"), odpravlja pomanjkljivosti sedanjega zakona o javnih naročilih. Zakon je že
bil posredovan Državnemu zboru v prvo obravnavo. Zakon v celoti izpušča nacionalne
preference oziroma jih dopušča le na področju utilities, skladno z direktivo 93/38. Zakon o
javnih naročilih upošteva preko implementacije direktiv tudi približevanje oziroma uskladitev
s pravili Sporazuma o vladnih nabavah Svetovne trgovinske organizacije, skladno z 69.
členom Evropskega sporazuma o pridružitvi.
Ker določila sedanjega zakona o javnih naročilih niso v nasprotju s pravnim redom EU,
ampak le premalo natančno definirajo določena področja, novi zakon za naročnike ne bo
pomenil novosti, ampak olajšanje, saj se je veliko vprašanj v praksi pojavljalo zaradi
nedorečenosti sedaj veljavnega zakona.
Jeseni 1998 in spomladi 1999 je bilo v okviru Upravne akademije izvedenih šest seminarjev
in strokovnih delavnic na temo priprave razpisne dokumentacije in izvedbe posameznih
postopkov oddaje javnih naročil - področij, ki sta najbolj zahtevni v izvedbi celotnega
postopka. Izvedeni so bili tudi trije specialni seminarji na temo priprave razpisne
dokumentacije za oddajo naročil delovnih oblek in uniform, za nabavo medicinske opreme in
za nabavo programov informacijske tehnologije. Predavatelji so bili pristojni specialisti s
Švedske, ki se ukvarjajo v praksi z oddajo javnih naročil. Pripravljenega je bilo tudi precej
študijskega in vzorčnega materiala.
Na področju nefinančnih storitev prilagajanje zakonodaje pravnemu redu EU napreduje.
Sprejetje bil Zakon o varstvu osebnih podatkov. Vključuje vse določbe direktive 95/46 EEC
in tako ureja področje definicije občutljivih osebnih podatkov in pooblastil nadzornega telesa.
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Varstvo pravic intelektualne lastnine je usklajeno z določbami Sporazuma o trgovinskih
vidikih pravic intelektualne lastnine - TRIPs. Za izvajanje zakonodaje je pristojen Urad RS za
intelektualno lastnino. Usklajevanje področja industrijske lastnine s pravnim redom EU bo
zaključeno konec leta 2000, ko bo sprejet nov Zakon o industrijski lastnini ter usklajen z
veljavno terminologijo, sprejeto s TRIPs, z direktivama EU o biotehnoloških izumih in
modelih ter vzorcih ter ko bo uveden dodatni zdravstveni certifikat. Za izvajanje pravnega
reda EU bomo usposobili in kadrovsko okrepili pristojne organe in pravosodje
Področje javnih glasil je v fazi usklajevanja s pravnim redom EU, ki bo zaključeno konec
leta 1999 s sprejemom novega Zakona o medijih, ki bo nadomestil Zakon o javnih glasilih in
Zakon o Radioteleviziji Slovenija ter uskladil z Evropsko TV direktivo področje delovanja
programov javne televizije. Za to področje bo pristojen Sektor za medije pri Ministrstvu za
kulturo, ustanavljanje novih institucij pa ni predvideno.
Področje računovodstva bo s pravnim redom EU usklajeno do leta 2000, ko bo uveljavljen
nov Zakon o računovodstvu, ki je bil sprejet marca 1999. Področje sistemsko spremlja
Ministrstvo za finance, novih institucij ne bo potrebno ustanavljati, potrebno pa bo izboljšati
kvalifikacijsko strukturo delavcev.
Natančnejša vsebina zakona je navedena v podpoglavju 3.9. Finančna vprašanja.
Zakon o gospodarskih družbah je v fazi usklajevanja s pravnim redom EU. Diskriminatome
določbe proti tujim direktorjem in tujim podjetjem so odpravljene, dokončna uskladitev pa bo
zaključena s sprejemom načrtovanih sprememb v dveh fazah do konca leta 2002.

3.1.2

Štiri svoboščine

3.1.2.1 Prost pretok blaga
Na področju sprejemanja tehnične zakonodaje je bil v Republiki Sloveniji od oktobra 1998
dosežen bistven napredek v usklajevanju s pravnim redom EU. S sprejetjem temeljne
horizontalne zakonodaje je zagotovljena pravna podlaga za uveljavitev splošnih načel
prostega pretoka blaga, ki veljajo na notranjem trgu EU. Aprila 1999 je bil sprejet Zakon o
splošni varnosti proizvodov, ki določa varnostne standarde za vse proizvode, ki pridejo na
trg. Nanaša se tako na tiste proizvode, za katere ni ustreznih tehničnih predpisov kot tudi na
vse ostale, za katere so področni tehnični predpisi nepopolni. Novi zakon opredeljuje tudi
delovanje in pristojnosti organov, ki izvajajo nadzor na trgu.
Zakon o kemikalijah (sprejet aprila 1999) v skladu s predpisi EU ureja ravnanje z nevarnimi
snovmi (razvrščanje, pakiranje in označevanje ter prepovedi in omejitve), nevarnimi pripravki
(razvrščanje, pakiranje in označevanje), detergenti ter področje dobre laboratorijske prakse.
Na podlagi Zakona o kemikalijah je bil ustanovljen Urad za kemikalije Republike Slovenije
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo, ki je pristojen tudi za izvajanje Zakona o
kemičnem oroiju (sprejet aprila 1999) in bo omogočil dosledno izvajanje konvencije o
prepovedi kemičnega orožja ter preprečevanje zlorab kemikalij za namene uničevanja ljudi.
Na področju zdravil je bil v aprilu 1999 sprejet nov Pravilnik o merilih za oblikovanje cen
zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS št.
4/1999), ki določa merila za oblikovanje cen na podlagi cene zdravila v primerjalnih državah
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EU in ustreza evropskim zahtevam glede transparentnosti in nediskriminatornosti. Pravilnik o
natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili iz skupin A, B in C ter postopek
verifikacije in preverjanja (Uradni list RS Dt. 2/1999) je usklajen s pravnim redom EU in
ureja pogoje, kijih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom z
zdravili na debelo.
Zakon o varstvu kulturne dediščine (sprejet februarja 1999) določa mehanizme za vračanje
predmetov kulturne dediščine, nezakonito prinešenih v Slovenijo ali odnešenih iz nje, roke
zastaranja in kompenzacijo posestniku.
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ki bo sprejet na
julijski seji Državnega zbora) ureja način predpisovanja tehničnih zahtev za proizvode in
postopkov ugotavljanja skladnosti v skladu s pravnim redom EU ter izdajo tehničnih
predpisov za proizvode na področjih, ki niso urejena s posebnimi zakoni. Zakon zagotavlja
tudi pravno podlago za izdajo tehničnih predpisov na področjih, kjer pristojna ministrstva
niso predvidela priprave posebnih zakonov za posamezne družine proizvodov. Zakon ureja
imenovanje organov za ugotavljanje skladnosti, določa pooblastila za učinkovito izvajanje
nadzora inšpekcijskih organov ter ureja priznavanje tujih listin in znakov skladnosti.
Dejavnost sistemskega urejanja ugotavljanja skladnosti se s sklepom Vlade RS z dne
11.2.1999 opravlja v posebnem oddelku na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Tako
je ta funkcija izločena iz Urada za standardizacijo in meroslovje, ki še opravlja dejavnosti
standardizacije in akreditacije. Trenutno je v oddelku zaposlenih 5 ljudi, ki skrbijo za
koordinacijo usklajevanja tehnične zakonodaje med ministrstvi, pristojnimi za pripravo
posameznih tehničnih predpisov.
Zakon o standardizaciji (ki bo sprejet na julijski seji Državnega zbora) opredeljuje cilje in
načela nacionalne standardizacije, določa status in financiranje slovenskega nacionalnega
organa za standarde (NOS) kot neodvisne organizacije izven državne uprave, uvaja institut
članstva vseh zainteresiranih, ki preko organov NOS uveljavljajo svoje interese na področju
standardizacije, ter ureja pripravo, sprejem in izdajo slovenskih nacionalnih standardov ter
njihovo uporabo.
Zakon o akreditaciji (ki bo sprejet na julijskem zasedanju Državnega zbora) ureja področje
akreditacije in status samostojnega in neodvisnega javnega zavoda za akreditacijo (Slovenska
akreditacija). Kompetentno izvajanje akreditacijskih postopkov je eden ključnih elementov v
strategiji povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in pridobitve
zaupanja organov EU v tehnično kompetentnost organov za ugotavljanje skladnosti, ki jih bo
RS določila in priglasila Komisiji EU.
S sprejetjem Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranili živil, Pravilnika o medu in
Uredbe o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (28.4.1999) je bilo
urejeno varstvo potrošnikov na tem področju in izpolnjeni pogoji za prost pretok kmetijskoživilskih proizvodov.
S Sklepom Vlade RS o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo (sprejet januarja 1999) je
bila slovenska zakonodaja usklajena s pravnim redom EU. Pravna podlaga za izdajo sklepa je
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bil Zakon o pomorski in notranji plovbi (ki ga bo najkasneje do konca leta 1999 odpravil in v
celoti zamenjal Pomorski zakonik RS).
Odredba o tehničnih in drugih zahtevah za keramične ploščice (sprejeta konec leta 1998,
popravek v začetku leta 1999) vsebuje do določene mere (glede na trenutno stanje pri izdelavi
harmoniziranih tehničnih specifikacij v EU) zahteve iz direktive o gradbenih proizvodih.

3.1.2.2 Prost pretok kapitala
Na področju ureditve pretoka kapitala je bil v prvem trimesečju letošnjega leta sprejet nov
Zakon o deviznem poslovanju, ki je začel veljati aprila 1999. Zakon ureja poslovanje med
rezidenti in nerezidenti in v tem pogledu problematiko pretoka kapitala. S tem zakonom so
bili doseženi pomembni premiki v smeri popolne sprostitve pretoka kapitala. Odpravljene so
bile številne omejitve glede tujih naložb v Sloveniji, hkrati pa so se skoraj v celoti odprle
možnosti za naložbe rezidentov v tujini. Zakon ohranja le še manjše število omejitev pri
pretoku kapitala, ki ostajajo predvsem na zelo kratkoročnih kapitalskih gibanjih. Odprava teh
omejitev je prepuščena podzakonskim aktom, ki so v pristojnosti Banke Slovenije in
Ministrstva za finance. Na ta načinje dana možnošt za gladkost in hitrost nadaljnjih korakov
liberalizacije brez proceduralno zahtevnih zakonskih sprememb. Zakon v prehodnih določbah
opredeljuje tudi skrajne roke liberalizacije za transakcije, ki so prepuščene podzakonskim
aktom. Pri tem so bile upoštevane obveze Evropskega sporazuma o pridružitvi oziroma so
bile v precejšnji meri presežene.
Zakon o deviznem poslovanju je odpravil vse devizne omejitve na področju neposrednih
naložb v obe smeri, z izjemo naložb nerezidentov v gospodarske družbe, ki opravljajo
dejavnost proizvodnje in prometa z oborožitvenimi sredstvi in vojaško opremo, ter dejavnost
obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se financira iz proračunskih
sredstev. Medtem ko so bile tuje neposredne naložbe brez deviznih omejitev že nekaj let, pa
je obstajala omejitev v Zakonu o gospodarskih družbah glede državljanstva članov uprav. Leta je bila odpravljena s spremembo Zakona o gospodarskih družbah, tako da v slovenskih
zakonodaji ni več določb, ki bi eksplicitno ovirale neposredne tuje investicije. Na strani
naložb rezidentov v tujino pa je novi Zakon o deviznem poslovanju odpravil dovoljenje za
naložbe rezidentov v tujino, ki gaje izdajalo Ministrstvo za finance. Z Zakonom o deviznem
poslovanju so bili sproščeni tudi nakupi nepremičnin v tujini s strani rezidentov.
Pretok kapitala na osnovi naložb nerezidentov in podružnic tujih družb v nepremičnine v
Sloveniji z Zakonom o deviznem poslovanju ni urejen, saj je le-to predmet Evropskega
sporazuma o pridružitvi. Na njegovi podlagi Slovenija državljanom iz držav članic Evropske
unije od 1.2.1999 zagotavlja pravico do nakupa nepremičnin v Republiki Sloveniji, ob pogoju
vzajemnosti in triletnem stalnem bivališču na ozemlju Republike Slovenije. Definicija pogoja
vzajemnosti, način, postopek ter pristojnost za njeno ugotavljanje so urejeni z Zakonom o
ugotavljanju vzajemnosti, katerega je Državni zbor sprejel v začetku februarja 1999.
Z Zakonom o deviznem poslovanju so bile sproščene vse kreditne operacije med rezidenti in
nerezidenti tako, da je zagotovljeno popolnoma prosto zadolževanje v tujini tako za pravne
kot fizične osebe, kakor tudi dajanje kreditov nerezidentom. S sprejemom zakona je bila
odpravljena zakonska podlaga za predpis, ki je zahteval brezobrestno deponiranje tolarskih
sredstev pri Banki Slovenije za kredite najete v tujini. Zahteva po registriranju kreditnih
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poslov je bila nadomeščena z zahtevo po poročanju. Skladno z zahtevami Evropskega
sporazuma o pridružitvi je Zakon o deviznem poslovanju popolnoma sprostil garancijske ter
jamstvene posle v obe smeri ter prav tako posle kot so »factoring« in »leasing«, ki so po svoji
vsebini podobni kreditnim poslom.
Pod določenimi pogoji zakon dopušča tudi posle trgovanja s tujim denarjem ter kreditiranje
med rezidenti v tujem denarju. Novost za pravne osebe je, da od uveljavitve zakona lahko
odpirajo devizne račune pri pooblaščenih bankah, kar je bilo pred tem že dovoljeno za fizične
osebe, za pravne pa le v izjemnih, zakonsko določenih primerih.
Zakon je tudi v celoti sprostil osebne kapitalske prenose, vključujoč vse prenose premoženja
iz Slovenije ter v Slovenijo iz naslova družinskega posojila, darila, dote, dediščine, volila ipd.
Glede poslov z vrednostnimi papirji je zakon prinesel večjo liberalizacijo na strani odliva
kapitala. Tako so bile v veliki meri sproščene naložbe rezidentov v vrednostne papirje v
tujini, ki so bile vse do uveljavitve Zakona prepovedane, razen za banke ali če so sodile v
kategorijo neposredne naložbe. Nova zakonodaja nadalje ne vsebuje več deviznih omejitev za
naložbe v tuje vrednostne papirje s strani zavarovalnic in investicijskih skladov. Drugi
rezidenti lahko nalagajo v vrednostne papirje, ki jih izdajajo države članice OECD in
mednarodne institucije ter v druge prvovrstne vrednostne papirje z ustrezno boniteto po oceni
vsaj dveh mednarodno priznanih agencij za ocenjevanje tveganja. Ravno tako so bili z
zakonom sproščeni posli izdaje vrednostnih papirjev rezidentov v tujini in nerezidentov v
Sloveniji.
Režim naložb nerezidentov v vrednostne papirje na slovenskem kapitalskem trgu je v
pristojnosti Banke Slovenije. Le-ta je že omilila režim skrbniških računov v začetku leta,
nadaljnje omilitve pa so bile izvedene s podzakonskimi akti v juniju 1999. Režim skrbniških
računov, preko katerih nerezidenti lahko kupujejo vrednostne papirje v Sloveniji, obvezuje
poslovne banke k plačilu premije za nakup pravice za nakup deviz pri Banki Slovenije za
retransfer, ki bo od 1.7.1999 bistveno znižana in bo znašala 0,7 % namesto prejšnjih 2,5 %. Iz
tega režima so po novem izvzete tiste portfolio naložbe, pri katerih se kupec - nerezident
zaveže, da naložbe ne bo prodal rezidentu najmanj eno leto, pred to spremembo, ki bo
uveljavljena s 1.9.1999, pa je ta obdobje znašalo štiri leta.

3.1.2.3 Prost pretok storitev
Na področju prostega pretoka storitev so v obravnavanem obdobju nastale pomembne
pozitivne spremembe, zlasti pri finančnih storitvah.
Na področju bančništva je bil v primerjavi z lanskim novembrom dosežen velik napredek. V
začetku leta je začel veljati in se uporabljati nov Zakon o bančništvu, ki je usklajen z
veljavnimi evropskimi bančnimi direktivami. Zakon določa osemnajstmesečno
prilagoditveno obdobje (avgust 2000), v katerem se morajo banke prilagoditi večini
zakonskih določb. Izjeme so določbe glede pridobitve delnic bank, omejitev kapitalskih
naložb v posamezne nefinančne organizacije in vzpostavitev sheme jamstva vlog, s katerimi
se morajo banke uskladiti do 31.12.2000, ter določbe o izpostavljenosti banke, za katere velja
prehodno obdobje do 31.12.2001. Za prilagoditev hranilno-kreditnih služb zahtevam glede
kapitalske ustreznosti ter drugim zahtevam varnega in skrbnega poslovanja je predvideno
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petletno prehodno obdobje. Ravno tako velja prehodno obdobje do vstopa v Evropsko unijo
za uveljavitev tistih določb, ki so vezane na skupni evropski trg.
Zakon ureja ustanovitev in status bank in hranilnic, njihovo poslovanje in nadzor. Določa tudi
jamstveno shemo za vloge, ki se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2001, ter vsebuje
določbe o stečaju in likvidaciji bank.
Izenačeni so pogoji za ustanovitev banke in za pridobitev kvalificiranega deleža za tuje in
domače osebe ter sproščen vstop podružnic tujih bank na slovenski finančni trg. Določbe
zakona, ki se nanašajo na nadzor domače nadzorne institucije (home country control), enotno
licenco (single licence) in na neposredno opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih
storitev bank iz držav članic EU na območju Republike Slovenije, bodo uveljavljene ob
pristopu Republike Slovenije k EU.
Uveden je konsolidiran nadzor bank, ki pomeni preverjanje, ali bančna skupina kot celota
ravna v skladu s pravili o obvladovanju tveganj. Pojem bančne skupine vključuje tako banke
kot druge finančne organizacije, finančne holdinge in družbe, ki opravljajo pomožne finančne
storitve, pri katerih gre za razmerje obvladovanja ali pomembnega vpliva.
Banki Slovenije so dana ustrezna pooblastila za opravljanje nadzora poslovanja hranilno
kreditnih služb in odločilna vloga v primeru stečaja in likvidacije banke. Predvideno je tudi
sodelovanje Banke Slovenije z drugimi tujimi in domačimi nadzornimi organi.
Na področju trga vrednostnih papirjev in investicijskih skladov je aprila 1999 začel veljati
novi Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki zagotavlja enotni sistem
nematerializiranega poslovanja in zanesljiv izpolnitveni del poslov, s tem pa večjo pravno
varnost investitorjev.
Konec junija je bil sprejet novi Zakon o trgu vrednostnih papirjev, ki je usklajen z veljavnim
pravnim redom Evropske unije. Zakon določa hitrejšo dinamiko odpiranja trga mednarodni
konkurenci, kot to določa Evropski sporazum o pridružitvi. Z uveljavitvijo zakona bo
dejavnost v zvezi z vrednostnimi papirji lahko opravljala tudi podružnica tuje
borznoposredniške družbe, ki pa bo do dejanskega pristopa Republike Slovenije k EU še
potrebovala predhodno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev. Odpravljena bo tudi
sedanja omejitev, po kateri znaša delež tuje osebe v borzno posredniški družbi največ do 24
% osnovnega kapitala. Predlog tudi jasno opredeljuje pogoje za opravljanje dejavnosti v zvezi
z vrednostnimi papirji, v primerjavi z veljavnim zakonom pa tudi krepi načela varnega in
skrbnega poslovanja in razširja pravila ravnanja borzno posredniških družb.
Zakon daje Agenciji za trg vrednostnih papirjev večje pristojnosti in ji hkrati nalaga
obveznost sodelovanja z nadzornimi organi znotraj Republike Slovenije, s pristopom k
Evropski Uniji pa tudi s tujimi.
Na področju investicijskih skladov je v zgodnejši fazi priprave nov zakon o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje. Velik pomen ima tudi sprejemanje zakonodaje o zaključku
procesa lastninjenja. Gre predvsem za zakon o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, ki bo omogočil preusmeritev
lastninskih certifikatov v pokojninsko varčevanje.
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Na področju zavarovalništva je v postopku sprejemanja v Državnem zboru Republike
Slovenije predlog novega zakona o zavarovalništvu. Namen predloga novega zakona je
uskladitev slovenske zavarovalniške zakonodaje s pravnim redom Evropske unije.
Zakon bo takoj ob uveljavitvi odpravil diskriminatorno obravnavanje tujih oseb v primerjavi
z domačimi pri ustanavljanju hčerinskih zavarovalnic in pozavarovalnic in pri pridobivanju
lastniških deležev. Zagotavljanje pravice do ustanavljanja in delovanja podružnic tujih
zavarovalnic in pozavarovalnic v Republiki Sloveniji bo potekalo v skladu z določbami
Evropskega sporazuma o pridružitvi. Določbe zakona, ki se nanašajo na nadzor domače
nadzorne institucije, enotno licenco in na neposredno opravljanje zavarovalnih poslov, bodo
uveljavljene z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Poleg pravice do ustanavljanja predlog zakona o zavarovalništvu podrobno ureja pravila
varnega in skrbnega poslovanja, obvladovanja tveganj ter nadzora zavarovalnih in
pozavarovalnih družb, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov oz. zavarovalniških
zastopniških in posredniških družb.
Na področju plačilnega prometa poteka reforma, katere temeljni cilj je prenos tistega dela
plačilnega prometa, ki ga opravlja Agencija za plačilni promet (domači plačilni promet za
pravne osebe) v bančno okolje. S tem bo zagotovljena enotnost plačilnega prometa v bankah
tako za fizične, kot za pravne osebe tako v plačilnem prometu v državi in s tujino. Reformo
plačilnih sistemov od leta 1994 vodi Banka Slovenije v sodelovanju z bankami, Ministrstvom
za finance, Agencijo za plačilni promet in Statističnim uradom Slovenije.
Z vzpostavitvijo poravnalnih sistemov bruto poravnave v realnem času (BPRČ) in sistema
poravnave plačil malih vrednosti (žiro kliring) je bila postavljena osnovna infrastruktura
reformiranih plačilnih sistemov, nadaljnji korak reforme plačilnih sistemov pa predstavlja
migracija računov pravnih oseb v banke. Za dokončno izpeljavo reforme se načrtuje sprejem
potrebne zakonodaje, ki bo predvidoma posredovana v postopek sprejema jeseni letos (zakon
o plačilnih storitvah).
V sklopu reforme teče tudi projekt postavitve enotnega računa državne zakladnice (angl.
Treasury Single Account), ki ga vodi Ministrstvo za finance. V okviru tega projekta bo
predvidoma v juniju 1999 pri Banki Slovenije odprt transakcijski račun države, preko
katerega bodo v začetku v omejenem obsegu potekala javnofinančna plačila.
Na področju nefinančnih storitev prilagajanje zakonodaje pravnemu redu EU napreduje.
Sprejetje bil Zakon o varstvu osebnih podatkov. Vključuje vse določbe direktive 95/46 EEC
in tako ureja področje definicije občutljivih osebnih podatkov in pooblastil nadzornega telesa.

3.1.2.4 Prosto gibanje oseb
Po uveljavitvi Evropskega sporazuma o pridružitvi je bilo sprejeto Navodilo o načinu
ugotavljanja pravice do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja
za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in
bivajo v Republiki Sloveniji, ki je začelo veljati 1. februarja 1999. Zaposlovanje tujcev na
najvišjih vodstvenih položajih ni problematično, saj te osebe niso na trgu delovne sile in ne
potrebujejo delovnega dovoljenja. Na podlagi vpisa v sodni register je ustanoviteljem,
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direktorjem, zastopnikom in prokuristom zagotovljena pravica do izdaje poslovnega vizuma.
Pravna podlaga za izdajo poslovnega vizuma je določena v Zakonu o tujcih; način izdajanja
poslovnega vizuma tujim vodstvenim delavcem pa je urejen z ustreznim navodilom s strani
Ministrstva za notranje zadeve.
V Zakonu o gospodarskih družbah je obstajala omejitev glede državljanstva članov uprav, ki
je bila odpravljena s spremembo Zakona o gospodarskih družbah.
Republika Slovenija bo na julijskem zasedanju Državnega zbora sprejela nov Zakon o tujcih.
V prehodnih in končnih določbah zakona so vsebovane posebne določbe za državljane držav
članic Evropske unije.
Na področju medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij je bil v mesecu juniju 1999
objavljen Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij. Ta pravilnik, ki je bil
sprejet na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
predstavlja enega od predpogojev za nadaljnje približevanje slovenske zakonodaje evropskim
predpisom s področja medsebojnega priznavanja kvalifikacij.
Na področju koordinacije sistemov socialne varnosti v Republiki Sloveniji obstajajo vse
potrebne institucije za izvajanje koordinacije. Republika Slovenija ima z večino držav članic
EU sklenjene bilateralne sporazume o socialni varnosti, ki temeljijo na principih Regulative
1408/71, tako da pri izvajanju regulative ne predvideva težav. Trenutno potekajo tudi v
okviru Phare Consensus programa priprave na dousposabljanje delavcev teh institucij, kot
tudi seznanjanja pravosodnih organov s temeljnimi načeli koordinacije.

3.1.3

Konkurenca in državne pomoči

Konkurenca
Junija 1999 je bil sprejet Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki je uredil
področja, ki doslej niso bila ustrezno urejena: vprašanje preiskovalnih pooblastil, delitve
pristojnosti, opredelitve relevantnega trga ter neopredeljenih skupinskih izjem. Zakon ureja
podjetniško omejevanje konkurence in vsebinsko ustreza določilom 85. in 86. člena Rimske
pogodbe (81. in 82. člen Amsterdamske pogodbe), Merger Regulation 4062/89 in Regulation
17 (postopkovna regulativa). Zakon vsebuje tudi določbe o omejevanju konkurence z
oblastnimi akti in dejanji, ki vsebinsko ustrezajo določilom 37. in 90. člena Rimske pogodbe.
S sprejemom zakona so izpolnjena zagotovila, dana v okviru pogajalskih izhodišč in
Državnega programa. Obstoječi Zakon o varstvu konkurence bo tudi v prihodnje urejal
področje nelojalne konkurence ter dumpinškega in subvencioniranega uvoza.
Urad za varstvo konkurence je v obdobju od oktobra 1998 obravnaval in izdal odločbe in
sklepe o 10 notificiranih združitvah in prevzemih, 1 nenotificiranem poskusu prevzema po
uradni dolžnosti, 2 zlorabah prevladujočega položaja, 1 preklicu individualne izjeme ter
uvedel 1 antidumpinški postopek. Zoper 1 odločbo je bila oktobra 1998 vložena tožba na
sodišču.
Urad za varstvo konkurence se je 1.6.1999 kadrovsko okrepil s 3 dodatno zaposlenimi; z
vzpostavitvijo ekonomsko-analitskega oddelka je omogočeno aktivnejše delovanje Urada pri
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izvajanju konkurenčne zakpnodaje. Stalen proces izobraževanja vseh zaposlenih (skupaj 9)
zagotavlja enega od pogojev za aktivno izvajanje pravnega reda EU na področju konkurence.
Državne pomoči
Vlada Republike Slovenije je oktobra 1998 sprejela Sklep o ustanovitvi in nalogah Komisije
za spremljanje državnih pomoči, predsednik in člani Komisije so bili imenovani marca 1999.
Naloga Komisije je usklajevanje dela na pripravi in izdelavi evidenc in poročila o državnih
pomočeh, kontroliranje združljivosti državnih pomoči (predhodna in naknadna kontrola) in
zlasti dajanje strokovnih mnenj in predlogov za oblikovanje in izvajanje politike državnih
pomoči.
S sprejetjem Poslovnika o delu Komisije za spremljanje državnih pomoči junija 1999 je bilo
omogočeno izvajanje pravnega reda EU pri dodeljevanju državnih pomoči v Republiki
Sloveniji že pred uveljavitvijo Zakona o državnih pomočeh (sprejet bo do konca leta 1999).
Istočasno je bilo sprejeto tudi Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1997 in
1998, izdelano po metodologiji, skladni s tisto, ki jo uporablja Komisija ES. Letno poročilo je
sprejela Vlada Republike Slovenije.
V okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Področje notranjega trga, je bila
ustanovljena posebna strokovna služba kot strokovna in administrativna podpora Komisiji za
spremljanje državnih pomoči; konec junija 1999 so bili v tej službi zaposleni štirje delavci. V
obdobju strokovnega usposabljanja jim pomaga posebna projektna skupina, ki jo sestavljajo
domači strokovnjaki iz vladnih in nevladnih institucij.

3.2

Inovacije

3.2.1

Informacijska družba

Slovenija je nadaljevala z aktivnostmi za uveljavljanje informacijske družbe z naslednjimi
ukrepi:
• Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki ureja varstvo informacijske zasebnosti posameznika,
je bil sprejet junija 1999 inje v celoti usklajen z direktivami EU.
• Vlada RS je razširila pristojnosti Sveta vlade za področje informatike v državnih organih,
javnih zavodih in drugih organizacijah, ki opravljajo javna pooblastila, z novimi nalogami,
kot je npr. problem leta 2000.
• Ministrstvo za znanost in tehnologijo pospešeno razvija podatkovne zbirke o raziskovalni
dejavnosti v Sloveniji - z enostavnejšim dostopom, bogatejšo vsebino in boljšo
mednarodno primerljivostjo.
• Raste pomen elektronskega poslovanja. Elektronski plačilni promet je do leta 1998 uvedlo
od 10 % malih do 30 % velikih podjetij, v letu 1999 pa to namerava okrog tretjina malih in
okrog polovica velikih podjetij.
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3.2.2

Izobraževanje, usposabljanje, mladina

Za zadnje leto je značilno predvsem nadaljevanje kurikularne reforme na področju
preduniverzitetnega izobraževanja. V ospredju je predvsem podaljšanje osnovne šole z osmih
na devet let ter prenova poklicnega izobraževanja. Posebna pozornost je namenjena posebnim
projektom kot npr. poklicnemu izobraževanju brezposelnih, učenju jezikov, skrbi za otroke
migrantov in manjšin, povečevanju možnosti za terciarno izobraževanje ipd.
Osnovna šola. V šolskem letu 1998/99 se nadaljuje proces uvajanja nove devetletne osnovne
šole. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je potrdil predmetnik in nove učne načrte,
minister pa je marca 1999 izdal odredbo o novem splošnem delu osnovnošolskega
izobraževalnega programa. Postopno uvajanje nove devetletke spremlja evalvacijska
komisija, kije pričela z delom decembra 1998.
Poklicno izobraževanje. Nadaljuje se priprava serije izobraževalnih programov v dualnem
sistemu poklicnega izobraževanja. Sprejetje bil program poklicnega tečaja za vzgojiteljico v
vrtcu, pravilnik o izvajanju delovodskih in poslovodnih izpitov, v zaključnem usklajevanju pa
je pa je pravilnik o mojstrskih izpitih. Sprejeti so izpitni katalogi za mojstre in delovodske
izpite. Poskusno se uvaja prvi izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja
(3+2) na področju živilstva. V šolskem letu 1998/99 je pomembno razširjena možnost in
povečan obseg izobraževanja mladih odraslih za pridobivanje poklicne in strokovne
izobrazbe.
Terciarno izobraževanje. Interes za študij na terciarni ravni v Sloveniji močno raste. Ob
podvojitvi študijskih mest na obeh univerzah (od osamosvojitve) je pomemben tudi nastanek
samostojnih visokih šol v nekaterih regijskih središčih. Poleg njih odpirajo možnosti za
terciarno izobraževanje še višje strokovne šole. Opazno zanimanje ža to vrsto izobraževanja
je med odraslimi že zaposlenimi osebami. V študijskem letu 1998/99 ima Slovenija tudi daleč
največje število novih diplomantov (8.779). Vlada je leta 1998 pričela s posebnim
programom spodbujanja preobrazbe podiplomskega študija, pri čemer zlasti stimulira
mednarodno povezovanje in sodelovanje. Slovenija je maja 1999 ratificirala Konvencijo o
priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji.
Izobraževanje brezposelnih; vseživljenjsko izobraževanje in učenje. Leta 1998 se je
pričel poseben vladni program izobraževanja brezposelnih in ob njegovem uvajanju je bila
sprožena obsežna akcija usposabljanja vodij izobraževanja odraslih na šolah in učiteljev.
Nadaljuje se tudi spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Poleg poklicnega in
strokovnega izobraževanja mlajših odraslih ter nezaposlenih oseb so to še: delovanje
študijskih krožkov, središč za samostojno učenje in borz znanja, jezikovno izobraževanje
odraslih za pridobitev jezikovne kompetence v slovenskem jeziku ali tujih jezikih,
usposabljanje v programih državljanskega izobraževanja, ekološkega osveščanja in drugega
splošnega izobraževanja, izobraževanje starejših odraslih, nacionalnih manjšin, odraslih s
posebnimi potrebami in posebnih skupin. Obseg tega izobraževanja in učenja odraslih je v
primerjavi z letom poprej po predhodnih ocenah narasel za nekaj več kot 20 %.
Učenje tujih jezikov. V Sloveniji nadaljujemo s projektom pospeševanja učenja tujih
jezikov, predvsem s sofinanciranjem kvalitetnih tečajev za učenje odraslih. Novost so
študijski programi za zgodnje učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina).
Nadaljuje se tudi uvajanje učiteljev asistentov (native speakers) v šole.
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Skrb za otroke migrantov. Posebna pozornost je še vedno namenjena beguncem. Zaenkrat
je za šolanje teh otrok poskrbljeno v rednih osnovnih šolah, vključno z dodatnim jezikovnim
poukom.
Dodatna skrb za manjšine in Rome. V okviru kurikularne prenove so bili posodobljeni
izobraževalni programi za šole na območju, kjer živi italijanska oziroma madžarska manjšina.
Romi so v Sloveniji maloštevilni - za lažji prehod v osnovno šolo država omogoča dveletno
obiskovanje programa v vrtcu.
Sodelovanje v programih Skupnosti. 1. maja 1999 je stopila v veljavo Odločba
Pridružitvenega sveta ES in Slovenije o polnopravni vključitvi Slovenije v programe
Socrates, Leonardo in Youth for Europe. Služba za programe EU (nacionalna agencija za
Socrates in Leonardo) ter MOVIT (nacionalna agencija za Youth for Europe) sta v letošnjem
letu zaključili pripravljalne aktivnosti za vstop v programe in se skupaj z izobraževalnimi
organizacijami pripravljata na izvajanje projektov in aktivnosti v programih, ki bodo izbrani v
okviru razpisov.

3.2.3

Raziskave in tehnološki razvoj

Slovenija uvršča med prednostne naloge sodelovanje naših raziskovalnih institucij in podjetij
v 5. okvirnem programu (5.0P) raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, ki
pomeni eno od poti pospeševanja integracije v znanstveno in tehnološko skupnost na
evropski ravni. Za promocijo 5.OP in sodelovanje slovenskih raziskovalnih partnerjev v
razvojno-raziskovalnih programih EU je Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT)
vzpostavilo ustrezno organizacijsko strukturo: ustanovljen je bil Koordinacijski odbor za
5.0P, imenovane so bile nacionalne kontaktne osebe za posamezne specifične programe in
določeni programski odbori za tematske in horizontalne programe. Za podporo sodelovanju je
MZT skupaj z drugimi institucijami organiziralo različne oblike obveščanja strokovne
javnosti in potencialnih prijaviteljev projektov iz raziskovalnih inštitutov, univerz, industrije
ter malih in srednjih podjetij (informativni dnevi, seminarji, konference, delavnice, sestanki,
priprava in sprotna obnova domače spletne strani MZT, vzpostavitev in dograditev baze
podatkov za iskanje partnerjev, obveščanje in osebna svetovanja potencialnim prijaviteljem
projektov, priprava informativnih gradiv v slovenskem jeziku ter povezovanje s sosednjimi
državami članicami EU Italijo in Avstrijo - TRICO iniciativa, itd).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1999 prešlo na sistem programskega
financiranja projektov. Izvedeno je bilo vsebinsko ovrednotenje predlaganih programov in
programskih skupin s stališča njihovega pomena za razvoj znanosti v Sloveniji, v teku pa je
še ovrednotenje s stališča njihovega pomena za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije.
Programi bodo zagotavljali dolgoročno stabilno financiranje raziskovalnih skupin. S
financiranjem projektov (trajanje 3 do največ 5 let) se bo spodbujalo predvsem raziskovanje
po-doktorskih raziskovalcev in ciljno usmerjeno raziskovanje. Programsko financiranje bo
posledično omogočilo nižjo ceno raziskovalnih in razvojnih storitev za industrijo.
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3.2.4

Telekomunikacije

Za obdobje od oktobra 1998 do konca junija 1999 je bilo za področje telekomunikacij
značilno izvajanje Zakona o telekomunikacijah na področju liberalizacije trga in podeljena
je bila druga koncesija za opravljanje mobilnih storitev GSM.
Sprejete so bile Odredbe o priznavanju CE znaka za terminalsko opremo za GSM storitve,
storitve Iridiuma in PR 27.
Sprejet je bil Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih
telekomunikacijskih storitev. Z njegovo uveljavitvijo je omogočeno opravljanje intemetskih
storitev prek kabelskih operaterjev ob predhodni pridobitvi dovoljenja.
Opravljen je bil delni rebalans cen telekomunikacijskih storitev in delna izravnava cene za
prenos pisma. Do 1.1.2000 bo vzpostavljen rebalans cen in tarifna politika, ki'bo temeljila na
sistemu obračunavanja stroškov.
Liberalizacija govorne telefonije za zaprte uporabniške skupine
Govorna telefonija je liberalizirana za zaprto telekomunikacijsko omrežje, ki se kot zaprt
uporabniški sistem uporablja za zagotovitev potrebnih telekomunikacij za opravljanje lastne
dejavnosti kot dopolnitev ali kot nadomestek javnega telekomunikacijskega omrežja, kar
ustreza definiciji "corporate netvvork". Za opravljanje te storitve ni potrebno pridobiti
dovoljenja. Prav tako je liberalizirana storitev govorne telefonije za zaprte uporabniške
skupine v mobilnih omrežjih.
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o privatizaciji Telekoma Slovenije
d.d. in s pripravo projekta za oceno različnih modelov privatizacije Telekoma Slovenije.

3.2.5

Avdiovizualna politika in kultura

V parlamentarni proceduri je novi Zakon o medijih, ki bo nadomestil veljavni Zakon o javnih
glasilih.
Predlog zakona o medijih določa, da strokovni nadzor nad izvajanjem zakona izvaja Svet za
radiodifuzijo Republike Slovenije, ki je oblikovan kot oseba javnega prava, prek katere
izvajajo svoj vpliv na avdiovizualno politiko države tudi predstavniki civilne družbe. Svet
ima v primerjavi z ureditvijo v Zakonu o javnih glasilih močno okrepljene pristojnosti, tudi
glede izrekanja obvezujočih predlogov za sankcioniranje določenih kršitev zakona. Upravni
nadzor nad izvajanjem zakona naj bi v skladu s predlogom izvajalo Ministrstvo za kulturo, v
okviru katerega bo v najkrajšem možnem času ustanovljen poseben sektor za medije, katerega
osnovna naloga bo skrb za implementacijo zakona.
V parlamentarni proceduri je tudi zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o čezmejni
televiziji in Protokol, ki spremlja to konvencijo.
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3.3

Gospodarske in davčne zadeve

3.3.1

Gospodarska in denarna unija

i5«ns •
Slovenija izpolnjuje obe maastrichtski fiskalni merili glede proračunskega primanjkljaja in
javnega dolga, merjeni z BDP in na tem področju tudi v prihodnje ne pričakuje večjih težav.
Dolgoročne obrestne mere in inflacija se znižujejo, vendar zaenkrat še presegajo referenčne
vrednosti. Tečaj slovenskega tolarja je relativno stabilen. V začetku leta 1999 je bil storjen
pomemben korak na področju liberalizacije kapitalskih tokov. Obvezen depozit na tuje
finančne kredite se je s 40 % oziroma 10 % zmanjšal na 0 %, sproščen je bil tudi režim v
zvezi s portfeljskimi naložbami in odpravljena prepoved kratkoročnega zadolževanja bank v
tujini.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - Urad za varstvo konkurence je na področju
obrestnih mer je ukinil medbančni dogovor o najvišjih pasivnih obrestnih merah. Sporazum
(kije imel sicer pozitivne učinke pri znižanju višine tako pasivnih kot aktivnih obrestnih mer
bank) s 1.3.1999 ni več veljaven.
Za vzpodbuditev razvoja kapitalskega trga je bil v mesecu marcu 1999 sprejet Zakon o
deviznem poslovanju. Tako so podane podlage za nadaljnjo liberalizacijo kapitalskih tokov, v
skladu z dinamiko, določeno v Evropskem sporazumu o pridružitvi.

3.3.2

Obdavčenje

f
Ob koncu leta 1999 je bila sprejeta temeljna zakonodaja s področja posrednega obdavčenja in
sicer Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o trošarinah. Oba zakona že vključujeta
večino sistemskih rešitev o obdavčenju v državah Evropske unije. Zakona se bosta začela
uporabljati s 1. julijem 1999. Sprejeti so bili tudi ustrezni podzakonski predpisi.
Instituciji za izvajanje zakona o davku na dodano vrednost in zakona o trošarinah sta Davčna
in Carinska uprava RS. Za uspešno uvedbo davka na dodano vrednost in trošarin je bil
uveden projekt uvedbe DDV in trošarin, katerega nosilec je Ministrstvo za finance. Obe
instituciji sta neposredno vključeni v projekt, ki ima več podprojektov. Ministrstvo za finance
RS je v okviru projekta nosilec podprojekta zakonodaja. Davčna uprava RS je zadolžena za
naloge v okviru podprojektov javnost, izobraževanje, organizacija in postopki ter
informacijska podpora. Carinska uprava RS pa je vključena v okviru podprojekta carina. Z
zaključkom projekta bodo naloge iz posameznih podprojektov prenesene na Davčno in
Carinsko upravo RS.
S sprejetjem Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah ter njunih
izvedbenih predpisov je zaključena temeljna naloga Ministrstva za finance kot nosilca
podprojekta zakonodaja. Nadaljnje naloge Ministrstva za finance na področju posrednega
obdavčenja bodo usmerjene predvsem v odpravo odstopanj od pravnega reda EU ter v
uskladitev zakonodaje v delu, ki se nanaša na intrakomunitarne transakcije.
Ministrstvo za finance je ob sodelovanju nekaterih drugih domačih institucij organiziralo
izobraževanje v obliki posvetov in seminarjev za različne strokovne, vodstvene in vodilne
nivoje v podjetjih. Velika pozornost je posvečena potrošnikom v obliki nuđenja pomoči s
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strani posebne informacijske pisarne. Z Zvezo za zaščito potrošnikov je organizirana
kampanja za zaščito potrošnikov in izvedba projekta "Price-watch", katere namen je
seznanitev potrošnikov o vplivu davka na dodano vrednost na cene. Poleg zaščite potrošnika
je tovrstna dejavnost tudi del splošne skrbi za obvladovanje inflacije v obdobju uvajanja
davka na dodano vrednost.
V Davčni upravi RS je bila postavljena nova organizacijska struktura v smislu racionalizacije
postopkov in povečanja učinkovitost pobiranja davka na dodano vrednost. Zaključen je
postopek registracije zavezancev za davek na dodano vrednost in izdana potrdila o prijavi
davčnim zavezancem. Pripravljeni so tudi ustrezni obrazci, navodila in osnutki internih aktov
in predpisov za izvajanje zakona o davku na dodano vrednost.
Izobraževanje vodilnih in vodstvenih delavcev ter inštruktorjev, kontrolorjev in inšpektorjev
Davčni upravi RS je potekalo ob pomoči tujih svetovalcev.
V Davčni upravi RS poteka razvoj lastne računalniške podpore za davek na dodano vrednost.
Uveden je prvi del sistema za podporo registraciji za davek na dodano vrednost. Do začetka
izvajanja zakona pa bo izdelan tudi sistem za obdelavo obračunov, plačil in vračil ter sistem
nadzora.
Za potrebe izvajanja zakona o davku na dodano vrednost in zakona o trošarinah je bil
dopolnjen carinski informacijski sistem. Vzpostavljen je register trošarinskih zavezancev,
register carinskih zavezancev pa dopolnjen s podatki o davčnih zavezancih. Zagotovljena je
izmenjava podatkov med Davčno in Carinsko upravo RS o realiziranem davku na dodano
vrednost pri uvozu. Opravljena je bila registracija trošarinskih zavezancev. Za delavce
Carinske uprave RS so bila izvedena tudi izobraževanja za opravljanje novih nalog.

3.3.3

Statistika

Slovenija je dosegla sledečo pravno in drugo statistično infrastrukturno harmonizacijo:
1. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev velja od
22. 8. 1998 (Ul. RS 56/98) inje v skladu z ESA 95.
2. Dokončana so dopolnila slovenske Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD), ki temelji
na klasifikaciji NACE Rev. 1.
3. Slovenska standardna klasifikacija poklicev (primerljiva s klasifikacijo ISCO-88(COM) je
vključena v Statistični register delovno aktivnega prebivalstva.
4. Nacionalna nomenklatura industrijskih proizvodov (N1P) je usklajena z zadnjimi
spremembami seznama PRODCOM.
5. Nacionalna carinska nomenklatura je dopolnjena zaradi sprememb v Kombinirani
nomenklaturi.

i
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Na posameznih področjih je bil dosežen naslednji napredek:
<1
unss;
nvo 1 3'
Dokončana je sektorizacija oziroma določitev enot institucionalnega sektorja države v
Poslovnem registru Republike Slovenije.

Makroekonomske statistike

Pri oceni bruto nacionalnega dohodka so uporabljeni podatki plačilne bilance, ki jo objavlja
Banka Slovenije. SURS je podatke plačilne bilance prevedel in uskladil s kategorijami računa
tujine v okviru sistema nacionalnih računov.
Za projekt Računov v institucionalnem sektorju država in za statistično vodenje zadolženosti
in primanjkljaja je pomembno, daje Ministrstvo za finance objavilo javnofinančne podatke v
skladu s priporočili za vladne finančne statistike, ki jih je pripravil Mednarodni denarni sklad,
in v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodkov in odhodkov. Teče delo na povezovalni
tabeli (prevajalniku) med njihovimi podatki in kategorijami ESA 95 (doseženo je izboljšanje
metodologije in virov).
Statistična raziskava za potrebe obračuna kvartalnega BDP v stalnih in tekočih cenah je
izboljšana in razširjena na večji del tržnih dejavnosti.
Ocene bruto dodane vrednosti za 12 statističnih regij Republike Slovenije so javno
objavljene.
Narejen je nadaljnji napredek pri izvajanju uredb, povezanih z indeksom cen življenjskih
potrebščin (HICP).
Socialne in demografske statistike
Junija 1998 je potekalo izvajanje 10. izdaje mednarodne klasifikacije bolezni, poškodb in
vzrokov smrti in priprava primerljivih časovnih vrst za rezultate o vzrokih smrti (vključno do
leta 1997).
Dokončana je metodologija ankete o fleksibilnosti delovne sile, ki je primerljiva s
standardom EU.
Poslovne statistike
Pripravljen je izčrpen pilotni vprašalnik za pilotno anketo, katere namen je raziskati
razpoložljivost podatkov kot tudi možnosti elektronskega posredovanja podatkov z uporabo
programske opreme EDISENT.
Statistični urad sodeluje v pilotnem projektu EU o uskladitvi statistike energetike v državah
Phare. Za zbiranje podatkov za leto 1998 smo pripravili in razdelili 13 popravljenih ali novih
vprašalnikov.
Izdan je prevod Klasifikacije vrst gradenj, ki jo od leta 1999 uporabljamo za zbiranje
statistike gradbeništva.
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Uvedena je nova anketa o cestnem prevozu blaga, usklajena z zahtevami EU.
Nova anketa o potovanju domačega prebivalstva sledi direktivi EU.
Uresničena je nova mesečna anketa o gostinstvu (oddelek 55 klasifikacije NACE Rev. 1).
Anketa se podreja kratkoročnim statističnim zahtevam EU v zvezi s storitvami.
Novembra 1998 je Eurostat začel izvajati pilotni projekt za statistiko zunanje trgovine. V
začetku leta 1999 je Statistični urad začel Eurostatu pošiljati mesečne podatke v skladu z
novo obliko zapisov za podatkovno bazo COMEXT. V sodelovanju s carino in Ministrstvom
za ekonomske odnose in razvoj je v pripravi popolna informacija o nacionalnem tarifnem
sistemu.
Izvaja se nova mesečna anketa o poslovnih trendih v trgovini na drobno.
Statistika kmetijstva
Popis osnovnih zmogljivosti kmetij:
Uveden je bil (1998/99).
Podatki popisa osnovnih zmogljivosti kmetij iz leta 1997 so pretvorjeni v obliko Eurofarm,
pripravljene so standardne tabele Eurofarm.
V okviru horizontalnega pilotnega projekta Phare se razvijajo ekonomski računi in statistika
kmetijskih cen.
Rastlinska pridelava in živinoreja:
Osnutek bilance rastlinske pridelave in krme za obdobje 1991-1997 je pripravil Kmetijski
inštitut Republike Slovenije.
Živinoreja: vzorec za anketo o številu živine je povečan, s čimer zadostuje merilom.
Kakovost je izboljšana.
Izvedena je vzorčna anketa o ovcah in kozah, kije skladna s pravnim redom EU

3.4

Sektorske politike

3.4.1

Industrija

Slovenija na področju industrijske politike nima obveznosti za sprejem nove zakonodaje.
Kljub temu se slovenska podjetja pripravljajo na uveljavitev pravil in pogojev enotnega trga
EU.
Slovenija pospešeno izvaja ukrepe prestrukturiranja in privatizacije ter uveljavlja
horizontalne ukrepe za povečanje konkurenčne sposobnosti slovenske industrije. Slovenska
podjetja so pričela z implementacijo harmoniziranih tehničnih predpisov. Za zagotavljanje
dolgoročne konkurenčnosti problematičnih sektorjev je Slovenija pristopila k izvajanju
programov prestrukturiranja v železarstvu, tekstilni industriji in obutveni industriji.
Izvedena je bila analiza vseh pomembnih panog slovenske industrije. Rezultat je predlog
ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij v posamezni panogi in predlog ukrepov za
učinkovito implementacijo harmoniziranih predpisov v podjetja.
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Proces prestrukturiranja podjetij in zaključevanje privatizacije poteka preko ukrepov
Slovenske razvojne družbe. Večina podjetij izven SRD prehaja v zadnjo fazo sanacije in
prestrukturiranja, zato MGD za dvig konkurenčnosti uveljavlja horizontalne, razvojne ukrepe.
Vzpodbujajo se ukrepi, kot so:usposabljanje vodilnih in strokovnih delavcev v podjetjih,
sofinanciranje posodobitve proizvodnje, krepitev skupnega nastopa slovenskih podjetij na
mednarodnih trgih, uvajanje mednarodnih standardov kakovosti, avtomatizacija in
informatizacija proizvodno tehnoloških procesov v podjetjih.
V sodelovanju s PHARE se pričenja projekt izvajanja tehničnih predpisov v podjetjih za
zagotavljanje pomoči podjetjem pri prilagajanju njihovega poslovanja novim tehničnim
predpisom in pomoči pri pripravi tehnične mape.
Slovenija je že potrdila program prestrukturiranja železarske industrije (Terms of Reference),
na področju prestrukturiranja tekstilne in obutvene industrije pa so programi prestrukturiranja
v procesu priprave. Programi bodo izdelani do konca leta 1999.
Večina ukrepov se izvaja projektno; torej je zagotovljeno tudi stalno spremljanje in
nadziranje izvajanja strategije industrijske politike. Z razvojem in uveljavitvijo dovoljenih
shem financiranja pa bo sistem postal še transparentnejši.
Pri uresničevanju ukrepov za izboljšanje stanja ter izvajanje horizontalnih ukrepov za
pospeševanje razvoja podjetij slovenska industrijska politika upošteva tudi pripombe,
zapisane v Poročilu Komisije ES iz novembra 1998.
V tem obdobju ni bilo ustanovljenih novih institucij za implementacijo, ukrepi se izvajajo
preko obstoječih. V obstoječih institucijah ter na MGD se izvaja permanentno usposabljanje
kadrov za izvajanje nalog vključevanja v EU.

3.4.2

Kmetijstvo

Oktobra 1998 je Vlada RS sprejela program reforme kmetijske politike, ki predstavlja osnovo
za prilagajanje slovenskega kmetijstva Skupni kmetijski politiki EU. V letu 1999 so že bila
uvedena neposredna plačila na področju poljščin ter na področju okoljskih programov
(različne oblike ekološkega kmetijstva). Očiten premik predstavlja postopen umik državnega
monopola na trgu s pšenico.
Projekti razvoja podeželja so v skladu z reformo kmetijske politike usmerjeni v tri
zaokrožene celote: programi obnove vasi potekajo podobno kot v preteklih letih, intenzivno
pa se uvajajo programi razvoja podeželja za širše teritorialne enote s prevladujočo vlogo
kmetijstva (uvedba pilotskih projektov v letu 1999) ter soudeležba v širših regionalnih
programih. Proračunska sredstva namenjena strukturnim ukrepom v kmetijstvu so se v letu
1999 znatno povečala.
V času od novembra 1998 do junija 1999 je bila sprejeta tudi vrsta pravnih aktov (glej
prilogo).
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Na področju institucionalne izgradnje je Slovenija s sprejemom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev ustanovila Agencijo
RS,#a kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), kot organ v sestavi Ministrstva za
krnetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki bo delovala kot plačilna agencija po kriterijih
pralne ureditve EU. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo prevzela vse naloge
povezane s Skupno kmetijsko politiko. Izvajala bo ukrepe jamstvenega dela kmetijskega
sklada (EAGGF - European agricultural guarantee and guidance fund), hkrati pa bo imela
implementacijski značaj za izvajanje ukrepov usmerjevalnega dela sklada EAGGF ter
izvajala naloge povezane z izvedbo predpristopne pomoči SAPARD. Glede na povezanost
kmetijstva in ribištva v Sloveniji, bo Agencija prevzela tudi izvajanje tržno cenovnih ter
strukturnih ukrepov Skupne ribiške politike EU. Agencija bo v predpristopnem obdobju
postopno prevzela izvajanje večine ukrepov nacionalne kmetijske politike.
Postavitev natančnejše organizacijske sheme ter delovanje Plačilne agencije bo izvedeno do
konca leta 1999, trenutno pa naloge bodoče agencije izvajajo obstoječe organizacijske enote
MKGP. V okviru PHARE twinning so se že začela srečanja s francoskimi in nemškimi
eksperti, hkrati pa poteka še kratkoročno izobraževanje z Danci.
V teku so priprave za izdelavo sedemletnega programa razvoja podeželja predpristopne
pomoči SAPARD, ki bo Komisiji ES pravočasno predan v potrditev.
Na področju izgradnje informacijskega sistema MKGP je že izdelan register kmetijskih
gospodarstev, ki pridobivajo subvencije. V register je zajetih 55 000 kmetijskih gospodarstev
s podatki o živalih ter podatki o površinah in rabi tal. Zajem rabe zemljišč iz ortofoto
posnetkov je v teku. Izdelanih je 460 listov od 3250, do konca leta 1999 pa bo izdelanih še
dodatnih 600 listov. Slovenija je za izvedbo tega projekta pridobila tudi sredstva svetovne
banke. Register pridelovalcev grozdja in vina je vzpostavljen. Vseh 30 upravnih enot je preko
računalniške mreže povezanih z MKGP. Na voljo so podatki o pridelovalcih vina ter podatki
o površinah, podatki o pridelku pa bodo vnešeni letos jeseni ob trgatvi. Pričeto je tudi delo na
vzpostavitvi registrov in katastrov drugih trajnih nasadov.
Na področju veterine je Slovenija do sredine leta 1999 sprejela vrsto podzakonskih predpisov
s področja nadziranja živalskih bolezni, reprodukcije, prometa z živalmi, živili, surovinami in
odpadki živalskega izvora ter tudi določila mejne prehode za izvoz, uvoz in prevoz pošiljk
živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega porekla. Sprejet je bil tudi pravilnik o
označevanju goveda, ki je osnova za uskladitev na področju identifikacije in registracije
goveda. Na področju informatizacije potekajo priprave povezav komunikacij med
regionalnimi enotami s centralno enoto, kar pomeni, da bi do konca leta vzpostavili
komunikacije med vsemi enotami inšpekcij (notranja in mejna) z Veterinarsko upravo RS in s
tem zagotovili ustrezno povezavo. Na fitosanitarnem področju je Slovenija uskladila najvišje
dovoljene količine pesticidov v. rastlinah za prehrano. Sistem kontrole kritičnih točk
(HACCP-angl.) se že uvaja v vse proizvodnje obrate, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in
bo v popolnosti uveden do konca leta 1999, ko bodo stopili v veljavo novi predpisi, s katerimi
bo HACCP uzakonjen.
Za izvajanje vseh naštetih nalog je MKGP zaposlilo skupaj 45 ljudi, ki delajo pretežno ali
izključno na področju vključevanja in harmonizacije predpisov z EU zakonodajo.
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3.4.3

Ribištvo

V obdobju od zadnjega poročila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začelo
izdelovati strategijo razvoja ribištva in okrepilo kadrovsko sestavo na ministrstvu. Z nabavo
novih tehničnih sredstev (ribiški nadzorni Čoln) pa je omogočeno tudi boljše izvajanje
nadzora nad ribolovnimi fondi.

3.4.4

Energetika

V maju 1999 je bil sprejet Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah, na podlagi
katerega se bodo v skladu z direktivami EU oblikovale 90-dnevne obvezne rezerve naftnih
derivatov, ki zagotavlja postopnost pri realizaciji, tako da bodo 60-dnevne zaloge
zagotovljene do leta 2002, 90-dnevne pa do leta 2005.
Oblikovanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov se bo izvajalo kot posebna javna
gospodarska služba, za kar bo Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
Republika Slovenija je intenzivirala prilagajanje energetskega sektorja pogojem delovanja v
EU. V juliju bo sprejet Energetski zakon, v juniju pa je bil sprejet Zakon o rudarstvu.
Ratificirana je skupna Konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in
varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki.
Vlada RS je novembra 1998 sprejela odlok, s katerim je povečala znesek odgovornosti za
jedrsko škodo za vsakega lastnika jedrske elektrarne v Sloveniji glede na znesek iz Dunajske
konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo (1963) na 42 milijonov ameriških dolarjev.
Odlok je začel veljati 1.februarja, 1999 in sprejema nove zakonodaje o odgovornosti za
jedrsko škodo.
Republika Slovenija je marca 1999 posredovala OECD uradno izjavo o pristopu Slovenije k
režimu Pariške konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo.
Cene in tarifni sistem:
Decembra 1998 je bil sprejet nov tarifni sistem za električno energijo, s katerim je v veliki
meri odpravljeno subvencioniranje cene električne energije za gospodinjstva skozi ceno za
industrijo. Vlada RS nadzoruje le cene motornega bencina, energetskega plina na nivoju
prenosa in električne energije.
Jedrska varnost:
Uparjalniki, ki se nahajajo v končni fazi sestavljanja v španski firmi ENSA bodo po
opravljenih prevzemnih preizkusih bodo uparjalniki do konca leta 1999 pripravljeni za prevoz
v JE Krško. Vgradnja uparjalnikov bo potekala med rednim letnim remontom NE Krško v
letu 2000.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) je vložila znatne napore tudi v
reevaluacijo seizmičnosti lokacije NE Krško. Od leta 1993 potekajo na tem območju obsežne
in drage geološke raziskave. Zaradi nezadostnih domačih finančnih sredstev je URSJV
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zaprosila za finančno pomoč v sklopu PHARE programa. Projekt, vreden 500.000 ECU, je bil
odobren v letu 1997. Terensko delo poteka od marca 1999 in bo končano zgodaj leta 2000.
Rezultati PHARE projekta bodo uporabljeni skupaj z ostalimi geološkimi podatki za
interpretacijo podpovršinske geološke in tektonske zgradbe Krškega bazena.
Potrebna bo izgradnja mreže šestih seizmoloških postaj za opazovanje potresov na lokaciji
NE Krško. Za izgradnjo te mreže je bila vložena vloga za dodelitev sredstev PHARE.
JE Krško je vpeljala pri predelavi posebne vrste radioaktivnih odpadkov (kot npr. usedline
uje evaporatorja in izrabljenih ionskih izmenjevalnikov) t.i. "sistem sušenja v sodih", ki bo
bistveno zmanjšal volumen novo proizvedenih nizko- in srednje- radioaktivnih odpadkov. V
letu 1998 so bili trdni gorljivi radioaktivni odpadki odpeljani na sežig na Švedsko, kar je tudi
prispevalo k zmanjšanju volumna radioaktivnih odpadkov.
Ob koncu leta 1994 je bil ustanovljen "Sklad za financiranje razgradnje JE Krško". V letu
1998 je JE Krško redno plačevala v "Sklad" za tisto električno energijo, ki je bila porabljena
v Sloveniji, kar pomeni polovico proizvedene energije.
Lastništvo:
Republika Slovenija je privatizirala svoj lastniški delež v podjetjih, ki se ukvarjata s trgovino
z naftnimi derivati. Republika Slovenija ima še vedno 45% delež v podjetju Nafta Lendava
ter je 90-100% lastnik podjetij elektrogospodarstva in premogovništva.
Učinkovita raba energije:
Izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije se povečuje, kar se odraža z
naslednjimi kazalci: število energetskih pregledov v industriji in na področju zgradb se je v
primerjavi z letom 1998 povečalo za 100%, število energetsko svetovalnih pisarn se je
povečalo na 32, število obiskov v energetsko svetovalnih pisarnah se je povečalo za 20 %,iz
sklada za učinkovito rabo energije (Energy Saving Fund) je odobrenih 15 kreditnih linij v
skupni vrednosti 5 MEUR, pri teh projektih je dosežen letni prihranek v višini 1,25 MEUR,
izdanje nov vodnik za učinkovito rabo energije iz področja elektromotornih pogonov, izdana
je 40 stranska brošura o učinkoviti rabi energije za široko rabo, izvaja se projekt uvajanje
metod financiranja projektov učinkovite rabe energije s strani tretje stranke (Third Party
Financing) oziroma pogodbenega financiranja (Contracting),izvaja se projekt usposabljanja
lokalne samouprave za pripravo energetskih zasnov lokalnih skupnosti (Capacity Building of
Slovenian Local Authority for Energy Planing), izvedena je bila akcija za uporabo energetsko
učinkovitih žarnic v gospodinjstvih. Prodaja teh žarnic se je povečala za 200 %.
Rezultat izvajanja programov učinkovite rabe energije se na nacionalnem nivoju odraža v
zniževanju energetske intenzivnosti, ki v zadnjih dveh letih pada po stopnji 2,5 % letno.
Varovanje okolja:
Gradnja čistilnih naprav pri termoelektrarni Šoštanj bo zaključena v letu 2001, investicija v
odžveplalne naprave pri termoelektrarni Trbovlje pa bo izvedena do konca leta 2004.
Vlada RS je decembra 1998 sprejela Odredbo o spremembah in dopolnitvah odredbe o
kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena in tako slovenske predpise
s tega področja v celoti uskladila s predpisi EU.
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Vlada RS je februarja letos sprejela tudi Uredbo emisij hlapnih organskih spojin v zrak iz
naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina.

3.4.5

ilussH
vjtr ,

Promet

V obdobju od oktobra 1998 do konca junija 1999 so bili na področju transporta doseženi
naslednji rezultati:
V mesecu februarju 1999 je bil na področju mednarodne konkurenčnosti cestnega prometa
sprejet naslednji podzakonski akt - Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih
avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji.
V skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji se nadaljuje
razvoj cestne infrastrukture za okrepitev mednarodne konkurenčnosti cestnega prometa z
izgradnjo cestnih povezav na trasi V. in X. koridorja v delu, ki poteka po ozeiplju Slovenije.
Ugotoviti je treba, da so predpisi Republike Slovenije, ki urejajo cestne dajatve (letno takso
in cestnino), usklajeni s sedaj veljavnim pravnim redom Skupnosti kakor tudi s predvidenimi
rešitvami EU na tem področju tako, da sistem pobiranja cestnih dajatev deluje v smeri
zagotavljanja usklajenosti sistema povračil z veljavnim sistemom v EU. Vse navedene naloge
na področju cest izvajajo že ustanovljene institucije z istim številom zaposlenih, saj novih
institucij in novih zaposlenih v predmetnem obdobju ni bilo predvidenih.
Področje železniškega transporta:
Na področju mednarodne konkurenčnosti železniškega transporta sta v parlamentarni
proceduri Zakon o železniškem prometu vst<Zakon o varnosti železniškega prometa, s
katerima bo na področju železniškega prometa vzpostavila zakonska podlaga za sprejem
ustreznih predpisov za celovito uskladitev s pravnim redom EU. Pri pripravi obeh prej
omenjenih pravnih aktov so bile upoštevane pripombe in sugestije Komisije ES in vsebujeta
smernice pravne urejenosti Evropskih skupnosti tako, da sta zakona v celoti skladna s
pravnim redom EU.
Področje pomorskega transporta in transporta po celinskih vodah:
V postopku sprejema je krovni predpis, t.j. Pomorski zakonik Republike Slovenije; njegovo
uveljavitev pričakujemo do konca oktobra 1999.
Za izpolnitev pogojev za pristop k Pariškemu memorandumu o PSC (Port State Control) so
bile v maju objavljene ratifikacije Protokolov iz 1988 k Konvenciji o tovornih črtah iz 1966
in k konvenciji SOLAS iz 1974 in Konvencije ILO št. 147.
Poleg navedenega je Vlada RS sprejela dva podzakonska akta, s katerima se implementirajo
predpisi EU in sicer Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih det
glede varnosti in sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov in Sklep o
določitvi pooblaščene organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo.
Na področju prometa po celinskih vodah je bila opravljena raziskovalna študija o osnovah za
pripravo predloga zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah zaradi prilagoditve v letu
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1998 pripravljenih izhodišč s priporočili EU danimi na pregledu usklajenosti slovenske
zakonodaje s pravnim redom EU v mesecu marcu letos in vzpostavljeno sodelovanje s
Centralno Komisijo za plovbo po Renu.
Področje zračnega transporta:
Na področju uskladitve zračnega transporta z EU s ciljem učinkovito urediti ponudbo storitev
zračnega prometa in vključiti Republiko Slovenijo v enoten letalski trg, je bila v aprilu 1999
sprejeta Pobuda za sklenitev večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega
zračnega prostora (ECAA). Poudariti je potrebno, da bo Slovenija s pristopom k ECAA že
pred predvidenim polnopravnim članstvom v popolnosti izpolnjevala pogoje na tem področju,
saj število uredb in direktiv Sveta ter drugih dokumentov, ki jih vsebuje ECAA, presega
število virov, ki so bili obravnavani na pregledu usklajenosti zakonodaje s pravnim redom
EU. K ECAA pa Slovenija ne more pristopiti preden bo ustrezno rešen ustavni problem
izvrševanja nekaterih suverenih pravic po institucijah izven Republike Slovenije. Problem naj
bi bil primemo rešen z spremembo Ustave Republike Slovenije s t.i. evropskim členom.

3.4.6

Mala in srednja podjetja

V obdobju od oktobra 1998 do junija 1999 je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem
izvedlo določene aktivnosti za zagotavljanje pogojev za krepitev konkurenčnih prednosti
slovenskih malih in srednjih podjetij. Poteka subvencioniranje potrebnih raziskav za
oblikovanja pravnih in ekonomskih posledic vstopa v EU na področju malega gospodarstva.
Ministrstvo subvencionira razvojne projekte in investicije v tehnološko obnovo malih podjetij
in podjetnikov na manj razvitih območjih, skupaj z Ministrstvom za delom, družino in
socialne zadeve bo subvencioniralo ustvarjanje novih delovnih mest v malih podjetjih in pri
samostojnih podjetnikih. 100 mio SIT je ministrstvo namenilo finančnim spodbudam za
investicije v hitro rastočih, izvozno in razvojno usmerjenim enotam malega gospodarstva, ki
jih vodijo podjetnice in mladi podjetniki.
V letu 1999 poteka subvencioniranje izobraževanja v visokošolskih institucijah za potrebe
podjetništva lastnikom malih podjetij in samostojnim podjetnikom, ministrstvo pa
subvencionira tudi programe usposabljanja in seminarje za področja : sodobne metode
vodenja in strateškega upravljanja, mednarodnega marketinga, uvedbe davka na dodano
vrednost, finančnega načrtovanja, informacijske tehnologije, tujih jezikov, uvajanja novih
tehnologij in ostalo.
Ministrstvo je koordinator medresorske skupine za pripravo enotnih stališč o poenostavitvi
upravnih in administrativnih postopkov, ki bodo omogočili podjetnikom enostavnejše
poslovanje. Priprave enotnih stališč so v teku.
Za potrebe spremljanja in izvajanja strokovnih nalog povezanih s procesom vključevanja
Slovenije v EU je MMGT zagotovil dve novi zaposlitvi.
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3.5

Gospodarska in socialna kohezija

3.5.1

Zaposlovanje in socialne zadeve

V času od objave Poročila o napredku je bila sprejeta novela Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je bila uveljavljena oktobra 1998. Na podlagi tega
zakona je minister za delo že izdal 13 podzakonskih aktov. Sprejeti podzakonski akti
omogočajo izvajanje Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je Vlada RS maja
1999 sprejela Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto
1999. Do konca junija je bilo na podlagi tega Programa sprejetih še pet podprogramov program javnih del, program pospeševanja podjetnosti žensk, program pospeševanja
podjetnosti mladih, program izobraževanja brezposelnih, program pospeševanja skrajševanja
delovnega časa in uvajanja novih oblik zaposlovanja.
Število registriranih brezposelnih oseb pada. Tako je bilo decembra 1998 126.625 registrirano
brezposelnih oseb, januarja 1999 126.028, februarja 1999 124.920, marca 1999 122.917 in
aprila 1999 121.882 registrirano brezposelnih oseb. Deloma je upadanje števila brezposelnih
oseb povezano tudi z običajnim sezonskim padanjem v pomladanskih mesecih, vendar Zavod
RS za zaposlovanje ocenjuje, da bo raven brezposelnosti v letu 1999 za približno 10% nižja
glede na leto 1998.
Na področju integracije načela enakosti spolov (mainstreaminga) RS izvaja štiri večje
projekte: v okviru projekta UNDP se izvaja projekt Integracija načela enakosti spolov v
razvoj nacionalnih politik, projekt zastopanost žensk v politiki; projekt na področju
preprečevanja in ukrepanja zoper spolno nasilje in spolno nadlegovanje ter projekt Odpiramo
vrata ženskam, katerega namen je opozoriti na probleme žensk ob iskanju zaposlitve ter
povečati osveščenost delavk/delavcev kot tudi delodajalcev o njihovih pravicah in
obveznostih iz delovnega razmerja.
Področje zdravja in varstva pri delu oziroma okvirna direktiva 89/391 je v slovenski pravni
red dokončno prenesena s sprejetjem Zakona o zdravju in varstvu pri delu, ki je bil sprejet
junija 1999.
Dosežen je bil napredek pri pripravi pokojninske reforme. V mesecu aprilu 1999 je bil
podpisan dogovor o pokojninski reformi med socialnimi partnerji. Vlada RS je že potrdila
predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ga posredovala Državnemu
zboru v drugo obravnavo.
Socialni dialog se še naprej razvija. Socialni partnerji so poleg dogovora o pokojninski
reformi marca podpisali tudi dogovor o politiki plač za obdobje od leta 1999 do 2001 in
nadaljujejo usklajevanje o vseh pomembnih odločitvah v okviru Ekonomsko socialnega
sveta.
Na področju socialnega varstva je bila maja 1999 sprejeta novela Zakona o socialnem
varstvu, ki je odpravila nekatere nedorečenosti na področju uvajanja zasebništva na področju
socialnega varstva in ki omogoča nadaljevanje uveljavljanja sistema pluralizacije izvajalcev v
socialnem varstvu. Z novelo zakona so večji vpliv na nekatere programe socialno varstvenih
storitev, ki so sicer v pristojnosti države, dobile tudi lokalne skupnosti. V okviru nadaljevanja
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politike pluralizacije na področju socialnega varstva je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve podelilo koncesije za izvajanje varstva, vodenja in zaposlitev pod posebnimi
pqgoji za odrasle duševno in telesno prizadete ter za institucionalno varstvo starih
zasebnikom in nevladnim organizacijam. Državni zbor je maja 1999 v prvi obravnavi sprejel
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005.
V zvezi s sistemom zdravstvenega varstva po podatkih o najpomembnejših kazalcih
zdravstvenega stanja prebivalstva in o delu zdravstvene službe Slovenija ohranja
primerljivost z Evropsko unijo. Delež celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo je na ravni
7,6% GDP, število bolniških postelj se postopno, vendar vztrajno zmanjšuje in je še pod
povprečjem EU, medtem ko se število aktivnih zdravnikov postopoma povečuje. Ključna
vprašanja, ki se na evropski ravni pojavljajo ob vključevanju novih držav so pomanjkanje
jasnih, sodobnih usmeritev glede splošnega zdravstvenega varstva, obvladovanje nalezljivih
bolezni, obvladovanje izdatkov za zdravstveno varstvo, vpliv slabih razmer v okolju itd.
V zvezi s tem je potrebno navesti, daje v Sloveniji nacionalni program zdravstvenega varstva
kot temeljni dokument zdravstvene politike v drugi obravnavi v Državnem zboru RS.
Slovenija tudi ugotavlja, daje v zvezi z odločitvijo št. 2119/98/EEC Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavljanju mreže za obvladovanje in nadzor nad
nalezljivimi boleznimi v skupnosti že danes sposobna izvajati vse predvidene ukrepe oziroma
obveznosti, in sicer na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil sprejet leta 1995.
Vzpostavljeno je epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni. V nacionalnem programu
spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni so opredeljene prednostne naloge za
izboljšanje spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni pri nas. Vsako leto izda Inštitut za
varovanje zdravja poročilo o epidemiološkem spremljanju nalezljivih bolezni in analizo
izvajanja imunizacijskega programa in drugih ukrepov za varstvo prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi v Sloveniji.
Slovenija je že potrdila pripravljenost za vključitev v komunitarne programe promocije
zdravja, obvladovanja raka, preprečevanja odvisnosti od drog ter preprečevanja AIDS in
drugih nalezljivih bolezni in za to v proračunu za leto 1999 tudi zagotovila potrebna sredstva.
Slovenija se je že vključila v 5. okvirni program raziskav in tehnološkega razvoja, v okviru
katerega poteka poseben program "Kakovost življenja in upravljanje naravnih virov,
potrebnih za življenje".

3.5.2

Regionalna politika in kohezija

Zakon o spodbujanju regionalnega razvoja bo sprejet na julijski seji.
Drugi pomemben predpis, ki je sprejet, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Zakon predvideva ustanovitev Agencije za
regionalni razvoj, kot organa v sestavi MEOR. Agencija za regionalni razvoj bo delovala kot
koordinacijska institucija za koordinacijo regionalne in strukturne politike v Sloveniji in kot
implementacijska institucija za programe s področja regionalnega razvoja.
Republika Slovenija je pristopila projektu celovite prenove regionalne politike. Prenova
regionalne politike kratkoročno in srednjeročno pomeni sprejem novega Zakona o
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spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in podzakonskih aktov, usklajenih z načeli EV
regionalne politike, ustanovitev oziroma okrepitev obstoječih institucij, potrebnih za
izvajanje nove regionalne politike, tako na državni kot na lokalni ravni, izdelava strateških
dokumentov, državnega razvojnega plana, dolgoročnega proračOna idr., dolgoročno pa
ustvarjanje pogojev za trajnostni razvoj vseh regij in Slovenije v celoti ter enakopravno in
konkurenčno vključitev slovenskih regij v razširjeno Evropo regij in s tem Slovenije kot
celote v EU.
Slovenija je pospešeno začela uresničevati prednostne naloge Partnerstva za pristop, kar
potrjujejo aktivnosti pri pripravi in sprejemu novega zakona s področja regionalne politike in
kadrovske krepitve Ministrstva za regionalni razvoj in drugih organov, vključenih v izvajanje
regionalne strukturne politike. Pri vseh ukrepih so upoštevane pripombe in sugestije Komisije
ES, ki so se nanašale zlasti na neustrezno zakonsko ureditev in pomanjkanje ustreznih
institucij.

3.5.3

Prostor

Na področju evidentiranja nepremičnin je Vlada RS, v oktobru 1998, ustanovila programski
svet za izvedbo posodobitve evidentiranja nepremičnin. Svet je sestavljen interdisciplinarno
iz predstavnikov ustreznih ministrstev, vladnih služb in institucij. Sestaja se redno in
koordinira posamezne aktivnosti resorjev. Do konca leta 1999 bodo sprejeti tudi novi predpisi
s področja evidentiranja nepremičnin. Na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči sta
bili v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih v začetku 1999 sprejeti Navodilo za izračun
komunalnega prispevka in Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.

3.6

Kakovost življenja in okolja

3.6.1

Okolje

Vlada Republike Slovenije je koncem leta 1998 sprejela Nacionalni program varstva okolja,
ki vsebuje podrobne cilje in usmeritve za strategijo varstva okolja in rabo naravnih dobrin v
obdobju najmanj 10 let tudi z vidika vključevanja v EU. Program je v postopku sprejemanja v
Državnem zboru.
I
V skladu z okoljsko pristopno strategijo se nadaljuje prenos okvirne zakonodaje in priprava
operativnih načrtov za izvajanje posameznih predpisov. V aprilu 1999 je bil sprejet Zakon o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99), junija pa Zakon o ohranjanju narave. V obdobju od
novembra 1998 do maja 1999 je bila sprejeta vrsta podzakonskih aktov: trinajst na področju
odpadnih voda, trije na področju onesnaževanja zraka in dva s področja ravnanja z odpadki
(za natančen seznam glej Prilogo 1). Predpisi o monitoringu zunanjega zraka in sežiganju
nevarnih odpadkov bodo sprejeti v drugi polovici letošnjega leta. Za pripravo operativnega
načrta izvajanja Direktive o celovitem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (IPPC
Direktiva) je bila v maju končana preliminarna študija o možnostih izvajanja direktive v
gospodarstvu. V ta namen teče tudi D1SAE projekt z naslovom Implementacija direktive o
celovitem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru ter implementacija BAT koncepta v
Sloveniji, ki bo zaključen v juliju. Na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji je bila
opravljena podrobna analiza skladnosti slovenske zakonodaje s področja sevanja z
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evropskimi predpisi (z direktivami 96/29/Euratom, 47/43/Euratom in 97/43/Euratom),
januarja 1999 pa je bil sprejet Zakon o ratifikaciji skupne konvencije o varnem ravnanju z
izrabljenim jedrskim gorivom in varnim ravnanjem z radioaktivnimi odpadki (Uradni list
RS, št. 7/99). Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je v začetku leta 1999 začela
vzpostavljati računalniško podprto evidenco prejetih doz za delavce v jedrskih objektih, ki bo
predvidoma končana do konca leta. Trenutno poteka polnjenje podatkovnih baz o prejetih
dozah. Prav tako je v bila v začetku letošnjega leta postavljena še dodatna merilna postaja za
avtomatsko merjenje kontaminacije zraka v Krškem. Na ta način celotna mreža merilnih
postaj ustreza potrebam Slovenije in mednarodnim zahtevam.
Na področju inšpekcijskega nadzora se izvaja vrsto programov:
- program nadzora nad emisijami v zrak iz industrijskih in ostalih relevantnih gospodarskih
objektov
- program nadzora nad velikimi in srednjimi kurilnimi napravami
- program nadzora nad onesnaževanjem voda iz industrijskih in ostalih gospodarskih virov
- program nadzora nad onesnaževanjem voda iz komunalnih čistilnih naprav
- program nadzora nad obremenjevanjem iz virov hrupa
V letu 1999 sta se začela izvajati tudi nadzora nad ravnanjem z odpadnimi olji in nad
ravnanjem z blatom iz čistilnih naprav. V kratkem pa se bosta začela izvajati še nadzora nad
PCB in PCT ter osnovni program na področju varovanja narave.
Zaradi nezadostne kadrovske zasedenosti na področju varstva okolja, je Vlada RS za
omenjeno področje v letih 1999-2000 odobrila 88 novih zaposlitev. Plan zaposlovanja se
postopoma uresničuje. Stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje novih ter že
zaposlenih kadrov je organizirano preko različnih internih in mednarodnih seminarjev,
delavnic ter tudi v okviru TAIEX pomoči.

3.6.2

Varstvo potrošnikov

S ciljem uskladitve slovenske zakonodaje s pravnim redom EU in upoštevaje kritično oceno
ob zadnjem poročilu o napredku Slovenije je bil v marcu 1999 sprejet Zakon o splošni
varnosti proizvodov, ki zajema vsebino direktive 92/59/EEC o splošni varnosti proizvodov
ter daje pravno osnovo za sprejem predpisa, ki bo urejal nevarne ponaredke. Priprava druge
pomembne zakonodaje s področja varstva potrošnikov je v različnih fazah ter poteka v skladu
s predvidenimi časovnimi okviri. Z namenom krepitve institucij za varstvo potrošnikov je
bila na Uradu za varstvo potrošnikov na novo zaposlena oseba z znanjem s področja
mednarodnega prava.
V Sloveniji se krepi potrošniško gibanje; v tem obdobju sta bili ustanovljeni ter pričeli
delovati dve novi nevladni in neodvisni potrošniški organizaciji, tako da jih skupno deluje
sedem. Urad za varstvo potrošnikov sofinancira vse potrošniške organizacije za izvajanje
brezplačnega svetovanja za potrošnike, ki poteka v devetih večjih mestih po državi. Urad
sofinancira tudi revijo za potrošnike, ki jo izdaja ena od potrošniških organizacij ter drugp
oblike izobraževanja potrošnikov. Sredstva, namenjena za svetovanje, izobraževanje in
obveščanje potrošnikov za leto 1999 znašajo 56 mio SIT.
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3.7

Pravosodje in notranje zadeve

3.7.1

Pravosodje

dmii
Jš ,2*1
V obravnavanem obdobju so na področju pravnega sodelovanja v civilnih in kazenskih
zadevah potekale naslednje aktivnosti:
- Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku je bil sprejet v mesecu juniju in bo
začel veljati v 15 dneh po sprejemu;
- Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je bil prav tako sprejet v Državnem
zboru v mesecu juniju;
- aprila 1999 je začela veljati novela Kazenskega zakonika, ki uvaja nova kazniva dejanja s
področja organiziranega kriminala in korupcije. V zvezi z aktivnostjo Republike Slovenije v
boju proti organiziranemu kriminalu je tik pred sprejemom novela Zakona o tožilstvu, s
katero bo na zakonski osnovi oblikovana posebej specializirana skupina državnih tožilcev
za posebne zadeve, ki se bo pretežno ukvarjala s pregonom kaznivih dejanj s področja
organiziranega kriminala. Z novo definicijo kaznivega dejanja goljufije v noveli kazenskega
zakonika je implementirana tudi pomembna konvencija EU o zaščiti finančnih interesov z
dodatnima protokoloma ter vse oblike aktivne in pasivne korupcije domačih in tujih uradnih
oseb v javnem in zasebnem sektorju;
- v juniju je Državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni
pravni pomoči v kazenskih zadevah s protokolom,
- Evropska konvencija o zatiranju terorizma in Evropska konvencija o mednarodni
veljavnosti kazenskih sodb sta v pripravi za začetek postopka podpisa in ratifikacije.
V zvezi z implementacijo aquisa za področje III. stebra - pravosodje pa na podlagi
opravljenega sereeninga marca 1999 ocenjujemo, da Republika Slovenija že sedaj izpolnjuje
visoko stopnjo implementacije aquisa v notranji pravni red, na kar kaže tudi dejstvo, da na
tem področju RS ne bo uveljavljala prehodnih obdobij.

3.7.2

Notranje zadeve

Ocene različnih mednarodnih organizacij in Evropske unije so dokaj enotne, Slovenija je
pokazala svojo sposobnost prilagajanja na posameznih področjih notranjih zadev s standardi
in zahtevami unije, tako v organizacijskem kot zakonodajnem pomenu, in bi se lahko
uskladila z »acquis« že v naslednjih nekaj letih. Vsebinska vodila državnega programa
predstavljajo zato predlogi podani v poročilu »ekspertske misije« Komisije ES s področja
»pravosodja in notranjih zadev«, priporočila o boju proti organiziranemu kriminalu in
korupciji (Komisije ES in Sveta Evrope), sklepi (neformalni) s pregleda usklajenosti
slovenske zakonodaje z evropskim pravnim redom (sereening) ter prednostne naloge, ki
izhajajo iz Partnerstva za pristop.
Na področju preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalne dejavnosti smo že v
preteklosti s spremembo obstoječih in sprejemom novih zakonov ter vzpostavitvijo novih
oblik organiziranja, kot so posebne enote za preiskovanje organizirane kriminalitete,
specializirana skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, Urad za
preprečevanje pranja denarja, Urad za mamila in druge, v določeni meri že povzeli standarde
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skupnosti, ki nam omogočajo tudi uspešno sodelovanje v preprečevanju mednarodne
kriminalne dejavnosti. Tudi večine pravnih aktov pravnega reda Evropske unije s tega
področja pravosodja in notranjih zadev, ne bo potrebno vsebinsko prenašati v notranje pravo,
saj se na podlagi Ustave Republike Slovenije in Zakona o kazenskem postopku uporabljajo
neposredno, ko postanejo z ratifikacijo ali drugimi oblikami pristopa del pravnega reda
Republike Slovenije.
Na področju boja zoper kriminaliteto se postopno zaključuje proces usklajevanja zakonodaje
na področju organizirane kriminalitete:
• januarja 1999. leta je v Sloveniji začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kazenskem postopku, ki je kazensko procesno pravo v celoti uskladil z
zahtevami evropskega pravnega reda. Spremenjeni zakon prinaša novosti pri uporabi
posebnih preiskovalnih tehnik, saj daje še več poudarka varstvu človekovih pravic, prav
tako na novo ureja institut pripora ter dodaja alternativne oblike zagotavljanja
obdolženčeve prisotnosti v postopku, za reševanje lažjih zadev pa se širi možnost uporabe
oportunitetnega načela, uvaja se poravnavanje, kot novost se pojavlja tudi ureditev v zvezi
s skesanci ter zaščito prič, dodatno pa še "evropska" ureditev posebnega postopka za
odvzem umazanega denarja;
• v mesecu aprilu 1999. leta je začel veljati tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Spremenjeni zakon viša zgornji maksimum
kazni, spreminja se ureditev odvzema premoženjske koristi, zaostruje ureditev pri trgovini
z belim blagom, posodablja varstvo sodobnih baz podatkov, spreminja definicijo pranja
denarja, zaostruje ureditev glede nedovoljene trgovine z vsemi vrstami orožja za množično
uničevanje, na področju korupcije je pojem uradne osebe razširil tudi na osebe, ki jim
takšen status dajejo tuje države ali mednarodne organizacije ter na sodnike mednarodnih
sodišč;
• na junijskem zasedanju Državnega zbora je bil sprejet Zakon o odgovornosti pravnih oseb
za kazniva dejanja.
Vse zakonske spremembe in dopolnitve dosledno uveljavljajo priporočila Komisije ES in
Sveta Evrope, pomeni, da je slovenske kazenska zakonodaje v primerjavi z evropsko na
področju organiziranega kriminala in korupcije v celoti usklajena. Ob temu moramo
poudariti, da je Slovenija že ratificirala večino mednarodnih konvencij in sporazumov, med
njimi: Evropsko konvencijo o izročitvah, Drugi protokol k Evropski konvenciji o izročitvah,
Konvencijo o pranju denarja, preiskavah, zasegih in zaplembah iztržkov iz kaznivih dejanj,
Konvencijo o boju proti nedovoljeni trgovini z mamili in psihotropnimi snovmi, Konvencijo
Sveta Evrope o zaščiti posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, prav
tako s področja mamil.
V postopku sprejemanja v Državnem zboru RS sta predlog zakona o predhodnih sestavinah
(prva obravnava) in predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
(sprejet v fazi druge obravnave v aprilu 1999), ki bosta predvidoma sprejeta do konca tega
leta. Poleg teh dveh zakonov je v postopku sprejemanja tudi predlog zakona o preprečevanju
uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev (sprejet v fazi prve obravnave v marcu
1999).
V zvezi z udeležbo Slovenije v dejavnostih Evropskega centra za spremljanje drog in
odvisnosti od drog v Lizboni je bil februarja 1999 zaključen projekt Phare - Drug information
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System. Ministrstvo za zdravstvo, ki v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS,
opravlja funkcijo "kontaktne točke" je pripravilo ukrepe za učinkovitejše sodelovanje z
EMCDAA, upoštevaje priporočila navedenega projekta.
,-ibc
I 32 [t:
Ustanovljen je bil Urad Vlade Republike Slovenije za droge, katerega temeljna naloga je
povezava vseh pomembnejših pristopov urejanja problematike drog v enotni nacionalni
program.
V postopku ratifikacije je več drugih mednarodnih sporazumov in konvencij, o preprečevanju
terorizma in sporazuma o boju proti korupciji (Greco).
Sredi preteklega leta je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi strategijo boja zoper
gospodarski kriminal, strategijo boja zoper organizirani kriminal in strategijo boja zoper
nedovoljene droge, vse temelječe na uravnoteženem preventivno-represivnem principu, poleg
tega tudi izhodišča za sestavo nacionalnega programa boja zoper kriminaliteto.
Na podlagi preteklo leto sprejeta Zakona o policiji je pripravljen tudi načrt institucionalne
preobrazbe sistema, v katerem je predvidena vzpostavitev organizacijskih enot za
preprečevanje in zatiranje korupcije ter terorizma, spremenjena organizacijska struktura se
prilagaja zahtevam mednarodnega policijskega sodelovanja, tako z Europolom že tečejo
dogovori o sklenitvi pridružitvene pogodbe.
Na področju izobraževanja smo se vključili v večdržavni program strokovnega izobraževanja
(Multy Country Horizontal Programme) na področju »policijskega sodelovanja« (organizirani
kriminal), ki ga vsebinsko usklajuje Association of European Police Colleges. Od načrtovanih
15 izobraževalnih modulov so zaključeni trije, in sicer s področja policijskega sodelovanja v
Evropi, varnostnega upravljanja v večkulturni družbi in s področja okolje varstvene
kriminalitete. Vzporedno poteka tudi projekt evalvacije programov strokovnega
izobraževanja v izobraževalnem sistemu notranjih zadev.
Migracije, azil in nadzor državne meje - med srednjeročne naloge na področju migracij in
azila je uvrščeno več problemskih sklopov: poleg priprave celovite zasnove migracijske
politike kot dela sistema, še priprava azilne zakonodaje, tujske zakonodaje, razrešitev
problema oseb »brez statusa«, vprašanje usklajenosti vizne politike ter vzpostavitve
informacijsko dokumentacijskega centra za področje migracij. V kontekst migracij sodi tudi
vprašanje zaščite ali nadzora državne meje, ki smo ga v državnem programu opredelili kot
samostojni projekt - v zakonodajnem, organizacijskem, kadrovskem, informacijskem in
tehničnem pogledu.
Za celoten sklop zakonodaje s področja migracij ali bolje priseljevanja in tujske problematike
je bilo v okviru državnega programa predvideno, da bo sprejeta v prvi polovici letošnjega
leta:
-Državni zbor je na svoji 13. redni seji meseca maja 1999. leta že sprejel Resolucijo o
imigracijski politiki,
- v juliju 1999 bodo sprejeti Zakon o azilu, Zakon o ureditvi statusa državljanov iz območja
bivše SFRJ, ki so stalno prebivati na ozemlju Slovenije pred njeno osamosvojitvijo in
Zakon o tujcih, za katerega ocenjujemo, da bo kot sistemski zakon celovito uredil področje,
ki ga od pridruženih članic terja evropski pravni red.
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V širši vsebinski sklop migracijskih gibanj sodi tudi obveznost uskladitve slovenske vizne
politike s politiko unije. Posamezne aktivnosti pri oblikovanju izhodišč so bile realizirane že
v preteklem letu, kot mednarodna konferenca Budimpeštanske skupine o usklajevanju vizne
politike v Sloveniji, v preteklem letu smo tudi že uskladili - glede na Uredbo Sveta, ki določa
tretja države, katerih državljani morajo imeti vize za prihod v države Evropske unije - vizno
politiko do t.i. neevropskih držav, sočasno pa je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi
sklep, s katerim nalaga pristojnim ministrstvom, da začnejo s postopki za celovito uskladitev,
ki naj bi bili predvidoma zaključeni do konca leta 1999.
Strokovno izobraževanje na področju migracij in azila poteka preko večdržavnega programa
PHARE po okriljem "Bundesamt fur die Anerkennung auslandischer Fltichtlinge". Poleg tega
smo se udeležili, v sodelovanju z UNHCR, strokovnega izobraževanja za področje azila na
Nizozemskem in Švedskem, skupaj z Italijo in Grčijo smo vključeni v program »Odisej« itd.
Sočasno poteka tudi priprava programov strokovnega izobraževanja v okviru Ministrstva za
notranje zadeve.
Eno od zahtevnejših področij dela, kjer bo Slovenija po vstopu v Evropsko unijo morala
zagotoviti učinkovito izvajanje nalog, je nedvomno varnost zunanjih meja držav članic. Z
ratifikacijo in uveljavitvijo Amsterdamske pogodbe določbe Schengenskega sporazuma
prehajajo v "acquis". Slednje predpostavlja, da mora Slovenija zagotoviti učinkovit nadzor na
bodočih zunanjih mejah Evropske unije. Vzpostavljena je bila posebna projektna skupina za
to nalogo, med njene naloge pa sodi: opredelitev kadrovskih potreb, izdelava programa
kadrovskega prestrukturiranja, izdelava sistema ukrepov za ublažitev socialnih in finančnih
posledic v realizaciji projekta "nadzora državne meje"; določitev sistemizacije in tipizacije
potrebne opreme, izdelava plana nabave in finančnega ovrednotenja tehnične opreme za
realizacijo projekta; priprava izhodišč ter vzpostavitev informacijskega sistema za prevzem
nalog tako imenovanega Schengenskega informacijskega sistema (v vsebinskem, tehničnem
in organizacijskem pomenu); vzpostavitev sistema strokovnega izobraževanja; priprava
izhodišč za prilagoditev mejne kontrole na letališčih, pristaniščih in železniških mejnih
prehodih; priprava zasnove za prekomejno policijsko sodelovanje v smislu določb
Schengenskega sporazuma ter priprava predloga Zakona o nadzoru državne meje.
S stališča organiziranosti sistema smo podrobneje opredelili in pripravili načrt sprememb v
organiziranosti institucij na več ravneh: na področju upravnih notranjih zadev - ob sprejetju
zakona bo vzpostavljen azilni dom (Prehodni dom za tujce), spreminja se tudi organiziranost
in pristojnosti Generalne policijske uprave, predvidena je ustanovitev posebnega sektorja za
izgon tujcev, vzpostavljen bo informacijsko dokumentacijski center za področje migracij, ki
bo skrbel za pripravo skupne (evropske) metodologije za zbiranje, analiziranje in
posredovanje podatkov s področja azila, beguncev in migracijskih gibanj med posameznimi
državami in institucijami unije.
Način izvedbe predvidenih nalog je oprt ne več virov, predvsem v okviru programa PHARE.
Pripravljen je osnutek za finančni memorandum, tako za segment "izgradnja institucij" kot za
investicije. V okviru bilateralnega sodelovanja (twinning) sta za področji migracije (tujska
problematika) in za nadzor državne meje že izbrani partnerski državi, pripravljen je program
sodelovanja ter izpolnjeni vsi dokumentacijski zahtevki.
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3.8

Zunanji odnosi

3.8.1

Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi

i
/iililoq

V decembru 1998 so bile sprejete vse letne uredbe za izvajanje sporazumov o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Hrvaško, Makedonijo, Latvijo, Litvo, Estonijo in Izraelom ter
CEFTA, EFTA in EU. Postopno usklajevanje trgovinske politike Republike Slovenije s
trgovinsko politiko Skupnosti je udejanjeno s sprejemom letnih uredb za izvajanje trgovinske
politike - Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 1999 po Splošnem sporazumu o carinah
in trgovini in Uredbo o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo za leto
1999. Zakon o izvozu blaga in tehnologij dvojnega namena je poslan v parlamentarni
postopek. Opravljeni so prvi usklajevalni razgovori s predstavniki Komisije ES (DG I in
pristojnih direktoratov) v zvezi s pripravo na novi krog pogajanj v okviru WTO, GATS, v
zvezi s trgovinskimi odnosi do tretjih držav in odnosi z ZDA ter v zvezi s pripravo programa
za tretjo fazo procesa integracije v okviru Sporazuma za tekstil in oblačila (Agreement on
Textiles and Clothing - ATC).
V okviru WTO-CRTA (Committee on Regional Trade Agreements - Odbor za regionalne
trgovinske sporazume) je Slovenija sodelovala z DG I pri pripravi odgovorov in pri obravnavi
Začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino.
Slovenija je sodelovala z EU tudi pri pripravi stališč v zvezi s poročilom o negativnem
učinku širitve EU na položaj ameriških podjetij na trgih držav kandidatk, ki ga je
International Trade Commission pripravila za ameriški Kongres.
V pravnem redu EU na področju zunanjetrgovinskih odnosov so tudi sporazumi Sveta
Evrope, h katerim so pristopile Evropske skupnosti. Slovenija je v maju 1999 podpisala več
sporazumov s področja zdravstva: Evropski sporazum o izmenjavi terapevtskih substanc
človeškega izvora z dodatnim protokolom, Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za
določanje krvnih skupin z dodatnim protokolom, Evropski sporazum o izmenjavi reagentov
za tipizacijo tkiv s protokolom in Sporazum o začasnem uvozu brez plačila carine
medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v bolnišnicah in
drugih medicinskih ustanovah za namene zdravljenja z dodatnim protokolom.

3.8.2

Razvoj

Republika Slovenija tekoče spremlja politiko EU na področju razvojne pomoči z namenom,
da bi zagotovila prevzem in nemoteno izvajanje ob vstopu v EU.

3.8.3

Carina

V aprilu 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona, ki se
bo začel uporabljati s 1. julijem 1999. Le-ta predstavlja prvo večjo uskladitev carinske
zakonodaje z evropskim carinskim kodeksom in njegovimi izvedbenimi akti. Konec maja je
Vlada sprejela izvedbene predpise, in sicer Uredbo za izvajanje carinskega zakona in
Uredbo o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, junija pa še Uredbo o pogojih in
načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom in uredbo
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pogojih za opravljanje poslov zastopanja. Minister za finance je maja izdal Odredbo o
tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo valuto. V tej prvi reviziji carinske
zakonodaje so bile, glede na uskladitev ob samem sprejemu carinskega zakona, opravljene
nadaljnje uskladitve na področju izdajanja zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v
nomenklaturo carinske tarife oziroma zavezujočih informacij o poreklu blaga, carinske
vrednosti, pravil v zvezi z vnosom blaga na carinsko območje, pravil o deklariranju blaga,
pravil glede sprostitve blaga v prosti promet, izvoza, carinskih postopkov z ekonomskim
učinkom, delna uskladitev področja prostih carinskih con in prostih skladišč ter področja
začasnega uvoza, področje zavarovanja plačila carinskega dolga, nastanka obveznosti za
plačilo carinskega dolga, pravice do povračila ali odpusta carinskega dolga ter področje
naknadnega obračuna carinskega dolga (formalno neusklajene so rešitve, ki zadevajo način
knjiženja carinskega dolga pri carinskih organih in rok za plačilo carinskega dolga).
Državni zbor RS je junija 1999 sprejel celovito nov in sodoben zakon o carinski službi, ki je
eden od pogojev za reorganizacijo in boljšo učinkovitost te službe. Zakon se bo začel
uporabljati s 1. julijem 1999, sprejet pa je bil s ciljem izoblikovanja stabilnega, celovitega in
sodobnega pravnega okvira carinske administracije in organizacije in bo zagotavljal enotno
uporabo carinske in trošarinske zakonodaje, določil dovolj široka pooblastila pooblaščenih
uradnih oseb in je zasnovan tako, da bo omogočil učinkovito izvajanje nalog službe tudi v
skladu z načeli in smernicami Evropske unije. Pri pripravi zakona so bile upoštevane
deklaracija o podpori predpristopni pripravljalni strategiji slovenske carinske in davčne
administracije, strategija razvoja Carinske uprave do leta 2000, smernice Svetovne carinske
organizacije ter Arusha deklaracija, sprejeta v okviru Svetovne carinske organizacije, 7. julija
1995 v Tanzaniji.
Aktivnosti Carinske uprave na področju izobraževanja so bile usmerjene predvsem na
področje povečanja učinkovitosti na mejnih prehodih in zatiranje tihotapstva.
Znotraj carinske službe je bil predvsem za preiskovalne aktivnosti ustanovljen informacijsko
- analitski center. Center je organiziran znotraj sektorja za preiskave na carinski upravi, delo
centra pa je zbiranje, vrednotenje, analiziranje ter distribuiranje informacij znotraj carinske
službe, kakor tudi navzven, in sicer znotraj države ter mednarodno. Preiskovalna služba v
carinski upravi se je dodatno kadrovsko okrepila za 12 delavcev in opremila z računalniško
opremo, tako da je omogočen dostop do različnih informacijskih sistemov (carinskega
informacijskega sistema, Interneta, lokalnih aplikacij ter različnih registrov). Na področju
računalniških zmogljivosti carinske službe je bil opravljen napredek na področju
povezljivosti carinskih izpostav. S tem je carinska služba dosegla povečanje računalniškega
nadzora nad večjim delom pomembnih tranzitnih poti, ki vodijo preko ozemlja Republike
Slovenije. Na področju elektronskega poslovanja v izmenjavi podatkov carinskih deklaracij
(EDI) med carinsko službo in okoljem je bilo doseženo nadaljnje povečanje deleža
dokumentov, ki se vlagajo po elektronski poti. Ta delež dosega že 83% vseh dokumentov.
Prosto carinske prodajalne: s pričetkom izvajanja Zakona o trošarinah je uvedena trošarina za
trošarinske izdelke, ki se prodajajo v prosto carinskih prodajalnah. Od tobačnih izdelkov se
plačuje trošarina v višini 60 odstotkov trošarine, ki je sicer prepisana za te izdelke na
notranjem trgu, od alkohola in alkoholnih pijač pa 90 odstotkov od prepisane. Tako RS
postopno odpravlja duty-free element v svojih prosto carinskih prodajalnah in jih približuje
poslovanju v običajnih trgovinah. Republika Slovenija ne odpira novih prosto carinskih
prodajaln. Odpiranje oziroma neodpiranje novih prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
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prehodih je zakonsko urejeno v Zakonu o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona 181. člen omenjenega zakona v drugem odstavku izrecno navaja, da odpiranje novih prostih
carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih ni dovoljeno.
oh;
(flfiben
komori
3.8.4 Skupna zunanja in varnostna politika
Republika Slovenija na vseh ravneh aktivno sodeluje v okviru političnega dialoga med EU in
pridruženimi državami in se je glede na povabila EU pridružila vsem skupnim akcijam,
skupnim stališčem, demaršam in skupnim nastopom v OZN na področju skupne zunanje in
varnostne politike Evropske unije (SZVP EU). Svojo aktivnost v okviru SZVP EU je še
okrepila z aktivno udeležbo v Paktu o stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.
Slovenija se je kot nestalna članica VS OZN aktivno vključevala predvsem v razpravo o
Kosovu, Iraku in o Libiji. V Generalni skupščini se Slovenija v okviru usklajevanja s SZVP
EU redno pridružuje govorom EU o posameznih temah.
Oktobra 1998 je Slovenija odprla zračni prostor za prelete Natovih zračnih plovil, ki so
sodelovala v Natovem posegu proti ciljem v ZRJ. Januarja letos je okrepila sodelovanje v
operaciji SFOR v BiH z vodom vojaške policije Slovenske vojske. Z vojaško sanitetno enoto
sodeluje v Natovi humanitarni operaciji »Združeno zatočišče« v Albaniji. Okrepila je tudi
sodelovanje v policijski operaciji ZEU v Albaniji MAPE2.
Slovenija si je prizadevala za pridobitev vabila v članstvo na vrhu Zveze Nato aprila 1999 v
Washingtonu. Slovenija bo sodelovala v okviru akcijskega načrta za članstvo in na njegovi
podlagi sprejela individualni program priprav za članstvo v Natu.
Slovenija ima dobre odnose z vsemi sosednjimi državami. V ospredju sodelovanja s sosedami
je prizadevanje za krepitev vseh oblik čezmejnega sodelovanja, zgledno varstvo pravic
narodnih manjšin, krepitev gospodarskih vezi in višjih oblik gospodarskega, informacijskega
in kulturnega sodelovanja lokalnih skupnosti, gradnja sodobnih cestnih in železniških
povezav ter regionalno sodelovanje. Najboljši primer tovrstnega sodelovanja je trilateralno
sodelovanje med Slovenijo, Italijo in Madžarsko, kot zelo uspešni pa so se izkazali tudi
programi čezmejnega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.
Slovenija in Hrvaška še nista našli obojestransko sprejemljivih rešitev za nekatera odprta
vprašanja, ki so posledica razpada nekdanje SFRJ, zato sta se dogovorili za njihovo
pospešeno razreševanje. Glede reševanja dolgov in terjatev LB-Glavna podružnica Zagreb je
bilo doseženo obojestransko soglasje za svetovalno mnenje ustrezne mednarodne ustanove. O
statusu in lastništvu Nuklearne elektrarne Krško pogajanja potekajo. O preostalih
premoženjsko pravnih razmerjih je bila 14. junija 1999 parafirana Pogodba o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij, ki bo podpisana 14. julija letos. Ureditev vprašanj glede
kopenske meje je v zaključni fazi, za rešitev meje na morju pa sta se obe državi sporazumeli,
da se za svetovalno mnenje (ki ne bo mednarodnopravno zavezujoče) zaprosi nekdanjega
obrambnega ministra ZDA dr. Williama Perrya. Zaradi dolgoročnih interesov čezmejnega
sodelovanja je Slovenija s Hrvaško že inicirala prve priprave za sodelovanje v programih
čezmejnega sodelovanja, ki bo zaenkrat potekalo še brez soudeležbe EU glede na dejstvo, da
Hrvaška še ni vključena v programe Phare.
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3.9

Finančna vprašanja

3.9.1

Proračunska reforma

Cilj reforme na področju javnega financiranja je predvsem v preglednejšem in učinkovitejšem
upravljanju z javnimi financami.
V okviru celovite reforme javnih financ v Republiki Sloveniji je bil ob koncu leta 1998
spremenjen in dopolnjen Zakon o izvrševanju proračuna, v prvem trimesečju letošnjega leta
pa sprejet nov Zakon o računovodstvu, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2000. V
postopku sprejema v Državnem zboru je Zakon o proračunih, ki bo nadomestil zakon o
izvrševanju proračuna in zakon o financiranju javne porabe.
Izvajanje zakona o računovodstvu pomeni vzpostavitev enotnega računovodskega sistema za
vse institucije, vključene v institucionalni sektor država. Z zakonom o računovodstvu se ureja
vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter
za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig
na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona
o društvih. Zakon ureja tudi revidiranje letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo
gospodarske javne službe. Zakon vsebuje natančne določbe glede računovodske kontrole in
notranjega revidiranja.
Namen je zagotoviti pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov in racionalnejšo porabo
proračunskih sredstev. Postavljeni so kriteriji za obvezno organiziranje notranjega revidiranja
pri pravnih osebah javnega prava. Zakon bo poenotil računovodsko evidentiranje poslovnih
dogodkov v javnem sektorju in omogočil izdelavo konsolidirane bilance javnega sektorja
Republike Slovenije. Obvezna bo uporaba nove ekonomske klasifikacije za vse osebe, ki so v
statistični klasifikaciji razvrščene v sektor država.
Neposredno v povezavi z enotnim računovodskim sistemom je tudi uvedba enotnega
zakladniškega računa, ki bo odprt pri Banki Slovenije.
Z novim sistemskim zakonom, ki bo celovito uredil področje javnega financiranja - zakonom
o proračunih, ki bo sprejet do konca leta 1999, je predvidena tudi nova funkcionalna
klasifikacija javnofinančnih prihodkov in odhodkov, in dana podlaga za večletno načrtovanje
prejemkov in izdatkov ter za izvajanje finančnega nadzora javnih financ.

3.9.2

Finančni nadzor

Na področju finančnega nadzora je bil v Republiki Sloveniji v smislu zavedanja, da je za
učinkovito upravljanje javnih financ nujen pregleden in neodvisen sistem finančnega nadzora
na vseh ravneh in fazah upravljanja z javnimi financami, pa tudi glede dejanskih korakov, v
zadnjem obdobju dosežen napredek.
Ob koncu leta 1998 je bil dopolnjen Zakon o izvrševanju proračuna v delu, ki določa
decentraliziran proračunski nadzor tako, da se organizira notranja kontrola in notranja revizija
pri proračunskih porabnikih in sicer v drugi polovici letošnjega leta. V navedenem zakonu je
tudi podlaga za poenotenje računovodskih evidenc in poslovnih knjig za vse proračunske
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uporabnike. Tako je z enotnim računalniško podprtim informacijskim sistemom, zagotovljena
podatkovna in procesna sled uporabe proračunskih sredstev.
Zakon o računovodstvu vsebuje natančne določbe v zvezi z računovodsko kontrolo in
notranjo revizijo. Namen je zagotoviti pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov in nadzor
nad porabo proračunskih sredstev.
V postopku sprejemanja v Državnem zboru je nov zakon o proračunih. Predlog zakona o
proračunih na nov sistemski način določa načrtovanje proračunskih prihodkov in odhodkov,
izvrševanje proračuna in nadziranje proračunske porabe. V zakonu o proračunih bo določena
tudi nova institucionalna struktura finančnega nadziranja. Sedanja služba za proračunsko
inšpekcijo se bo predvidoma preoblikovala v organ za nadzor proračuna z dodatnimi in
spremenjenimi nalogami.
Potrebna je ustreznejša kadrovska zasedenost službe za proračunsko inšpekcijo. Vlada RS je
potrdila potrebe po novih zaposlitvah, ki so bile že delno realizirane ali pa so v postopku
realizacije.
V sistemu finančnega nadziranja bodo sprejete tudi rešitve glede izdaje akreditacije plačilni
agencij i( Agencij i RS za kmetijske trge in razvoj podeželja), ki bo pooblaščena za izvedbo
plačil iz kmetijskega sklada Evropske skupnosti in glede certificiranja njenih rednih
poslovnih poročil. Nadzor nad sredstvi Evropske skupnosti in nadzor nad sredstvi
nacionalnega proračuna bosta urejena na enak način in po enakih načelih. Pri omejenem
številu resornih organov bodo ustanovljene institucije ali organizacijske enote za upravljanje
s sredstvi strukturnih skladov. Na vseh ravneh in v vseh fazah finančnega nadzora bo
potrebno pridobiti in usposobiti ustrezne kadre.
Računsko sodišče:
Računsko sodišče kot zunanja državna revizija neposredno poroča Državnemu zboru
Republike Slovenije. V okviru Odbora Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ pripravlja delovna skupina koncept sprememb Zakona o Računskem sodišču v smislu
krepitve institucije in uskladitve z ureditvijo Evropske skupnosti.
Računsko sodišče v obdobju do konca leta 1998 ni doseglo planiranega števila novih
zaposlitev predvsem zaradi pomanjkanja strokovnjakov s specifičnimi izkušnjami na trgu
delovne sile in zaradi fluktuacije, saj imajo že usposobljeni revizorji pogosto možnost
zaposlitve pod ugodnejšimi pogoji.
Da bi Računsko sodišče pravočasno, do vključitve v Evropsko Unijo, doseglo popolno
skladnost revidiranja z International Organisation of Supreme Audit Institutions(INTOSAI)
revizijskimi standardi in evropskimi smernicami za uporabo INTOSAI revizijskih standardov,
je pospešilo izvajanje aktivnosti za izdajo potrebnih priročnikov in za usposabljanje
revizorjev. Za obe vrsti aktivnosti je v okviru programa PHARE prijavljen program z
naslovom Razvoj zunanjega revidiranja Računskega sodišča Republike Slovenije. Program je
bil izdelan tudi na osnovi dokumenta Assessment Report institucije S1GMA avgusta 1998.
Razdeljen je na dva TV/INNING podprograma za učinkovito implementacijo standardov
državnega revidiranja in sicer za izdelavo priročnikov za finančno revizijo in revizijo izvedbe
nalog ter za usposabljanje revizorjev.
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Za zagotovitev kakovosti revidiranja v skladu s standardi je v obdobju po novembru 1998
Računsko sodišče Republike Slovenije realiziralo več izobraževalnih aktivnosti. Navajamo
izobraževanje dveh članic in petih revizorjev pri National Audit Office v Veliki Britaniji na
temo revidiranja po načelih in standardih finančne revizije. Sledil je drugi izobraževalni
seminar Računskega sodišča, kjer je bilo uporabljeno pridobljeno znanje. Seminar je bil
namenjen tudi seznanitvi članov in revizorjev o evropskih smernicah za uporabo INTOSA1
revizijskih standardov v zvezi s finančno revizijo in v zvezi z revizijo izvedbe nalog. Podane
so bile tudi informacije s seminarjev jeseni 1998 v Velencu in v Bratislavi.
V februarju je avstrijsko računsko sodišče v Sloveniji izvedlo dvodnevni seminar za
Računsko sodišče Republike Slovenije, na katerem je bilo predstavljeno načrtovanje in način
določanja revizijskega programa avstrijskega računskega sodišča ter način zagotavljanja
kakovosti revidiranja v skladu s standardi INTOSAI in evropskimi smernicami.
V postopku je dopolnjevanje programa za certificiranje revizorjev, ki bo izveden jeseni 1999.
Nekaj revizorjev je vključenih na podiplomski študij s področja računovodstva, financ in
revidiranja, ena od zaposlenih pa pripravlja doktorat prav tako iz tega področja, ena revizorka
je na izobraževanju pri General Audit Office na osnovi International fellowship programme.
Revizorji se redno udeležujejo seminarjev, ki obravnavajo računovodstvo in finance. V maju
1999 je bil organiziran v okviru Zveze ekonomistov Slovenije prvi izobraževalni seminar o
javnih financah in državnem revidiranju, na katerem so z referati sodelovali tudi predstavniki
Računskega sodišča.

3.10

Splošna ocena

Republika Slovenija je po objavi lanskega rednega poročila posebno pozornost posvetila
aktivnostim na področjih, kjer je Komisija ES zabeležila nezadosten napredek. Zato so bili
vloženi posebni napori predvsem na področju sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva.
Služba Vlade RS za evropske zadeve je v skladu s svojo koordinativno vlogo pripravila,
Vlada RS pa sprejela poseben zakonodajni program (Operativni koledar za odpravo odpravo
zaostankov), ki je povezan z prevzemanjem pravne ureditve EU. Med Vlado in Državnim
zborom je bil dosežen dogovor o njegovem prioritetnem obravnavanju. Program se uresničuje
v skladu s predvidevanji, kar pomeni, da bo v letu 1999 narejen velik premik oziroma, da bo
Slovenija izpolnila pričakovanja EU na tem področju. Že sedaj pa so sprejeti nekateri temeljni
zakoni in izvedbeni predpisi, ki urejajo področja davka na dodano vrednost, bančništva,
deviznega poslovanja, pravosodja, pravil notranjega trga, itd.
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4.

UPRAVNA USPOSOBLJENOST
EVROPSKE UNIJE

4.1

Upravne strukture

ZA

IZVAJANJE

PRAVNEGA

REDA

Republika Slovenija pospešeno sprejema pravne podlage za vzpostavitev pravnega reda na
področju upravne usposobljenosti za izvajanje sprejetih nalog.
Junija 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev.
Zakon predvideva ustanovitev Agencije za regionalni razvoj kot organa v sestavi MEOR.
Agencija za regionalni razvoj bo delovala kot institucija za koordinacijo regionalne in
strukturne politike v Sloveniji in kot institucija za implementacijo programov s področja
regionalnega razvoja.
Zakon prav tako daje pravne podlage za ustanovitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja kot organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Agencija bo
izvajala ukrepe jamstvenega dela sklada EAGGF, hkrati pa bo imela implementacijski značaj
za izvajanje ukrepov usmerjevalnega dela sklada EAGGF. Agencija bo izvajala tudi
programe v okviru predpristopne pomoči SAPARD, zato so priprave in usposabljanje kadrov
stekle že v okviru MKGP že v prvi polovici leta 1999.
Spremembe zakona dajejo podlago za ustanovitev Agencije za gospodarsko promocijo in tuje
naložbe, ki bo v okviru MEOR opravljala dosedanje naloge Urada za gospodarsko promocijo
in tuje naložbe.
Ustanavljanje institucij pa je zagotovljeno tudi preko sprejetih področnih zakonov.
V maju 1999 je bil sprejet Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah, na podlagi
katerega se bodo v skladu z direktivami EU oblikovale 90-dnevne obvezne rezerve naftnih
derivatov. Oblikovanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov se bo izvajalo kot posebna
javna gospodarska služba, za kar bo Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
Dejavnost sistemskega urejanja ugotavljanja skladnosti tehničnih predpisov v okviru prostega
pretoka blaga se s sklepom Vlade z dne 11.2.1999 opravlja v posebnem oddelku na
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Tako je ta funkcija izločena iz institucije, ki
opravlja dejavnosti standardizacije in akreditacije. Naloga tega oddelka je koordinacija
usklajevanja tehnične zakonodaje med vsemi ministrstvi, pristojnimi za pripravo posameznih
tehničnih predpisov. S tem zagotavljamo sistem, ki je usklajen s sistemom EU na tem
področju. Navedeni ukrep pomeni izboljšanje administrativne strukture (kadrovska in
strokovna okrepitev) za implementacijo pravnega reda na tem področju, obenem pa je ta
funkcija izločena iz USM in prenešena na ministrstvo, pristojno za trg.
Zakon o standardizaciji, ki bo sprejet julija 1999, opredeljuje cilje in načela nacionalne
standardizacije, določa status in financiranje slovenskega nacionalnega organa za standarde
(NOS) kot neodvisne organizacije izven državne uprave, uvaja institut članstva vseh
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zainteresiranih, ki preko organov NOS uveljavljajo svoje interese na področju standardizacije,
ter ureja pripravo, sprejem in izdajo slovenskih nacionalnih standardov ter njihovo uporabo.
Zakon o akreditaciji, ki bo sprejet julija 1999, ureja področje akreditacije in status
samostojnega in neodvisnega javnega zavoda za akreditacijo (Slovenska akreditacija).
Kompetentno izvajanje akreditacijskih postopkov je eden ključnih elementov v strategiji
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva in pridobitve zaupanja
organov EU v tehnično kompetentnost organov za ugotavljanje skladnosti, ki jih bo RS
določila in priglasila Komisiji ES. Z navedenima zakonoma je bila izvedena ločitev funkcij,
ki so bile sedaj neustrezno združene v delu Urada za standardizacijo in meroslovje.
Na podlagi Zakona o kemikalijah je bil ustanovljen Urad za kemikalije Republike Slovenije
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo. Urad za kemikalije je pristojen tudi za izvajanje
zakona o kemičnem orožju, ki je bil kot prednostna naloga prevzema pravnega reda prav tako
že sprejet (Uradni list RS, št. 36/99) in bo omogočil dosledno izvajanje konvencije o
prepovedi kemičnega orožja ter preprečevanje zlorab kemikalij za namene uničevanja ljudi.

4.2

Upravna in pravosodna usposobljenost in zmogljivost
i
Reorganizacija uprave pa ni samo organizacijski projekt, ampak ima tudi pomembno
normativno sestavino, kjer gre za celoten sklop zakonodaje, ki ureja strukturo, medsebojna
razmerja in delovna področja izvršilnega dela upravnega sistema (Zakon o Vladi RS, Zakon o
upravi, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev). Ker je reformiranje centralne
državne uprave in poseganje v razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti politično
občutljiv in dolgotrajen proces, je bila sprejeta odločitev, da se navedene reforma sprejmejo v
naslednjem letu, tako da se uveljavijo z novo Vlado po splošnih volitvah konec leta 2000.
Hkrati pa se v letu 1999 opravijo tiste spremembe zakonov, ki bodo dale ustrezno pravno
podlago za institucije pomembne za izvajanje zakonodaje usklajene s pravnim redom EU.
Vlada Republike Slovenije se zaveda pomena zadostno kadrovsko zasedene in strokovno
usposobljene državne uprave za sistemsko spremljanje in izvajanje pravnega reda, kar se
odraža v okrepljenem zaposlovanju delavcev ter njihovem strokovnem usposabljanju. V
obdobju po prvem Rednem poročilu Komisije ES je bila za leto 1998 odobrena dodatna
zaposlitev 48 delavcev, od tega kar 36 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Pospešeno zaposlovanje se nadaljuje tudi v prvem polletju leta 1999, za katero je Vlada RS
sprejela polletni program zaposlovanja, skladno s katerim je do konca meseca junija je 1999
predvidena zaposlitev 218 novih strokovnjakov, od tega na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 50, Ministrstvu za promet in zveze 36, Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj 28, Ministrstvu za finance 27, Ministrstvu za okolje in prostor 13,
Ministrstvu za znanost in tehnologijo 8, Ministrstvu za zdravstvo 6 (od tega realizirane 3 na
Uradu RS za zdravila in 1 na Zdravstvenem inšpektoratu RS), Ministrstvu za zunanje zadeve
5, Ministrstvu za pravosodje 5, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 5, Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti 4, Ministrstvu za notranje zadeve 2, Ministrstvu za kulturo 2.
Ministrstvu za šolstvo in šport 1, na Uradu predsednika vlade 5, na Službi Vlade RS za
zakonodajo 2, Uradu Vlade RS za informiranje 1 ter na upravnih enotah 5. 13 novih
zaposlitev je predvidenih tudi na Službi Vlade RS za evropske zadeve. Vlada Republike
Slovenije se je obenem zavezala, da bo najkasneje do 1. septembra 1999 zaposlila 41
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strokovnjakov, ki so doslej na podlagi pogodbe z Deloitte & Touche opravljali naloge na
področju evropskih zadev na resornih ministrstvih.
Lokalno samoupravo ureja Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil v letu 1998 ponovi
noveliran. Novela je prinesla rešitev, da poslej župan predstavlja občinski svet ter vodi.jfl
sklicuje njegove seje; določbe, ki omogočajo decentralizacijo - prenos posameznih nalog z
države na občine, uresničevanje oblik neposrednega odločanja državljanov v lokalnem
javnem življenju, ureditev državnega nadzora zakonitostjo delovanja občinskih organov;
določbe o pravnem nasledstvu in načinu razdelitve premoženja v primeru ustanovitve novih
občin; jasno in pregledno ureditev plač občinskih funkcionarjev in nekatera druga vprašanja,
ki jih je treba jasneje urediti zaradi potreb prakse.
Na področju lokalne samouprave so naloge usmerjene k dograjevanju sedanje strukture in
funkcij lokalne samouprave ter razmerij med državo in lokalno samoupravo. Od sprejema
nove ustave dalje potekajo v Sloveniji razprave o potrebnosti ustanovitve pokrajin kot druge
ravni lokalne samouprave. Izvedenih je bilo več aktivnosti, kot so npr.: priprava primerjalnopravnih študij, posveti z domačimi strokovnjaki in strokovnjaki Sveta Evrope. V okviru
predhodne obravnave Zakona o pokrajinah so bile jeseni 1998 in spomladi 1999 opravljene
številne obravnave in predstavitve tega zakona. Pokrajine so v predlogu zakona zamišljene
kot širše samoupravne lokalne skupnosti - s položajem pravne osebe, z lastnim premoženjem,
z lastnimi finančnimi sredstvi, z izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi in z neposredno
izvoljenimi organi - hkrati pa naj bi opravljale tudi funkcije upravnih okrajev.
V letu 1999 so v sodelovanju s TAIEX-om organizirani tudi seminarji za nova vodstva občin
o njihovi vlogi pri izvajanju prava EU.
Varstvo pravic posameznika v razmerju do države
V veljavi je še nekdanji zvezni predpis Zakon o splošnem upravnem postopku, ki se uporablja
kot republiški predpis o postopku v upravnih stvareh. Glavni razlog za sprejem novega
Zakona o splošnem upravnem postopku je spremenjena državna ureditev in potreba po
prilagoditvi zakona višjim standardom pravnega varstva in trdnosti pravnih razmerij v
upravnem postopku. Zakon o splošnem upravnem postopku bo sprejet julija 1999.

4.3

Tesno medinstitucionalno sodelovanje

Mehanizmi institucionalne izgradnje so ključnega pomena za Slovenijo. PHARE projekti, ki
pokrivajo to področje, se v večini izvajajo po sistemu tesnega institucionalnega sodelovanja tvvinning. Po predhodnih posvetovanjih z ustreznimi ministrstvi je bilo znotraj Državnega
operativnega programa 98 opredeljenih 17 projektov podpore institucionalni izgradnji, od
tega:
Kmetijstvo (5); Razvoj usposobljenosti Ministrstva za kmetijsko za izvajanje nadzornih
ukrepov na zunanjih mejah na veterinarskem in fitosanitarnem področju ter okrepitev politike
razvoja podeželja, ter pripravo in implementacijo Plačilne agencije za kmetijske trge.
Javne finance (4); Vključevanje v notranji trg in okrepitev usposobljenosti za izvajanje
acquis z zagotovitvijo usklajenosti s predpisi in zahtevami EU, ter pomoč pri urejanju
proračunskih postopkov in upravljanju z javnimi sredstvi.
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Okolje (1); Razvoj okoljskih spremljevalnih ter izvajalnih nadzornih struktur in zmogljivosti.
Ta vključuje štiri podprojekte, ki se nanašajo na urejanje zakonodaje in varstva voda, zraka in
odpadkov.
fj vizv
Pravosodje in notranje zadeve (2); Razvoj usposobljenosti Ministrstva za notranje zadeve
za izvajanje nadzornih ukrepov na zunanjih mejah ter spremembo zakonodaje in uveljavitev
postopkov pri procesu migracij in imigracij.
Specialni pripravljalni program (SPP) (5); Podpora regionalni politiki in koheziji s
pripravo upravnih struktur na celovit proces strukturnih skladov.
Vsi navedeni projekti razen SPP so bili posredovani državam članicam že v prvem krogu
maja 1998. V drugem krogu so bili posredovani projekti za SPP in ponovno dva projekta iz
področja financ, ki v prvem krogu nista dobila predlogov s strani držav članic. Do sedaj so za
vse projekte že izbrane partnerske države. Od že potrjenih projektov - Mejna kontrola,
Fitosanitarna kontrola in Priprava uvedbe DDV - se do sedaj še nobeden ni začel uresničevati
zaradi dolgotrajnih in zapletenih postopkov priprave in potrjevanja projektov. Pri ostalih
projektih se finalizirajo dogovori o sodelovanju (Twinning Covenant). Predvideva se, da jih
bo vsaj šest pripravljenih za julijski sestanek Nadzornega sveta. Ostali bodo pripravljeni za
septembrski rok. Zaradi velikega časovnega razkoraka med pripravo predloga projekta in<
njegovo implementacijo se pojavlja problem prilagajanja vsebine projekta novim situacijam,
ki so med tem nastale. To še dodatno upočasnjuje dokončne priprave na realizacijo.
V okviru Državnega operativnega programa 99 so predvideni naslednji projekti (24) tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja s sledečih področji:
Kmetijstvo (5+1); Nadaljevanje Razvoja usposobljenosti Ministrstva za kmetijsko za
izvajanje nadzornih ukrepov na zunanjih mejah na fitosanitarnem področju ter okrepitev
politike razvoja podeželja ter vzpostavitev sistema kontrole kvalitete za živila.
Pod področje podpori kmetijstva in za podporo privatizacije ter pravice tujcev za nakup
nepremičnin je predviden projekt znotraj obsežnega projekta podpore modernizaciji
evidentiranja nepremičnin.
Javne finance (4); Vključevanje v notranji trg in okrepitev usposobljenosti za izvajanje
prevzetega pravnega reda z zagotovitvijo usklajenosti s predpisi in zahtevami EU pri
uveljavljanju zavarovalniškega nadzora, pomoč pri upravljanju z javnimi sredstvi in kontrolo
investicij ter uveljavitvijo sistema javnih naročil, ter usposabljanje sistema finančne kontrole.
Pod področje javnih financ sodi tudi projekt podpore Računskemu sodišču pri pripravi
priročnikov in izobraževanje.
Okolje (1); Razvoj okoljskih spremljevalnih ter izvajalnih nadzornih struktur in zmogljivosti.
Pravosodje in notranje zadeve (4); Razvoj usposobljenosti Ministrstva za notranje zadeve
za izvajanje nadzornih ukrepov na zunanjih mejah (nadaljevanje) ter spremembo zakonodaje
in uveljavitev postopkov pri procesu migracij in imigracij. Nov je projekt s področja
preprečevanja organiziranega kriminala. Sem sodi tudi projekt za Podporo ministrstvu za
pravosodje in Vrhovnemu sodišču pri načrtovanju sistema in usposabljanju sodnikov in
notarjev na področju evropske zakonodaje.
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Gospodarska in socialna kohezija (2); Podpora Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Uradu za žensko politiko, Zavodu RS za zaposlovanje ter Uradu RS za varnost in
zdravje pri delu s pripravo upravnih struktur na celovit proces uveljavljanja aktivne politike
zaposlovanja, uvajanju enakopravnosti moških in žensk ter zagotavljanju zdravja in varstva
pri delu.
Notranji trg (7); Razvoj usposobljenosti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj pri
usklajevanju in uveljavitvi direktiv evropske skupnosti glede delovanja notranjega trga. To
predvideva vzpostavitev Neodvisnega regulatornega organa za telekomunikacije in za
področju elektrike in plina. Poleg tega bodo tvvinningi potekali tudi na posameznih resornih
ministrstvih in sicer za področje farmacevtike, medicinskih pripomočkov, nevarnih kemikalij
in dodatkov živil, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo. Na Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj bo potekal projekt za prestrukturiranje Urada za standardizacijo in meroslovje ter
vzpostavitev usklajenega sistema za akreditiranje, meroslovje, standardizacijo in nadzorom
nad trgom. Na istem ministrstvu bo potekal tudi projekt uskladitve sistema državnih pomoči z
predpisi Evropske unije.

4.4

Splošna ocena

V obdobju od zadnjega rednega poročila so bile aktivnosti usmerjene predvsem v
zagotavljanje pravnih osnov in dejansko vzpostavljanje institucij, ki so potrebne za izvajanje
pravnega reda še posebej na tistih področjih, kjer se uvajajo novi programi v okviru
okrepljene predpristopne strategije (kmetijstvo, regionalni razvoj). Drugo pomembno
področje je bilo preoblikovanje institucij, ki urejajo in nadzirajo delovanje notranjega trga
(standardizacija, državne pomoči, blagovne rezerve, prost pretok blaga).
Slovenija sodi, da bo na področju usposabljanja administracije pomembno vlogo odigral
instrument tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (tvvinning), ki pa zaenkrat še ni v polni
meri zaživel, tudi zaradi nedoročenosti postopkov.
Na področju reforme javne uprave, ki vključuje tudi spremembo Zakona o Vladi, je zaradi
občutljivosti reforme in bistvenih sprememb, za katere je težko pričakovati, da se bodo
uveljavile v zadnjem letu mandata Vlade, celovita reforma pomaknjena v leto 2000.
Pričakujemo, da bodo ustrezni zakoni sprejeti pred splošnimi volitvami konec leta 2000, tako
da bi oblikovanje nove Vlade potekalo v skladu z novo zakonodajo.
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C.

ZAKLJUČEK

Iz poročila je razvidno, da Republika Slovenija v celoti izpolnjuje politične in ekonomske
kriterije za vključitev v EU.
Republika Slovenija je po objavi lanskega rednega poročila posebno pozornost posvetila
aktivnostim na področjih, kjer je Komisija ES zabeležila nezadosten napredek. Glede na to,
da so naloge glede sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva, ki izhajajo iz tretjega
Kopenhagenskega kriterija, predpogoj za izpolnjevanje Madridskega kriterija, je prva
polovica letošnjega leta potekala v znamenju intenzivnega sprejemanja zakonov, ki bodo v
drugi polovici leta omogočali postopno vzpostavljanje potrebnih administrativnih struktur za
izvajanje pravnega reda EU.
S sprejemom Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do
konca leta 2002 je bil identificiran celoten program aktivnosti, ki jih mora Slovenija izpolniti
do 31.12.2002, ki je določen kot datum, ko bo Slovenija notranje pripravljena za članstvo v
EU.
V primerjavi z lanskim letom lahko ugotovimo, da je bil dosežen velik premik pri
približevanju Republike Slovenije k EU, napredek pa je tudi odraz jasno izraženih političnih
in pravnih zavez, ki za prvo prioriteto postavljajo vključitev Republike Slovenije v EU.

poročevalec, št. 52

104

8. julij 1999

D.

PARTNERSTVO ZA PRISTOP IN DRŽAVNI PROGRAM ZA PREVZEM
PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO LETA 2002

1. Partnerstvo za pristop

aiit/I

V prvem rednem poročilu o napredku Slovenije je Komisija ES opozorila na težave predvsem
pri izpolnjevanju tretjega Kopenhagenskega kriterija. Naloge, ki jih je potrebno izpolniti za
dosego tega kriterija pa so večinoma zajete v dokumentu Partnerstvo za pristop. Zato je Vlada
RS ob obravnavi rednega poročila med ukrepe za zmanjševanje zaostankov posebno
pozornost posvetila nalogam, ki prvenstveno izhajajo iz kratkoročnih prioritet Partnerstva za
pristop. Tako je Vlada pripravila poseben program 82-tih zakonov, ki jih Vlada in Državni
zbor prioritetno obravnavata v letošnjem letu. S tem namenom je bil med Vlado in Državnim
zborom dosežen dogovor o prioritetnem obravnavanju zakonov povezanih z usklajevanje
slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije.
Navedeni program je vključen tudi v Državni program Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002.

2. Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do
konca leta 2002
Slovenska vlada je kot temeljni dokument za vse nadaljnje dejavnosti v zvezi s pripravami na
članstvo v EU januarja 1998 sprejela Strategijo Republike Slovenije za vključevanje v Unijo.
Na tej podlagi in v skladu s Partnerstvom za pristop, je bil marca 1998 pripravljen državni
program za prevzem pravnega reda EU oziroma t.i. ureditve Skupnosti, ki je navajal
prednostna področja prilagajanja slovenske zakonodaje, določal roke in nosilce ter načine
financiranja. Program je bil kratkoročen, saj seje nanašal le na leto 1998, zato je Vlada RS v
začetku letošnjega leta sprejela nov, srednjeročni program, ki vsebuje prednostne naloge za
obdobje od leta 1999 do konca leta 2002 in predstavlja celosten načrt dela, ki ga bo potrebno
opraviti, da bo do predvidenega vstopa v EU Slovenija izpolnjevala vse Kopenhagenske
kriterije in kriterij upravne usposobljenosti, ki izhaja iz madridskega evropskega sveta in da
bodo vzpostavljeni mehanizmi za njegovo izvajanje.
Ta državni program je aprila 1999 obravnaval tudi Državni zbor in o njem sprejel sklepe in
stališča, kot napotilo Vladi RS pri njegovem izvajanju, dopolnjevanju in spreminjanju. Prav
tako je Komisija ES posredovala svoje pripombe in sugestije za dopolnitev dokumenta.
Na tej osnovi je nastal sedanji Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002, ki ga je Vlada RS sprejela konec meseca maja 1999 in ga
istočasno posredovala tudi Komisiji ES. Po eni strani podaja celovito sliko vseh nalog in
omogoča nadzor nad njihovim izvajanjem, po drugi strani pa služi za podlago pri pripravi
rednega poročila. Iz tega razloga njegova struktura sledi strukturi rednega poročila, ki zajema
štiri glavna poglavja: politične kriterije, ekonomske kriterije, sposobnost prevzemanja
pravnega reda EU in upravno usposobljenost. Poleg tega državni program zajema tudi
poglavje, ki zajema finančne potrebe in proračunske vire.
Osrednje poglavje državnega programa je poglavje, ki se nanaša na sposobnost prevzemanja
obveznosti članstva, zato je za vsako področje opisano trenutno stanje, opredeljene so
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kratkoročne in srednjeročne prioritete, v okviru katerih so navedeni zakoni in podzakonski
akti, ki jih je potrebno sprejeti, opisane pa so tudi obstoječe politike in tiste, ki se bodo šele
začele izvajati. Poleg tega so navedene tudi institucije in predvidene zaposlitve, kot tudi
potrebna proračunska sredstva in sredstva tuje pomoči.
Sestavni del državnega programa je tabelarni pregled. Tabele zajemajo pregled zakonov in
podzakonskih aktov, pregled proračunskih sredstev, pregled sredstev tuje pomoči ter pregled
institucij in na novo zaposlenih.
Iz tabelarnega pregleda sprejemanja zakonodaje je tudi razvidno, da bo Republika Slovenija
70 % potrebnih zakonov sprejela že v letih 1999 - 2000 in tako zadnji dve leti predvidenega
predpristopnega obdobja namenila vzpostavitvi institucij za izvajanje pravnega reda EU.
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SEZNAM ZAKONOV, KI BODO SPREJETI V MESECU JULIJU:
Zap. št. ZAKON

8. julij 1999

1.

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

2.

Zakon o standardizaciji

3.

Zakon o akreditaciji

4.

Zakon o tujcih

5.

Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS

6.

Zakon o azilu

7.

Zakon o davku od zavarovalnih poslov

8.

Zakon o davku od iger na srečo

9.

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

10.

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

11.

Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja

12.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu

13.

Zakon o kontroli cen

14.

Zakon o splošnem upravnem postopku

15.

Zakon o prevozu nevarnega blaga

16.

Energetski zakon
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k točki 1.2.3. Manjšinske
pravice in zaščita manjšin
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Republika Slovenija je pristopila k naslednjim mednarodnim dokumentom, ki se nanašajo
na varstvo manjšin, človekove pravice in boj proti rasizmu, antisemitizmu in nestrpnosti:
■ Evropska konvencija o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin (28.6.1994) skupaj s
protokoli (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms).
■ Okvirna konvencija Sveta Evrope o zaščiti narodnih manjšin - ratificirana 28.2.1998 (The
Framevvork Convention of the Council of Europe on the Protection of National Minorities)
■ Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih - podpisana 3.7.1997 - v postopku
ratifikacije (European Charter for Regional or Minority Languaes)
■ Evropska socialna listina (v postopku ratifikacije) z dodatnimi protokoli (European Social
Charter)
Določbe o varstvu človekovih pravic so eno izmed ključnih poglavij Ustave Republike
Slovenije (členi 14 - 65).
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake temeljne pravice in človekove svoboščine ne
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino (člen 14).
Člen 61 Ustave vsakomur jamči pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu ali
narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.
Italijanski in madžarski avtohtoni narodni skupnosti, ki živita na ozemlju Republike Slovenije je
v skladu s sprejeto izjavo ob osamosvojitvi in veljavnimi meddržavnimi sporazumi
zagotovljeno posebno varstvo (člen 64).
Posebno varstvo je zagotovljeno tudi pripadnikom romske skupnosti, ki živijo v Sloveniji (člen
65).
Ustavno načelo enakopravnosti zagotavlja tudi zakonodaja, ki podrobneje določa način
uresničevanja posameznih človekovih pravic in temeljnih svoboščin na posameznih področjih:
političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in drugih. Pri tem je važno načelo, da morajo
biti zakoni in drugi predpisi usklajeni z ustavo in tudi v skladu s splošno veljavnimi načeli
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo (8. in
153. člen Ustave - usklajenost pravnih aktov). Ustavno načelo enakosti pred zakonom je
skladno z mednarodnopravnimi standardi iz Mednarodnega pakta .o državljanskih političnih
pravicah ter Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in drugih
mednarodnih virov. Kršitev pravice enakosti pred zakonom (člen 14) je v Kazenskem zakoniku
RS sankcionirana kot posebno kaznivo dejanje kršitve enakopravnosti (člen 60 KZ). Izpeljana
je torej sistematična vgraditev mednarodnopravnih standardov v slovensko notranjo
zakonodajo. V primeru dvoma prevladajo določbe ratificirane in objavljene mednarodne
pogodbe pred notranjim pravom, saj se uporabljajo neposredno kol pravni vir (člen 8 Ustave).
Vse zakonske in podzakonske predpise ali kakršnekoli akte državnih organov, ki kršijo
človekove pravice, je mogoče izpodbijati s pritožbo na Ustavno sodišče Za vsako kršitev
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človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, torej tudi za vsako obliko diskriminacije je
zagotovljeno tudi sodno varstvo. Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur l. RS št. 63/94)
določa kazenske sankcije za kršitev enakopravnosti državljanov in vzbujanje narodnostnega,
rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti:
141. člen
I Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku,
političnem ali drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, gmotnem stanju, rojstvu,
izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne skupnosti ali
določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji, ali kdor na
podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z
denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
2. Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi njihovega zavzemanja
za enakopravnost ljudi.
3. Če stori dejanje iz prvega ali dnigega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega
položaja ali uradnih pravic se kaznuje z zaporom do treh let.
300. člen
1 Kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali
širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo, se kaznuje z zaporom do dveh let.
2. Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem
varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbolov, s poškodovanjem tujih
stvari, z oskmnitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
Za nadzor nad varstvom Človekovih pravic je ustanovljena tudi posebna institucija Varuh
človekovih pravic (ombudsman). V ustavi in s posebnim zakonom so določene njegove
pristojnosti in delovanje. Varuh Človekovih pravic nadzira varstvo človekovih pravic v državi
med državljani na eni strani ter državnimi organi, organi lokalne skupnosti ter nosilci javnih
pooblastil na drugi strani. Z ustavo je zagotovljena pravica do odprave posledic kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (člen 15).
Ustava Republike Slovenije določa, da državljanstvo Slovenije ureja zakon. Zakon o
državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/91) ureja postopek za pridobitev
državljanstva. Na podlagi zakona so prebivalci Slovenije, ki so se priselili iz drugih republik
nekdanje Jugoslavije, pridobili pravico do slovenskega državljanstva, če so to želeli. Tako je
dobilo državljanstvo Republike Slovenije poleg stalnih prebivalcev Slovenije Še nad 171.000
priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Zaradi kratkega roka, ki ga je določal zakon
in izrednih razmer v nekdanjih jugoslovanskih republikah, mnogi teh vprašanj niso uredili; zato
je v postopku nov zakon, ki bo posebej urejal vprašanje državljanstva za državljane nekdanjih
jugoslovanskih republik, ki doslej niso uredili svojega statusa v Sloveniji.
48 člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja pravico do pribežališča tujim državljanom in
osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in
temeljne svoboščine. Zakon, ki ureja to vprašanje, jc v postopku.
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Romi so v Sloveniji avtohtono prebivalstvo in so državljani Republike Slovenije. Samo manjši
del med njimi so migranti iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Ti so ob osamosvojitvi sprejeli
slovensko državljanstvo, ali pa so pridobili status tujca. Tudi zanje veljajo enake pravice in
dolžnosti kot za druge prebivalce Slovenije.
Pravice manjšin, ki jih jamči ustava in podpisane mednarodne pogodbe, urejajo zakoni s
posameznih področij in ustava zavezuje državo, da zagotavlja tudi materialna sredstva za
njihovo uresničevanje. Zato država vsako leto v proračunu namenja posebna sredstva tudi za
uresničevanje programov, namenjenih narodnim skupnostim. Del sredstev zagotavljajo tudi
lokalne skupnosti na območjih, kjer manjšine živijo.
Predstavniki manjšin so na podlagi ustave in zakona vključeni v soodločanje o vseh
vprašanjih, ki zadevajo njihov položaj. Narodne skupnosti imajo svoje zastopnike v organih
javnih zavodov, ki imajo v svojih programih tudi skrb za manjšine (vrtci, šole, kulturni zavodi,
RTV Slovenije), v organih lokalnih skupnosti (občinski sveti) in v Državnem zboru Republike
Slovenije. Poleg tega delujejo v občinah posebne komisije za vprašanja narodnosti v katerih so
paritetno zastopani predstavniki manjšin in lokalnih skupnosti. Tudi pri Vladi Republike
Slovenije delujeta dve taki komisiji - ena za vprašanje italijanske in madžarske narodne
skupnosti, druga za vprašanja Romov.
Tudi Romi, ki avtohtono živijo v Republiki Sloveniji imajo pravico do posebnih
predstavnikov, ki jih zastopajo v občinskih svetih, sicer pa so organizirani v romskih društvih in
Zvezi romskih društev Slovenije.
Sodelovanje predstavnikov narodnih skupnosti pri urejanju javnih zadev urejajo naslednji
predpisi:
■ Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (Ur.l.RS št. 65/94)
■ Zakon o volitvah v državni zbor (Ur.l.RS Št. 44/92)
■ Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l.RS št. 72/93)
■ Zakon o evidenci volilne pravice (Ur.l.RS št. 46/92)
■ Zakon o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 72/93)
■ Zakon o RTV Slovenija (Ur.l.RS št. 18/94)
■ Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS št. 12/96)
■ Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS št. 12/82)
■ Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur.l. RS št. 75/94)
Položaju manjšinski skupnosti znotraj države in tudi skrbi za Slovence, ki živijo zunaj
meja Slovenije, namenja Slovenija veliko pozornost. Prek programov v šolah, informacij v
časopisih, v radiu in televiziji Slovenija spodbuja zavest o nujnosti posebnih ukrepov za
varstvo manjšinskih skupnosti in o soodgovornosti večinskega naroda za njihov razvoj. Prek
manjšinskih medijev, (časopisi, radio, televizija) pa se tudi širša javnost seznanja z življenjem
manjšinskih skupnosti v naši državi in njihovimi problemi.
Pri razvijanju sožitja in strpnosti med ljudmi imajo tudi veliko vlogo organizacije civilne
družbe, ki delujejo v Sloveniji.
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Zabeležka s srečanja gospoda D. Megancka s predstavniki MEOR
29.6.1999

Srečanja so se udeležili predstavniki področja Notranji trg, na katere je bilo naslovljeno
povabilo; opravičili so odsotnost državnih sekretarjev Grabeljška in Klančaija zaradi
službene zadržanosti.
Po uvodni predstavitvi je g. Meganck predlagal teme pogovorov, ki so jih predstavili:
1. Regionalna politika in razvoj - Andrej Horvat: govoril je o sprejemanju zakonodaje in
ustanovitvi Nacionalne razvojne agencije.
Delegacijo EU je zanimalo, kako se bo Slovenija vključila v programe razvojne pomoči
Phare 2000? Posebna skupina bo do konca oktobra letos pripravila vse potrebne materiale
za nemoteno vključitev v projekt.
Delegacijo EU je zanimala tudi vloga in status Nacionalne razvojne agencije? Agencija bo
v začetku delovala v okviru MEOR kot medresorski organ, kasneje bo vladna agencija.
2. Državne pomoči - Marija Batista: pojasnila je napredek Slovenije - ustanovitev Komisije
za spremljanje državnih pomoči, ki deluje na podlagi sprejetega poslovnika, pripravljeno
poročilo o državnih pomočeh za leti 1997 in 1998 (ki bo priloga Poročila o napredku) in
predvideno dinamiko sprejemanja zakonodaje.
Delegacijo EU, kije pohvalila napredek Slovenije na tem področju, je zanimala sestava
Komisije? 8 predstavnikov MEOR ter 3 iz drugih državnih organov.
3. Konkurenca - Maja Markovič (zaradi odsotnosti predstavnikov UVK): predstavila sem
sprejem zakonodaje in kadrovsko krepitev UVK (na podlagi Poročila o napredku).
4. Prost pretok blaga - tehnična zakonodaja - Tanja Kurnik: s predvidenim sprejemom
treh zakonov na julijski izredni seji DZ Slovenija celo prehiteva predvideno dinamiko. Po
sprejemu teh temeljnih bo omogočen sprejem sektorske zakonodaje, ki je v pripravi. Na
tem področju Slovenija pričakuje tehnično pomoč EU - delegacija EU je odgovorila, da bo
na razpolago veijetno od marca 2000. To področje je bilo v zadnjem Poročilu o napredku
Slovenije med najbolj kritičnimi, zato je doseženi napredek občuten.
Delegacijo EU je zanimala tudi reorganizacija USM? Na podlagi nove zakonodaje bosta iz
državne uprave izločeni dejavnosti standardizacije in akreditacije, dejavnost homologacije
vozil bo izven USM v državni upravi, dejavnost meroslovja bo ostala v USM.
Delegacijo EU je zanimalo tudi delovanje Oddelka za ugotavljanje skladnosti v MEOR?
Oddelek deluje v okviru MEOR in skrbi za koordinacijo usklajevanja tehnične zakonodaje
med ministrstvi, pristojnimi za pripravo posameznih tehničnih predpisov.
Splošna ugotovitev delegacije EU: Slovenija je v obdobju od zadnjega Poročila o napredku
na vseh obravnavanih področjih dosegla velik napredek (ob predpostavki, da bo na obeh
julijskih izrednih sejah DZ sprejeta predvidena zakonodaja), zato bo letošnje Poročilo
nedvomno precej bolj ugodno od lanskega.

Zapisala: Maja Markovič
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Poročilo o

REALIZACIJI

ZAKONSKIH

PODZAKONSKIH

PROGRAMA

AKTOV

REPUDLIKE

PREVZEM

PRAVNEGA

UNIJE

KONCA

DO

DO

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

REDA

LETA

ZA

EVROPSKE

2002

17.6.1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
)

IZ

IN

- POROČILO O REALIZACIJI ZAKONSKIH IN
PODZAKONSKIH AKTOV IZ DRŽAVNEGA PROGRAMA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA
EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 DO 17.6.1999,

Številka: 900-10/98-49 (T)
Ljubljana, 28. junija 1999
Vlada Republike Slovenije je na 116. seji dne 24. junija 1999
sprejela:
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Ljubljana, 2 4.6.1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

POROČILO O REALIZACIJI ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ
DRŽAVNEGA PROGRAMA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREVZEM
PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE DO KONCA LETA 2002 do 17.6.1999

I. UVOD:
V skladu s 04. točko Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta
2002, ki ga je Vlada RS sprejela 23.5.1999, je Služba Vlade RS za evropske zadeve
pripravila poročilo o njegovem izvajanju v obdobju do 17.6 1999. Ker obdobje še ni
zaključeno, gre samo za vmesno poročilo, ki naj služi kot opozorilo odgovornim organom
katere predpise je potrebno sprejeti v naslednjih dneh, ki so ostali do konca drugega
tromesečja 1999.
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih ministrstva in vladne službe
posredovala v skladu z navodili SVZ o izpolnjevanju registra predpisov RS in harmonograma
z dne 17.12.1998. Upoštevani so podatki, ki so jih ministrstva posredovala do vključno
17.6.1999. Ker bo tudi poročilo ob koncu tromesečja pripravljeno na podlagi registra
predpisov RS, bo poročilo lahko odsevalo realno stanje samo če bodo vsi pristojni organi
podatke posredovali Službi Vlade za zakonodajo najkasneje 28.6.1999.

U. PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ
DRŽAVNEGA PROGRAMA ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EU DO KONCA
LETA 2002 do 17.6.1999

BS
3. Podzakonski akti
guvernerja

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZACIJE
0

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZACIJE
0

1

0

0

-

-

-

PREDVIDENO
11
mm&r M: mm

MDDSZ
1.
Zakonkski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra
PSKUI
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MEOR
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
4

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
25

7

6

86

1

0

0

PREDVIDENO
8

REALIZIRANO
6

ODSTOTEK REALIZACIJE
75

6

6

100

10

10

100

SKOKmmim:ayg

MF
1.
Zakonski akti
Državnega zbora*
2. Podzakonski akti
Vlade**
3. Podzakonski akti
ministra***

1

mmsmmm flTlMBlIlilllll' !! mmmmrn
*Sprejet je bil Zakon o trošarinah, kar pa ni bilo zavedeno v registru predpisov.
** Sprejeta sta bila tudi dva podzakonska akta Vlade, ki sta v času sprejemanja spremenila
naziv.
***Sprejcta je bila Odredba o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna
olja, ki se uporabijo za pogon kmetijske mehanizacije.
Vsi 4 akti naj bi bili sprejeti, vendar register predpisov ni ažuriran.

MKGP
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

MOP
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra
SKUPAJ
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PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
100

3

2

67
«

43

20

47

PREDVIDENO
2

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
50

4

1

25

3

0

0
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MPZ
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

MZ
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski. akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZACIJE
0

4

0

0

3

2

67

PREDVIDENO
3

REALIZIRANO
2

ODSTOTEK REALIZACIJE
67

1

1

100

7

5

71

•Sprejeti so bili še 3 podzakonski akti ministra, ki pa so v času sprejemanja spremenili naziv.
Sprememba ni bila javljena v register predpisov.

MNZ
PREDVIDENO
1.
Zakonski akti 2
Državnega zbora
2. Podzakonski akti Vlade
3. Podzakonski akti ministra

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
50

-

-

-

-

MP
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
11

REALIZIRANO
5

ODSTOTEK REALIZACIJE
45

-

-

-

1

1

100

SKUPAJ

i2
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MZT
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

MGD
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
0

ODSTOTEK REALIZACIJE
0

-

-

-

-

-

-

PREDVIDENO
2

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
50

1

1

100

-

-

/

rs:

' "iT¥" i

MK
PREDVIDENO
1.
Zakonski akti 1
Državnega zbora
2. Podzakonski akti Vlade
3. Podzakonski akti ministra
tsMP'AJi

t,t —

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
100

-

-

-

-

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
1

ODSTOTEK REALIZACIJE
100

-

-

-

-

-

-

»Ara&SOS jBJaHMfiM

MMGT
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra
■?

8. julij 1999

135

poročevalec, št. 52

svz
1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
1

REALIZIRANO
1

-

-

-

-

ODSTOTEK REALIZACIJE
100

-

SKO»«WP8S«* Hranu«

i

IH. ZBIRNI PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV
IZ DRŽAVNEGA PROGRAMA DO 17.6. 1999

1.
Zakonski akti
Državnega zbora
2. Podzakonski akti
Vlade
3. Podzakonski akti
ministra

PREDVIDENO
39

REALIZIRANO
21

ODSTOTEK REALIZACIJE
54

27

17

63

79

38

48

IV. ZAKLJUČEK
Pregled stopnje realizacije je pripravljen brez tistih aktov, ki so na junijski seji Državnega
zbora in na izrednih sejah v mesecu juliju.

Služba Vlade RS za evropske zadeve bo pripravila naslednje poročilo o stanju sprejetih aktov
iz Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, dne 29.6.1999.
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PRILOGE:
PRILOGA 1: zakonski akti Državnega zbora, katerih sprejem je po Državnem
programu predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-zbirno
PRILOGA 2: podzakonski akti Vlade, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-zbirno
PRILOGA 3: podzakonski akti ministrov, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-zbirno
PRILOGA 4: zakonski akti Državnega zbora katerih sprejem je po Državnem
programu predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-po pristojnih organih
PRILOGA 5: podzakonski akti Vlade, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-po pristojnih organih
PRILOGA 6: podzakonski akti ministrov, katerih sprejem je po Državnem programu
predviden v obdobju od 01.01.1998 do 30.06.1999-po pristojnih organih
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Naslov:

i

Telefon:
Podjetje:

Poštna številka:

,

„

Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

|

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
L

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

I

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, (el. (061) 12-61 -22v 2
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Drž3 ^N
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761 -215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSta
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prome
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

