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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

SKLEPI,

DODATNI

DRŽAVNEGA

SKLEPI

IN

STALIŠČA

ZDORA

SKLEPA IN STALISCA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih
povezavi z javnimi podjetji, zavodi in drugimi pravnimi osebami
(3. člen zakonskega predloga);

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 16/71999 ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih (ZJNpz) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

2. prouči pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, posebej
pripombe v zvezi z roki uveljavitve posameznih členov zakona
in za izdajo podzakonskih aktov in glede ustreznosti
kapitalskih zahtev ter drugih pravil o obvladovanju tveganj za
opravljanje pozavarovalnih poslov ter jih prilagodi posebnostim
pozavarovalnic;

SKLEPA
1. Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-pz) - prva obravnava
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.

3. črta 139. člen in delokrog predvidenega Urada za javna
naročila primerneje umesti v delokrog vlade (na primer v
okviru Ministrstva za finance);

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi

4
STALISCI
1. prouči in jasneje definira pojem povezanih pravnih oseb v

prouči, ali besedila členov od 83. do 86. člena in 18. poglavja
predloga zakona po vsebini ne sodijo bolj v zakon o
obligacijskih razmerjih kot v predloženo besedilo;

5. upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja
bile v letu 1998 na posameznem ministrstvu namenjene
lokalnim in regionalnim programom.

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 16771999 ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR) - tretja obravnava, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pospeši aktivnosti za regionalno upravno in
samoupravno organiziranost Slovenije.

DODATNE SKLEPE

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v skladu z 20. členom zakona s spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, čimprej pripravi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobična pravnih oseb in predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o dohodnini, s ciljem uvedbe dodatnih
olajšav za spodbujanje vlaganj na območjih s posebnimi
razvojnimi problemi.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da prouči možnost oblikovanja posebne statistične
regije z glavnim mestom Ljubljana.
2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru ob predložitvi
predloga proračuna za leto 2000 predloži spisek in znesek
vseh posrednih in neposrednih finančnih vzpodbud, ki so
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DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona za izvajanje interventnih ukrepov v
kmetijstvu v letu 1999

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 16/71999 ob obravnavi predloga zakona za Izvajanje interventnih
ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99) - hitri postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da predloži Državnemu zboru Letni plan razvoja in
vzdrževanja avtocest v letu 2000 z ukrepi za zagotovitev
dodatnih finančnih sredstev zaradi povečanih stroškov
gradnje avtocest kot posledico sprejetja zakona za izvajanje
interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999, do konca leta
1999.

DODATNA SKLEPA

Vlada Republike Slovenije mora zagotoviti, da zaradi sprejetja
tega zakona ne bo okrnjen Nacionalni program izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je Državni zbor,
rebalansiranega, sprejel v letu 1998.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da do konca leta 1999 predloži poročilo o pregledu
izvršenih in odobrenih interventnih ukrepov v kmetijstvu v
letu 1999.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prevozu nevarnega blaga
Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 16/71999 ob obravnavi predloga zakona o prevozu nevarnega
blaga (ZPNB) - druga obravnava, na podlagi 195. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o prevozu blaga za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o splošnem upravnem postopku

DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 16/71999 ob obravnavi predloga zakona o splošnem upravnem
postopku (ZSUP) - druga obravnava, na podlagi 173. in 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Minister, pristojen za upravo, do začetka veljavnosti tega zakona
pripravi priročnik, v katerem bodo obravnavane vse pravice in
dolžnosti strank v upravnem postopku, ter procesne določbe po
katerih morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih
stvareh, neposredno uporabljajoč predpise odločajo o pravicah
ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

SKLEP
Predlog zakona o splošnem upravnem postopku za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Izdelava priročnika se financira iz državnega proračuna. Priročnik
je brezplačno na razpolago strankam v vseh upravnih in drugih
državnih organih, organih lokalnih skupnosti ter pri nosilcih javnih
pooblastil, ki odločajo o upravni stvari.
poročevalec, št. 58
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev
Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 14/71999 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (ZODPM-B) - hitri postopek, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

s katerimi se bodo uskladile določbe zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev, ki določajo delokrog Direkcije
Republike Slovenije za blagovne rezerve z določbami zakona,
ki določajo delokrog Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (ukinitev Direkcije Republike Slovenije
za blagovne rezerve);
s katerimi bi uredili delokrog in položaj Poslovnega združenja
prehrane Slovenije v okviru novo ustanovljene Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
s katerimi bi vključili dejavnosti Sklada za skladnejši regionalni
razvoj in razvoj podeželja v okvir dejavnosti Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in
Agencije za regionalni razvoj.

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj do sprejema zakona o vladi in
ministrstvih preuči možnosti za rešitve:

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona
Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 14/71999 ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi
stanovanjskega zakona (SZ-D) - skrajšani postopek, na
podlagi 173. in 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ustavnemu sodišču
Republike Slovenije, da vsaj za šest mesecev podaljša rok
pričetka učinkovanja odločbe U-l-190/95 z dne 8.1.1999, na
podlagi katerega bi 22.7.1999 prenehal veljati Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
I. RS, št. 47/95).

SKLEP
Predlog zakona o dopolnitvi stanovanjskega zakona - skrajšani
postopek, se ne sprejme.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 7/71999 ob obravnavi predloga zakona o davku od iger na srečo
(ZDIS) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji
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DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije najpozneje do 1. oktobra 1999 o skupnem znesku
izpada davčnih prihodkov od iger na srečo zaradi zamude pri
uveljavitvi zakona o davku od iger na srečo.
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DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o davku od zavarovalnih poslov
DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 7/71999 ob obravnavi predloga zakona o davku od zavarovalnih
poslov (ZDPZP) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije najpozneje do 1. oktobra 1999 o skupnem znesku
izpada davčnih prihodkov od zavarovalnih poslov zaradi zamude
pri uveljavitvi zakona o davku od zavarovalnih poslov.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kontroli cen
SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 7/71999 ob obravnavi predloga zakona o kontroli cen (ZKC) druga obravnava, na podlagi 173. in drugega odstavka 194.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

1. Predlog zakona o kontroli cen za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
2. Državni zbor Republike Slovenije bo predlog zakona v tretji
obravnavi obravnaval v skladu z drugim odstavkom 194.
člena poslovnika Državnega zbora.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državnem tožilstvu

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji, dne 8/71999 ob obravnavi predloga zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-A) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 58

DODATNI SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj pospeši postopek priprave in v
zakonodajni postopek čimpreje predloži predlog celovite novele
zakona o državnem tožilstvu, pri čemer naj upošteva ustrezne
predloge stroke za zagotovitev učinkovitega dela državnih tožilcev.
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Predlog zakona o

PREDHODNIH

SESTAVINAH

PREPOVEDANE

DROGE

ZA

(ZPSPD)

- EPA 769 - II - druga obravnava

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:

Vlada Republike Slovenije je na 183. korespondenčni seji dne
19. julija 1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA
PREPOVEDANE DROGE,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19. maja
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v
Ministrstvu za zdravstvo,
- Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu za
zdravstvo,
- Jana VOLČIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zdravstvo,
- mag. Milan ŠKRLJ, svetovalec ministra za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o predhodnih sestavinah za
prepovedane droge - druga obravnava.

26. julij 1999
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Druga obravnava
19.7.1999

PREDLOG ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH
ZA PREPOVEDANE DROGE

Splošne določbe
1. člen
(namen zakona)
Ta zakon ureja proizvodnjo, promet in uporabo ter nadzor nad snovmi, ki so lahko predhodne
sestavine za izdelavo prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: predhodne sestavine), z
namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov iz seznama predhodnih sestavin in vsako
zmes, ki te snovi vsebuje v takšni obliki, da jih je možno uporabiti ali ponovno pridobiti za
izdelavo prepovedanih drog.
Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo
psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno
blagostanje ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.
Proizvodnja predhodne sestavine pomeni njeno pridobivanje, izdelavo in dodelovanje,
obdelovanje, predelovanje, polnjenje, mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi,
fizikalnimi ali biološkimi procesi in postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne enote.
Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit, skladiščenje, dobavo, nakup,
prodajo, posredovanje pri nakupu ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba predhodne sestavine pomeni njeno rabo, pripravo za uporabo, nakup za lastno
uporabo in shranjevanje.
Uvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen vnos na carinsko območje Republike Slovenije,
ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
blago.
Izvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen iznos iz carinskega območja Republike
Slovenije.
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Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos pod carinskim nadzorom preko
carinskega območja ali od enega do drugega kraja na carinskem območju Republike
Slovenije.
CAS številka pomeni številko pod katero se vodi kemikalija v mednarodnih zbirkah podatkov
o kemikalijah.

3.člen
(Komisija za predhodne sestavine)
Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za pripravo strokovnih mnenj
imenuje minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) komisijo za
predhodne sestavine (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki
ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve ter
strokovnjaki s področja kemije, farmacije in medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z
drugih področij.
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.

4 člen
(razvrstitev predhodnih sestavin)
Predhodne sestavine iz seznama so razvrščene v 1., 2. in 3. skupino.
Razvrstitev predhodnih sestavin v posamezno skupino določi minister na predlog komisije in
sicer glede na možnost zlorabe oziroma uporabe predhodne sestavine v nedovoljene namene.

Proizvodnja in promet
5. člen
(proizvodnja in promet predhodnih sestavin).
Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami lahko na podlagi dovoljenja ministra
opravlja
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), če izpolnjuje naslednje pogoje :
da je registrirana za proizvodnjo in promet z zdravili ali s kemikalijami v skladu z
zakoni, ki urejajo področje zdravil in kemikalij;
da imenuje osebo, ki je odgovorna za proizvodnjo in promet s predhodnimi
sestavinami.

6. Člen
(promet predhodnih sestavin iz 1 .skupine)

26. julij 1999
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Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s predhodnimi sestavinami iz 1 .skupine, jih
lahko dobavljajo pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega člena.

7.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)
Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na podlagi dovoljenja, ki ga izda
minister.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, vloži pravna in fizična oseba na ministrstvu,
pristojnem za zdravstvo vlogo, ki vsebuje zlasti podatke o imenu predhodne sestavine s
tarifno oznako iz kombinirane nomenklature carinske tarife in CAS številko, količini in
vsebnosti predhodne sestavine, tujem uvozniku oziroma izvozniku, namenu uporabe,
prevoznem sredstvu, relaciji prevoza in o mejnem prehodu preko katerega bo opravljen vnos
oziroma iznos predhodne sestavine v oziroma iz carinskega območja Republike Slovenije.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora minister izdati najkasneje v petnajstih dneh od
vložitve popolne vloge.

8.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 1 .skupine)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 1. skupine, je poleg podatkov iz
prvega odstavka prejšnjega Člena, potrebno priložiti tudi ustrezno dovoljenje za uvoz. ki ga
izda pristojni organ države, v katero se predhodno sestavino izvaža.
Predhodna sestavina iz 1. skupine se lahko izvaža ali uvaža le na podlagi dovoljenja za vsako
posamezno pošiljko.

9.člen
(uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine)
Predhodno sestavino iz 2. in 3. skupine se lahko uvozi ali izvozi na podlagi dovoljenja, ki
velja za več pošiljk in se izda za obdobje 6 mesecev.
Po preteku obdobja, za katero je izdano dovoljenje po prejšnjem odstavku, mora pravna in
fizična oseba posredovati ministrstvu, pristojnem za zdravstvo poročilo o dejansko uvoženih
ali izvoženih količinah predhodnih sestavin s podatki o tujih izvoznikih oziroma uvoznikih.

10. člen
(količine, ki se lahko izvažajo in uvažajo brez dovoljenja)
Ne glede na določila 7.člena tega zakona, lahko minister določi količine predhodnih sestavin
iz 3. skupine, ki se lahko izvažajo in uvažajo brez dovoljenja.
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11. člen
(posebne okoliščine)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami ali jih
uporabljajo, morajo takoj obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravstvo in ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, o vsakem sumu njihove zlorabe ali zlorabe drugih snovi, ki še niso na
seznamu predhodnih sestavin.
V primeru suma zlorabe predhodnih sestavin ministrstvo, pristojno za zdravstvo obvesti
pristojni organ države uvoznice o nameravanem izvozu predhodne sestavine s podatki o
izvozniku, uvozniku, imenu in količini predhodne sestavine, kraju in predvidenem datumu
prispetja.

12. člen
(posebne določbe o izvozu)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine v države, za katere
obstajajo podatki, da se te snovi uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog, je
potrebno predložiti tudi dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni organ države, v katero se
predhodna sestavina namerava izvoziti.
V primeru, da dovoljenja za uvoz iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, je potTebno
ravnati v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
Seznam predhodnih sestavin in držav iz prvega odstavka tega člena, določi minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za notranje zadeve.
Izvoz predhodnih sestavin v države iz prvega odstavka tega člena, se opravlja le na podlagi
dovoljenja za vsako posamezno pošiljko.

13. člen
(opremljanje pakiranj)
Pakiranje, v katerem se predhodna sestavina daje v promet, mora biti opremljeno s podatki o
kemijski sestavi, vsebnosti, količini in proizvajalcu predhodne sestavine ter z navodilom o
shranjevanju.

14. člen
(evidenca)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami, mora
zaradi preprečevanja zlorabe ali uporabe predhodnih sestavin v nedovoljene namene, vodili
evidenco predhodnih sestavin na način, ki ga predpiše minister. V evidenco se vpišejo zlasti
naslednji podatki:
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generično ime (mednarodno nezaščiteno ime);
zaščiteno ime, če ga ima;
kemijsko ime;
CAS številka;
pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
količine, ki so na zalogi.
Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi sestavinami sc mora hraniti najmanj
pet let od zadnjega datuma opravila, ki je povezano z dokumentacijo.

15.člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)
Dovoljenje iz tega zakona preneha veljati:
z iztekom roka, za katerega je bilo izdano;
na zahtevo pravne in fizične osebe, ki je imetnik dovoljenja;
po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje več
predpisanih pogojev;
v drugih primerih, določenih z zakonom.
Inšpekcija

16. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb predpisov, izdanih na njegovi podlagi
pri vnosu in iznosu predhodnih sestavin na ali iz carinskega območja Republike Slovenije ter
v postopkih za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe predhodnih sestavin, opravlja
carinski organ.

17. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva ima zdravstveni inšpektor pravico in dolžnost:
pregledati dokumentacijo, ki se nanaša na proizvodnjo in promet s predhodnimi
sestavinami, z dostopom do vseh podatkov;
vstopati in pregledati poslovne in proizvodne prostore, opremo, transportna sredstva in
drugo;
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izdati odločbo o začasni prepovedi proizvodnje in prometa s posameznimi
predhodnimi sestavinami, če se ugotovi, da obstaja sum, da je prišlo ali bi lahko prišlo
do njihove zlorabe;
začasno zaseči predhodne snovi;
vzeti vzorce za analize;
pečatiti prostore in prevozna sredstva;
odrediti druge ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, potrebne za izvajanje tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero je
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

18. člen
(poročanje inšpektorata)
O stanju, ki je ugotovljen pri inšpekcijskem pregledu, inšpektorat poroča ministru.
V primeru, kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih sestavin, inšpektorat
nemudoma obvesti tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

19. člen
(analiza vzorcev)
Analizo vzorcev iz pete alinee prvega odstavka 17. člena tega zakona
opravljajo laboratoriji, ki jih določi minister in, ki so akreditirani pri organu, pristojnem za
standardizacijo.
Za vzeti vzorec se mora izdati ustrezno potrdilo.
Podatki in poročanje

20. člen
(zbirke podatkov)

,

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo vodi zbirko podatkov o predhodnih sestavinah.
Minister predpiše organizacijo zbirke, način zbiranja, obdelave in izdajanja podatkov ter
uporabnike zbirke podatkov.
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21. člen
(letna iti druga poročila)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami iz 1.
skupine, mora v tridesetih dneh po koncu koledarskega leta posredovati ministrstvu,
pristojnem za zdravstvo poročilo o izdelanih, prejetih, oziroma porabljenih in izdanih
količinah ter o količinah na zalogi posameznih predhodnih sestavin.
Pravna in fizična oseba iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo ministra posredovati tudi
izredno poročilo z ustreznimi podatki v roku petnajst dni od prejema zahteve.
22. člen
(poročila, ki jih pošilja ministrstvo, pristojno za zdravstvo)
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v sodelovanju z drugimi organi, na podlagi obveznosti, ki
izhajajo iz mednarodnih pogodb in sporazumov na področju predhodnih sestavin, pošilja
poročila mednarodnim organom in organizacijam s podatki, ki jih zahtevajo.
Kazenske določbe
23. člen
Z denarno kaznijo od 500 000 SIT do 10 000 000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba,
če:
proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami brez dovoljenja ministra (prvi
odstavek 5. člena);
opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1.skupine v nasprotju s 6. členom tega
zakona;
izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja ministra (prvi odstavek 7. in
9.člena);'
ne obvesti ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, o vsakem sumu zlorabe v proizvodnji ali prometu predhodnih sestavin (prvi
odstavek 11.člena).
ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona (27. člen)
Z denarno kaznijo od 50 000 SIT do 500 000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 100 000 SIT do 5 000 000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
24. člen
(mandatne kazni)
Zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 300 000 SIT za prekršek pravni osebi,
če:
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ni imenovala odgovorne osebe za proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami
(druga alinea 5.člena);
izvozi ali uvozi predhodno sestavino brez dovoljenja ministra (prvi odstavek 7. in 9.
člena);
po izteku roka, za katerega je izdano dovoljenje za izvoz ali uvoz, ministrstvu,
pristojnem za zdravstvo ne posreduje poročila (drugi odstavek 9.člena);
daje predhodne sestavine v promet v nasprotju z 13. členom;
ne vodi evidence o proizvodnji in prometu predhodnih sestavin oziroma
dokumentacije ne hrani na predpisan način (M.člen);
ministrstvu, pristojnem za zdravstvo ne pošlje rednega ali izrednega poročila (21 .člen).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 100
000 SIT tudi odgovorni osebi pravne osebe.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v
višini 200 000 SIT posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.
Prehodne in končne določbe
25. člen
Minister imenuje komisijo za predhodne sestavine iz 3.člena tega zakona v šestih mesecih po
njegovi uveljavitvi.
Minister določi akreditirane laboratorije iz prvega odstavka 19.člena tega zakona v enem letu
po njegovi uveljavitvi.
26. člen
Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v Šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

27. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami
morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s 5., 13. in 14. členom tega zakona v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999, ob obravnavi predloga
zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - prva obravnava, sprejel naslednji
sklep:
1.
2.

Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je primerna podlaga za
pripravo zakona za drugo obravnavo;
Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
stališči:

- upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve,
- prouči naj višino kazni, določenih v 22. in 23. členu predloga zakona in jih ustrezno zviša in
- ponovno naj preuči naslov zakona.
Predlagatelj je proučil vse pripombe in stališča Državnega zbora Republike Slovenije.
V zvezi s pripombo Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v
nadaljevanju: sekretariat), da bi bilo potrebno pretehtati pomen izraza "predhodna sestavina" v
zvezi s pojmom "uporaba", predlagatelj ugotavlja, da se izraza predhodna sestavina in njena
uporaba nanašata na snovi oziroma kemikalije, katerih uporaba jc načelno dovoljena, oziroma ni
nezakonita, čc ima uporabnik dovoljenje za opravljanje predpisane dejavnosti. Nedovoljene
uporabe ni možno definirati, lahko se le ugotovi v postopku nadzora.
Glede na pripombo sekretariata v zvezi z definicijo predhodne sestavine, opredeljeno v drugem
členu predloga zakona, je predlagatelj navedeno definicijo ustrezno dopolnil.
Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata, ki se nanaša na seznam predhodnih sestavin in \
zvezi s tem predlaga novi 4. člen, s katerim so določeni kriteriji za razvrstitev predhodnih
sestavin v L, 2. in 3. skupino, tako da so v 1. skupini kemikalije, ki predstavljajo osnovne
surovine, v 2. in 3. skupini pa kemikalije, ki predstavljajo pomožne surovine pri proizvodnji
prepovedanih drog (topila, kisline, sredstva za beljenje...), kot to urejajo predpisi EU.
Predlagatelj je upošteval tudi pripombo sekretariata, ki se nanaša na pooblastilo ministru v zvezi
z razvrščanjem predhodnih sestavin v skupine in ga ustrezno opredelil v drugem odstavku
novega 4. člena.
Glede na pripombo sekretariata, da je pri nadzoru potreben še kakšen podatek, je predlagatelj
upošteval predlog sekretariata in 14. člen oblikoval tako, da minister predpiše način zbiranja
podatkov.
V zvezi s
Slovenije
potrebno
pristojno

pripombo sekretariata, ki se nanaša na možnost razveljavitve Uredbe Vlade Republike
o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza, predlagatelj meni, da navedene uredbe ni
razveljaviti. Uredba namreč določa režim uvoza in izvoza določenega blaga ter
ministrstvo za izdajo dovoljenja ali soglasja za uvoz oziroma uvoz ali tranzit.
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Konkretno dovoljenje za uvoz oziroma izvoz predhodnih sestavin pa bo izdalo Ministrstvo za
zdravstvo na podlagi zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge.
Predlagatelj je upošteval pripombo sekretariata na 26. člen predloga zakona in v zvezi s tem
dopolnil prvi odstavek 23. člena in v 27. členu bolj neposredno izrazil obveznosti pravnih in
fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami.
Glede na stališče Državnega zbora je predlagatelj opredelil višine kazni v 23. in 24. členu v
razponu med najnižjim in najvišjim zneskom kot to določa zakon o prekrških.
V zvezi s stališčem Državnega zbora je predlagatelj ponovno proučil naslov zakona ter meni. da
je ustrezen glede na to, da je izraz "predhodna sestavina" uporabljen v zakonu o ratifikaciji
Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o
njihovem uničenju (Ur.l. RS 9/97). Izraz "prepovedane droge" pa je usklajen s predlogom
zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
in predlogom zakona o
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, ki sta
pripravljena za drugo obravnavo v Državnem zboru.

26. julij 1999

17

poročevalec, št. 58

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 19.7.1999

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH
ZA PREPOVEDANE DROGE - druga obravnava

1) k 2. členu:
V šesti alinei 2. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
"razen vnosa predhodne sestavine zaradi tranzita."
V sedmi alinei 2. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se
glasi: "razen iznosa predhodne sestavine zaradi zaključka tranzita."
Obrazložitev:
Amandma se predlaga, ker zakon s sistemom dovoljenj ne zajema tudi tranzita in jc potrebno
to izjemo jasno izraziti.

2) k 5 členu:
V prvem odstavku 5. člena se za besedo "sestavinami" doda besedilo, ki se glasi:
"iz 1. in 2. skupine".
Doda de novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami iz 3. skupine se lahko opravlja brez
dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena, razen v primerih, ko pravna in fizična oseba
opravlja izvoz predhodnih sestavin iz 3. skupine v količinah, ki presegajo količine, ki jih
predpiše minister."
Obrazložitev:
Amandma se predlaga zaradi različnega režima nadzora predhodnih sestavin v smernicah EU
3677/90, 900/92 in 3769/92 glede na razvrstitev v posamezno skupino.

3) k 9. členu:
V prvem odstavku 9. člena se za številko "2" črtata beseda "in" in številka "3". Doda se novi
drugi odstavek, ki se glasi:
"Predhodno sestavino iz 3. skupine se lahko izvozi na podlagi dovoljenja, ki velja za več
pošiljk in se izda za obdobje 6 mesecev."
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V drugem odstavku se besedilo "po prejšnjem odstavku" nadomesti z besedilom "po prejšnjih
dveh odstavkih".
Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem se upošteva različen režim nadzora predhodnih sestavin, glede na
skupino v katero so razvrščene.
4) k 10. členu:
10. člen se črta.
Obrazložitev:
Amandma se predlaga, ker je navedeno določilo smiselno povzeto v novem drugem odstavku
5. člena.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED
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REPUBLIKE

SLOVENIJE
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REPUBLIKE

HRVAŠKE

SODELOVANJU

NARAVNIMI

NESREČAMI

IN

PRI

VARSTVU

IN

0

PRED

CIVILIZACIJSKIMI

(BHRVNCN)

- EPA 896 - II -

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 1. julija 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
HRVAŠKE O SODELOVANJU PRI VARSTVU PRED
NARAVNIMI IN CIVILIZACIJSKIMI NESREČAMI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in
civilizacijskimi nesrečami, podpisan dne 22. septembra 1997 v
Ljubljani.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
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3. "zaščitni ukrepi" so preventivni in drugi ukrepi ter dejavnosti,
ki se nanašajo na preprečevanje, zmanjševanje in odpravo
nevarnosti ter na zaščito ljudi, premoženja in okolja;

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O
SODELOVANJU PRI VARSTVU PRED
NARAVNIMI IN CIVILIZACIJSKIMI
NESREČAMI

4. "reševanje in pomoč" so dejavnosti reševalnih ekip pri
reševanju ljudi in premoženja ter odpravljanju posledic nesreč;
5. "reševalne ekipe in posamezniki, ki pomagajo" so osebe, ki
jih pogodbenica, ki pošlje pomoč, določi za dajanje pomoči;
6. "zaščitna in reševalna oprema" so sredstva za osebno in
skupinsko zaščito reševalcev, reševalna oprema, vozila ter
tehnična in druga sredstva, ki jih uporabljajo reševalne ekipe
in posamezniki, ki pomagajo;

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v
nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se v prepričanju o nujnosti
medsebojnega sodelovanja s ciljem preprečiti oziroma ublažiti
posledice naravnih in civilizacijskih nesreč (v nadaljnjem besedilu:
nesreče) ter ob upoštevanju podpisanih mednarodnih sporazumov
s tega področja dogovorili o naslednjem:

7. "človekoljubna pomoč" so živila, pitna voda, zdravila, sanitetni
material ter drugo blago, ki je namenjeno brezplačni razdelitvi
prizadetemu in ogroženemu prebivalstvu kot pomoč pri
lajšanju posledic nesreč;

1. člen
PREDMET SPORAZUMA

8. "prejemnica" je tista pogodbenica, katere pristojni organi
zaprosijo drugo pogodbenico za pomoč;

1. Pogodbenici s tem sporazumom urejata okvirne pogoje
sodelovanja pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, še
posebej:

9. "pošiljateljica" je tista pogodbenica, katere pristojni organi
ugodijo prošnji druge pogodbenice za pomoč.
3. člen
IZMENJAVA SPOZNANJ IN IZKUŠENJ

načrtovanje in izvajanje ukrepov za zaščito pred poplavami,
potresi, požari, nenadnimi onesnaženji, nesrečami na morju,
radiološkimi nevarnostmi ter industrijskimi in drugimi
civilizacijskimi nesrečami, ki imajo lahko čezmejne vplive;
medsebojno obveščanje o nevarnostih in posledicah nesreč;

Pogodbenici izmenjujeta informacije o znanstvenih in tehničnih
dosežkih ter izkušnje, ki so pomembne za predvidevanje in
preprečevanje nesreč ter za učinkovito zaščito in reševanje.

-

medsebojno pomoč pri zaščiti, reševanju in odpravljanju
posledic nesreč;

4. člen
SODELOVANJE ČLOVEKOLJUBNIH ORGANIZACIJ

-

sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju pripadnikov
Civilne zaščite, gasilcev in drugih članov reševalnih ekip in
strokovnjakov za zaščito in reševanje;

Pogodbenici zagotavljata pravne in druge možnosti za medsebojno
sodelovanje človekoljubnih organizacij pri varstvu pred nesrečami.

izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij, pomembnih
za varstvo pred nesrečami,
in

5. člen
ZAŠČITNI UKREPI
Pogodbenici za preprečitev nevarnosti oziroma ublažitev posledic
poplav, potresov, požarov, nenadnih onesnaženj, nesreč na morju,
radioloških dejavnosti ter industrijskih in drugih civilizacijskih
nesreč z možnimi čezmejnimi vplivi načrtujeta določene skupne
zaščitne ukrepe.
\

sodelovanje pri razvijanju in proizvodnji reševalne opreme.
2. Ta sporazum ne vpliva na medsebojno sodelovanje med
občinami ob državni meji.

6. člen
NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

2. člen
POMEN IZRAZOV

Pogodbenici v skladu z določbami 5. člena tega sporazuma
usklajujeta načrte zaščite in reševanja na območju ob državni
meji, zlasti načrte zaščite in reševanja ob poplavah, potresih,
požarih, nenadnih onesnaženjih, nesrečah na morju ter ob
radioloških nevarnostih.

V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. "naravne in civilizacijske nesreče" so nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile, industrijske dejavnosti in drugi civilizacijsko
povzročeni škodni dogodki, razen vojne, ki lahko zaradi
svojega izjemnega obsega ogrozijo življenje, življenjske
razmere in premoženje ljudi ter okolje v taki meri, da jih
pogodbenica z lastnimi razpoložljivimi silami in sredstvi ne
more obvladati, tako da potrebuje pomoč druge pogodbenice;

7. člen
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
1. Pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje pri izobraževanju
in usposabljanju kadrov za zaščito in reševanje z izmenjavo
predavateljev, inštruktorjev in drugih strokovnjakov, literature in
drugih učnih pripomočkov ter izkušenj pri zaščiti in reševanju.

2. "podatki in informacije o nevarnostih" so tisti podatki in
informacije, ki se nanašajo na nesreče in katerih namen je
zgodnje obveščanje o pretečih nevarnostih zaradi
uveljavljanja zaščitnih in drugih ukrepov za zagotovitev
varnosti ljudi, premoženja in okolja;
poročevalec, št. 58
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V Republiki Hrvaški:
- Sektor za zaščito pred požari in Civilno zaščito pri Ministrstvu
za notranje zadeve;
načelniki oddelkov v Sektorju za zaščito pred požari in Civilno
zaščito pri Ministrstvu za notranje zadeve;
Sektor za pomorski promet pri Ministrstvu za pomorstvo,
promet in zveze (za nesreče na morju).

2. Pogodbenici glede na nevarnosti nesreč organizirata tudi skupne
vaje iz zaščite in reševanja.
8. člen
OBVEŠČANJE O NEVARNOSTIH IN NESREČAH
1. Pogodbenici se medsebojno obveščata o nevarnostih in
nesrečah, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo eno od pogodbenic. Pri
tem posebno pozornost posvečata medsebojnemu obveščanju
o nevarnostih poplav, potresov, požarov, nenadnih onesnaženj,
nesreč na morju, radioloških nevarnostih ter nevarnostim
industrijskih nesreč, ki imajo lahko čezmejne vplive.

2. Organi iz prvega odstavka tega člena so pooblaščeni, da pri
uresničevanju tega sporazuma vzpostavijo neposredne stike. S
tem namenom pogodbenici izmenjata naslove in številke
telekomunikacijskih priključkov (telefon, faks, itd.) služb in oseb,
neposredno pristojnih za vlaganje in sprejemanje prošenj za
pomoč.

2. Obvestilo o nevarnosti oziroma o nesreči mora vsebovati: opis
nevarnosti oziroma nesreče, podatke o kraju, času, obsegu, moči
in posledicah nesreče ter o sprejetih zaščitnih ukrepih.

3. V občinah ob državni meji lahko prošnje za pomoč pošiljajo in
sprejemajo poleg organov iz prvega odstavka tega člena tudi
poveljniki Civilne zaščite oziroma drugi organi in službe, določeni
z zakonom.

3. Pogodbenici se ob nesreči obvestita tudi o razpoložljivih
reševalnih ekipah, zaščitni in reševalni opremi, potrebni
človekoljubni pomoči ter o možnostih in načinu dajanja pomoči.

11. člen
PRESTOP DRŽAVNE MEJE

4. Obvestilo o nevarnosti oziroma nesreči se lahko posreduje
pisno ali ustno v jezikih držav pogodbenic. Ustno sporočilo je
treba pisno potrditi.

1. Ob nesrečah smejo reševalne ekipe in posamezniki, ki
pomagajo, državno mejo prestopiti na mejnem prehodu ali zunaj
mejnega prehoda brez opravljene mejne kontrole, na podlagi
ustnega soglasja organa mejne kontrole in najbližje organizacijske
enote policije.
f
2. Reševalne ekipe in posamezniki, ki pomagajo, morajo imeti
izkaznico, ki jo je izdal pristojni organ državne uprave, ki dokazuje
njihovo identiteto.

5. Organi, ki so pristojni za pošiljanje in sprejemanje obvestil o
nevarnostih oziroma nesrečah, so:
V Republiki Sloveniji:
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri
Ministrstvu za obrambo;
V Republiki Hrvaški:
Sektor za zaščito pred požari in Civilno zaščito pri Ministrstvu
za notranje zadeve;
Sektor za pomorski promet pri Ministrstvu za pomorstvo,
promet in zveze (za nesreče na morju).

3. Člani reševalnih ekip in posamezniki, ki pomagajo, imajo pravico
nositi pripadajočo uniformo na območju države druge pogodbenice.
4. Strelnega orožja, streliva in eksplozivnih sredstev ni dovoljeno
prenašati na območje države druge pogodbenice.

6. Medsebojno obveščanje ob radioloških nevarnostih se izvaja
na podlagi mednarodnih konvencij.

5. Ob nesrečah smejo evakuirani državljani držav pogodbenic in
tujci mejo prestopiti na mejnem prehodu ali zunaj mejnega prehoda
brez listin za prestop državne meje.

9. člen
DAJANJE POMOČI

6. Evakuirani državljani in tujci, ki v primeru iz prejšnjega odstavka
pridejo na ozemlje države druge pogodbenice, morajo takoj prijaviti
svoj prihod najbližji organizacijski enoti policije.

1. Pogodbenica, ki jo je prizadela nesreča, lahko zaprosi za pomoč
drugo pogodbenico. Ta pomoč se lahko nanaša na reševalne
ekipe in posameznike, ki pomagajo, zaščitno in reševalno opremo
ter človekoljubno pomoč.

VNAŠANJE IN IZNAŠANJE MATERIALA ČEZ
DRŽAVNO MEJO

2. Prošnja za pomoč iz prvega odstavka tega člena mora
vsebovati: podatke o vrsti in obsegu potrebne pomoči, podatke o
ustanovah in osebah, s katerimi se vzpostavi zveza, ter predlog
o načinu pomoči.

1. Pogodbenici poenostavita postopke pri vnosu in iznosu zaščitne
in reševalne opreme ter človekoljubne pomoči čez državno mejo.
Vodja reševalne ekipe mora mejnim nadzornim organom
prejemnice ob prestopu meje izročiti le seznam opreme oziroma
sredstev človekoljubne pomoči. V nujnih primerih, ko se državna
meja prestopa zunaj mejnega prehoda, je treba seznam ob prvi
priložnosti izročiti pristojnim mejnim organom.

3. Pomoč poteka v skladu s predpisi pogodbenic.
10. člen
PRISTOJNOSTI

2. Reševalne ekipe in posamezniki, ki pomagajo, lahko prenesejo
čez mejo le zaščitno in reševalno opremo in sredstva, ki so
potrebna za njihovo oskrbo in delovanje, ter sredstva
človekoljubne pomoči.

1. Za vlaganje in sprejemanje prošenj za pomoč so pristojni:
V Republiki Sloveniji:
- poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije;
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri
Ministrstvu za obrambo;
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3. Prepovedi in omejitve za mednarodni blagovni promet ne veljajo
za prevažanje zaščitne in reševalne opreme ter sredstev
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človekoljubne pomoči. Če se zaščitna in reševalna oprema ne
porabi, jo je treba ponovno vrniti pošiljateljici. Če se reševalna
oprema pusti kot človekoljubna pomoč, je treba vrsto, količino in
kraj, kjer je ta oprema, prijaviti pristojnemu organu prejemnice, ki
o tem obvesti pristojni carinski organ. V tem primeru veljajo predpisi
prejemnice.

16. člen
ZAŠČITA IN POMOČ PRI DELU REŠEVALNIH EKIP
Pristojni organi prejemnice morajo reševalnim ekipam in
posameznikom pošiljateljice, ki sodelujejo pri dajanju pomoči,
zagotoviti ustrezno zaščito in pomoč.

4. Določbe tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za vnašanje
zdravil, ki vsebujejo narkotike in psihotropne snovi v prejemnico
in iznašanje neporabljenih količin v pošiljateljico. Vnašanje in
iznašanje narkotikov in psihotropnih snovi se v skladu z
mednarodnimi sporazumi ne obravnavata kot uvoz in izvoz blaga
v blagovnem prometu. Zdravila, ki vsebujejo narkotike in
psihotropne snovi, se lahko vnesejo samo v količinah, ki so
potrebne za nujno medicinsko pomoč, uporablja pa se jih lahko
samo pod nadzorom medicinskega osebja z ustrezno strokovno
izobrazbo v skladu z zakonskimi določili države pogodbenice, iz
katere prihaja reševalna ekipa. O porabljenih zdravilih, ki vsebujejo
narkotike in psihotropne snovi, pošiljateljica obvešča prejemnico.

17. člen
STROŠKI POMOČI
1. Pošiljateljica nima pravice od prejemnice zahtevati povračila
stroškov za dano pomoč. To velja tudi za stroške, ki bi nastali
zaradi porabe, poškodbe ali izgube reševalne opreme.
2. Ob celotnem ali delnem povračilu stroškov, nastalih pri dajanju
pomoči, ne veljajo določbe prvega odstavka tega člena.
Pošiljateljica ima prednost pri povračilu stroškov.
3. Stroške pomoči, ki jo dajejo pravne ali fizične osebe s
posredovanjem pošiljateljice, krije prejemnica.

5. Pogodbenici vzajemno dovolita uporabo potrebne zaščitne in
reševalne opreme ter človekoljubne pomoči v prejemnici brez
formalnega postopka, plačila varščine in drugih dajatev.
13. člen
UPORABA ZRAČNIH IN VODNIH PLOVIL

4. Če so reševalne ekipe in posamezniki, ki pomagajo, porabili
zaloge, ki so jih pripeljali s seboj, krije stroške za njihovo oskrbo,
namestitev ter material za njihove potrebe do konca izvajanja
pomoči prejemnica. Po potrebi prejmejo tudi ustrezno logistično in
medicinsko pomoč.

1. Zračna in vodna plovila se lahko uporabljajo za hitre prevoze
reševalnih ekip ali posameznikov, ki pomagajo, in za druge vrste
pomoči v skladu s tem sporazumom.

18. člen
NADOMESTILA IN ODŠKODNINE

2. O uporabi zračnih in vodnih plovil pri zaščiti in reševanju ter o
dajanju pomoči je treba nemudoma obvestiti organ, ki je zaprosil
za pomoč, in mu sporočiti natančne podatke o vrsti in oznakah
zračnega oziroma vodnega plovila, njegovi posadki in tovoru.
Čas, predvideno smer gibanja ter kraj pristanka določi prejemnica.

1. Pogodbenici se odpovedujeta vsakemu zahtevku za nadomestilo
škode na reševalni opremi, če je škodo povzročila reševalna
ekipa ali posameznik, ki pomaga, med opravljanjem reševalnih
nalog in nalog pomoči po tem sporazumu in če škoda ni bila
povzročena namerno.

3. Za posadke zračnih in vodnih plovil ter za reševalne ekipe in
posameznike, ki pomagajo, se smiselno uporabijo določbe 11.
člena tega sporazuma, za zračna in vodna plovila in prepeljano
zaščitno in reševalno opremo oziroma človekoljubno pomoč pa
določbe 12. člena tega sporazuma.

2. Pogodbenici se odpovedujeta vsem pravicam do nadomestil
ob telesni poškodbi in trajnih posledicah za zdravje ter ob smrti
udeleženca v reševalni akciji, če se je to zgodilo med opravljanjem
reševalnih nalog po tem sporazumu, razen če to ni bilo
povzročeno namerno.

4. Pri uporabi zračnih plovil veljajo predpisi o zračni plovbi
pogodbenic, zlasti obveznost sporočanja podatkov o poletih
pristojnim organom za zračno plovbo. Vsak načrt poleta mora
vsebovati informacije, ki ga povezujejo s tem sporazumom.

3. Če je bila pri opravljanju nalog iz tega sporazuma povzročena
škoda tretji osebi, prevzame odgovornost prejemnica, tako kot
če bi to škodo povzročile njene reševalne ekipe in posamezniki,
ki pomagajo, razen če so škodo namerno povzročili posamezniki
oziroma reševalne ekipe pošiljateljice.

14. člen
UPORABA VOJAŠKIH ZRAČNIH IN VODNIH PLOVIL

4. Odškodninska odgovornost, določena v prvem in drugem
odstavku tega člena, nastane v trenutku prihoda na ozemlje
prejemnice in traja do zapustitve njenega ozemlja.

Uporaba vojaških zračnih in vodnih plovil za namene iz tega
sporazuma je dovoljena le v soglasju s prejemnico.

19. člen
OSKRBA IN POMOČ EVAKUIRANIM OSEBAM

15. člen
PRISTOJNOSTI ZA VODENJE AKCIJ

1. Osebe, ki so med nesrečo prišle kot evakuiranci z območja
države ene na območje države druge pogodbenice, prejemajo
do svoje prve možne vrnitve vso potrebno oskrbo in pomoč.
Stroške podpore in vrnitve teh oseb krije država, iz katere prihajajo,
če niso državljani države druge pogodbenice.

1. Za vodenje reševalnih akcij in dajanje pomoči so v vseh primerih
pristojni organi prejemnice.
2. Naloge se dajejo izključno vodjem reševalnih ekip pošiljateljice,
ki svoje podrejeno osebje seznanijo s podrobnostmi pri njihovem
izvajanju.
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2. Pogodbenici morata omogočiti vrnitev vsem tistim osebam, ki
so kot evakuiranci prišle z območja države ene na območje države
druge pogodbenice.
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20. člen
UPORABA SREDSTEV ZVEZ

sta pogodbenici izpolnili pogoje, ki jih določa nacionalna
zakonodaja za začetek veljavnosti tega sporazuma.

Pristojni organi pogodbenic zagotovijo medsebojne telefonske,
radijske in druge zveze med organi, reševalnimi ekipami ter
posamezniki, ki pomagajo, v skladu s tem sporazumom.

23. člen
VPLIV TEGA SPORAZUMA NA DRUGE SPORAZUME
Ta sporazum ne vpliva na obstoječe pravice in obveznosti
pogodbenic po drugih mednarodnih sporazumih.

21. člen
KOMISIJA ZA IZVAJANJE NALOG, DOLOČENIH S
SPORAZUMOM

24. člen
REŠEVANJE SPOROV

1. Pogodbenici imenujeta za izvajanje tega sporazuma stalno
mešano komisijo. Vsaka pogodbenica ima v stalni mešani komisiji
enako število članov, vendar najmanj tri.

Spore pri uporabi tega sporazuma rešuje stalna mešana komisija
iz 21. člena tega sporazuma. Če stalna mešana komisija spora
ne more sama rešiti, se spor rešuje po diplomatski poti.

2. Pogodbenici se bosta po diplomatski poti obvestili o svojih članih
stalne mešane komisije.

25. člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI SPORAZUMA

3. Naloge stalne mešane komisije po tem sporazumu so
predvsem:
-

Vsaka pogodbenica lahko pisno po diplomatski poti odpove ta
sporazum. Odpovedni rok je tri mesece od dneva prejema
obvestila o odpovedi sporazuma.

reševanje konkretnih organizacijskih in tehničnih vprašanj,
določitev načina vzdrževanja stikov in medsebojnega
obveščanja,
priprava poslovnika.

Sestavljeno v Ljubljani dne 22. 9.1997 v dveh izvirnikih v
slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

4. Stalna mešana komisija se sestane najmanj enkrat letno
izmenoma v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški. Pobudo za
sklic izrednega sestanka lahko da vsaka pogodbenica.
22. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI SPORAZUMA

Za Vlado Republike
Slovenije

Ta sporazum začne veljati prvega dne naslednjega meseca od
dneva prejema zadnje diplomatske note, s katero se potrjuje, da

Tit Turnšek, l.r.

3. člen
<
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo - Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
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Za Vlado Republike
Hrvaške
Ivan Penič, l.r.

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

Sklenitev sporazuma ne bo zahtevala izdaje novih ali spremembe
obstoječih zakonskih in drugih predpisov, ker slovenska
zakonodaja takšno mednarodno sodelovanje na tem področju že
ureja.
Sporazum na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacijskimi
nesrečami sta 22. septembra 1997 v Ljubljani podpisala minister
za obrambo Republike Slovenije Tit Turnšek in minister za notranje
zadeve Republike Hrvaške Ivan Penić.
Sklenitev sporazuma je bila potrebna zaradi dvostranske ureditve
medsebojnih odnosov pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami. V sporazumu so določene pristojnosti državnih
organov ter človekoljubnih in drugih nevladnih organizacij; oblike
pomoči, ki jih bosta državi ponudili druga drugi ob nesrečah;
olajšave pri prehodu državne meje za reševalne ekipe ter pri
prenosu opreme in človekoljubne pomoči preko državne meje;
pokrivanje stroškov pomoči, odškodnine in povračila; sodelovanje
na področju izobraževanja, raziskovalnega dela ter sodelovanje
pri razvoju in proizvodnji zaščite in reševalne opreme ter druga
vprašanja medsebojnega sodelovanja na tem področju.

Sporazum je v skladu s politiko in pravom Evropske unije. Podobne
sporazume ima Slovenija sklenjene že z Madžarsko in Avstrijo.
Na podlagi sklenjenega sporazuma za Republiko Slovenijo ne
bodo nastale nove finančne obveznosti, razen če bi Republiko
Hrvaško prizadela naravna ali druga nesreča in bi ji Republika
Slovenija pomagala pri odpravljanju posledic. O nuđenju pomoči
Republiki Hrvaški bi v vsakem primeru posebej odločala Vlada
Republike Slovenije. Enako pomoč bi po določilih sporazuma naši
državi ob večji naravni ali drugi nesreči nudila tudi Republika
Hrvaška.

i
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ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela na 118. seji dne 8.
julija 1999.
S tem gradivom nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom
št. 900-10/98-50 (T) z dne 8. julija 1999.
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ZAPISNIK MULTILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI
ZAKONODAJE
Poglavje:
2. delovna skupina PROST PRETOK OSEB
Datum:
Bruselj, 6. - 7. april 1999
i

«
'

I. UGOTOVITVE. KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITVE PRAVNEGA REDA EU

Pregled usklajenosti zakonodaje za področje prostega pretoka oseb zajema naslednja
podpoglavja: vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, državljanske pravice, prost pretok
delavcev in koordinacija sistemov socialne varnosti. Predmet pregleda usklajenosti zakonodaje
je veljavna zakonodaja EU na dan 1.1.1999. Predstavniki Komisije so delegacije obvestili, da
predpisi s Taiex-ove liste št. 39 in 40 ne bodo predmet pregleda, ker so že bili obravnavani v
okviru 24. delovne skupine - Pravosodje in notranje zadeve. B lista ni bila predmet pregleda.
Dodatno so bili v dnevni red dodani posamezni dokumenti, ki se nanašajo na obveznosti, ki
izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila EU in so že bili predmet pregleda
usklajenosti zakonodaje 26. delovne skupine - Zunanji odnosi, v delu, kjer so pomembni za
področje prostega pretoka oseb in sicer v podpoglavjih prost pretok delavcev in koordinacija
sistemov socialne varnosti.
Predstavniki Komisije so za tri vsebinske sklope: prosti pretok delavcev; EURES in
koordinacijo sistemov socialne varnosti pripravili in vsem delegacijam izročili pisni pregled
glavnih vsebinskih vprašanj, na katere bi želeli dobiti odgovore na bilateralnih screeningih.
Podrobnejša predstavitev ugotovitev posameznih podpoglavij je podana v nadaljevanju:
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1. VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
Uvodoma so bila predstavljena splošna načela glede vzajemnega priznavanja kvalifikacij.
Pravna podlaga v EU za sprejem direktiv na tem področju sta 52. člen (svoboda ustanavljanja)
in 59. člen (svoboda opravljanja storitev) Ustanovitvene pogodbe EU, določila omenjenih
členov se z Amsterdamsko pogodbo ne spreminjajo.
Razlika med splošnima direktivama o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij in
sektorskimi direktivami v zdravstvu, arhitekturi, odvetništvu je v tem, da gre pri splošnih za
polavtomatično priznavanje kvalifikacij, pri sektorskih pa za avtomatično. Država članica se
lahko svobodno odloča, ali bo nek poklic reguliran ali ne. Če je poklic reguliran, je treba
upoštevati svobodo ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev. Prepovedana je vsakršna
diskriminacija (državljanstvo, znanje jezika države gostiteljice).
Splošni direktivi (89/48 in 92/51)
Splošni direktivi, tako kot Ustanovna pogodba EU, izrecno prepovedujeta diskriminacijo, kar
pomeni, da morajo države članice omogočiti opravljanje poklica državljanu druge države
članice, če ga lahko opravlja v državi članici, iz katere prihaja in upoštevati načelo
obojestranskega zaupanja. Država članica ne more zavrniti prosilca zaradi njegove
nacionalnosti, izjeme pa so mogoče samo v posebnih primerih, kot je opravljanje javnih služb
(public service). Omenjeno je bilo, katere okoliščine lahko privedejo do priznavanja diplom
oziroma poklicnih kvalifikacij državljanov tretjih držav (če ima npr. migrant diplomo,
pridobljeno v Rusiji in dela v Franciji tri leta, kar je pogoj, da mu Francija kvalifikacijo prizna,
lahko zaprosi za opravljanje svojega poklica oz. za priznanje kvalifikacije v Nemčiji ).
Pri priznavanju poklicne kvalifikacije se poleg šolske izobrazbe upoštevajo še poklicni nazivi
oziroma strokovni in znanstveni nasiovi, poklicne oziroma strokovne izkušnje, članstvo v
strokovnih združenjih, dokazila o ugledu, finančnem položaju, zdravstvenem stanju... Izrecno
je bilo poudaijeno, da priznavanja poklicne kvalifikacije ne smemo enačiti s priznavanjem
šolske izobrazbe.
Kadar obstajajo bistvene razlike glede izobraževanja in usposabljanja oziroma poklicnih
izkušenj, lahko država gostiteljica zahteva prilagoditveno obdobje ali preverjanje sposobnosti,
migrant pa ima pravico do izbire med obema možnostma. Izjema so npr. pravni poklici, kjer
država gostiteljica sama odloči, kako bo ravnala.
Po Direktivi 89/48 je mogoče priznavanje poklicnih kvalifikacij prosilcem, ki imajo
visokošolske diplome in je njihovo izobraževanje trajalo najmanj tri leta.. Direktiva 92/51
dopolnjuje prejšnjo direktivo, v njej pa je govor o dveh nižjih ravneh. .Razlike med ravnmi so
bistvene in prepoznavne. Mogoč je prehod iz ene ravni v drugo, pri tem pa se določi
kompenzacijske mehanizme - doizobraževanje, poklicne izkušnje (npr. v Nemčiji), vendar pa
prehod iz najnižje v najvišjo raven ni mogoč.
Aneks C, ki je priloga k Direktivi 92/51, določa seznam poklicev in držav, v katerih se ti
poklici avtomatično priznavajo. Seznam je mogoče dopolnjevati.
Predstavniki Komisije so posebej opozorili na 6. člen Direktive 89/48 in 10. člen Direktive
92/51, ki določata avtomatsko priznavanje dokazil o častni, moralni in poklicni neoporečnosti,
finančnem stanju in telesnem ali duševnem zdravju, ter na 9. člen Direktive 89/48 in 13. člen
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Direktive 92/51, po katerih mora država članica imenovati pristojna telesa, pooblaščena za
sprejemanje prošenj in odločitev o priznavanju kvalifikacij, ter določiti koordinatorja. V zvezi s
tem so bila pred tremi tedni sprejeta "pravila ravnanja", ki sicer niso obvezujoča za države
članice, vsebujejo pa pomembne napotke (npr. o informiranju migranta v zvezi z priznavanjem
njegove kvalifikacije). Omenjena pravila ravnanja so prejele vse delegacije po prvem delu
analitičnega pregleda zakonodaje.

Sektorske direktive
a. ^Odvetniki
Za odvetnike velja splošni sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij v skladu z direktivo 98/48.
Poleg tega pa v odvetništvu veljata še dve direktivi: Direktiva 77/249 ureja opravljanje
odvetniških storitev (pravno svetovanje in zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi
organi) pod nazivom iz odvetnikove matične države.
Direktiva 98/5 pa ureja opravljanje odvetniškega poklica na trajnejši podlagi, pri čemer loči
med opravljanjem poklica pod nazivom iz odvetnikove matične države in opravljanjem poklica
pod nazivom države gostiteljice. Posebej so bila poudarjena določila 10. člena (enaka
obravnava kot velja za odvetnika države članice, ki je gostiteljica) in 11. člena (skupno
opravljanje poklica).
bi Arhitekti
Na področju urejanja dejavnosti s področja arhitekture je najpomembnejša direktiva 85/384, za
sprejem katere so zaradi neusklajenosti nacionalnih zakonodaj držav članic, potrebovali skoraj
18 let. Na pregledu usklajenosti zakonodaje so to nacionalno neusklajenost posebej poudarili,
do izraza pa pride tudi pri vsebini direktive, saj direktiva niti ne poizkuša urejati ali unificirati
izobraževalnih programov za pridobitev enotnega naziva arhitekt, pač pa skrbi za vzajemno
priznavanje kvalifikacij za delo arhitekta in medsebojno priznavanje diplom, ki se pridobijo po
uspešni zaključitvi izobraževalnih programov, ki izpolnjujejo minimalne standarde, postavljene
v 3. in 4. členu direktive.
Posebej so tudi izpostavili, da direktiva, čeprav velja za "arhitekturno" zajema tudi posamezna
dela oziroma dejavnosti s področja arhitekture, ki jih lahko opravijo oziroma jih opravljajo
inženirji drugih strok, ne glede na določila drugega odstavka 1. člena direktive.
Poleg splošnega reguliranja poklica arhitekta, pa nekatere države, pri tem so bile posebej
omenjene nekatere nemške zvezne dežele, prek te direktive zaščitijo posebej poklicni naziv
arhitekta. V tem primeru arhitekti, ki so si naziv pridobili drugje, v državi gostiteljici lahko
opravljajo dela arhitekta, ne smejo pa ga opravljati pod poklicnim nazivom, kot se ga pridobi v
državi gostiteljici. Če želijo to, morajo izpolniti pogoje iz direktive, uporabiti pa morajo tudi
predpisan postopek.
Država gostiteljica lahko določi formalne postopke pri priznavanju diplom, pridobljenih v
drugi državi, vendar mora biti odločitev o tem sprejeta v roku treh mesecev Formalnosti
morajo biti omejene na minimum, ter ne smejo dvigovati cene storitev, niti ne smejo povzročiti
daljšega zastoja pri izvedbi teh storitev.
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cl Poklici s področja zdravstva
Sektorske direktive v zdravstvu določajo pogoje za priznavanje profesionalnih kvalifikacij za
opravljanje naslednjih poklicev: zdravnik, splošni zdravnik, zdravnik specialist, zobozdravnik,
medicinska sestra, farmacevt, babica, veterinar.
Predstavljeni so bili dodiplomski študijski programi za vsak poklic posebej.
Omenjene so bile tudi institucije, kjer poteka teoretični, praktični in klinični pouk.

,

Infrastruktura
Odločitev o tem, kako bo organizirano priznavanje poklicnih kvalifikacij, je prepuščena vsaki
državi članici. Omenjene so bile strokovne organizacije, pristojne za sprejem prosilca oziroma
• njegove prošnje in izvedbo postopka do izdaje potrdila o kvalifikaciji. Pri tem pa lahko
sodelujejo poklicna združenja ali ministrstva.
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2. DRŽAVLJANSKE PRAVICE
Volilna pravica
Za uresničevanje volilne pravice državljanov članic EU v drugih državah članicah je pomembna
Maastrichtska pogodba v določbi, ki ureja evropsko državljanstvo. Pravna podlaga za sprejem
direktiv sta 8b.(2) člen in 8b.(l) člen pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Uvodoma so
bila predstavljena splošna načela uresničevanja volilne pravice državljanov članic v rezidenčni
državi članici. Uvodničar je izpostavil probleme izvajanja direktive 93/109 ES, ki določa
podrobno ureditev uresničevanja pravice voliti in kandidirati na volitvah v Evropski parlament
za državljana Unije, ki bivajo v državi članici, pa niso njeni državljani in direktive 94/80 ES, ki
določa podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati na občinskih volitvah
za državljane Unije, ki bivajo v državi članici, pa niso njeni državljani, in sicer: v nekaterih
državah direktiv še ni mogoče v celoti uresničevati, ker gre za dolgotrajne postopke
spreminjanja ustave. Ker so državljani EU rezidenti in zato tudi volilci v drugih državah
članicah, je potrebna učinkovita informacijska podpora za izmenjavo podatkov, potrebnih za
izpeljavo volitev. Problematična je tudi različna starost volilnih upravičencev (od 18-21 let).
Harmonizacija volilnih postopkov v državah članicah je v tem trenutku nemogoča, ker obstaja
velika razlika med volilnimi sistemi držav članic, navsezadnje pa direktivi tega tudi ne
zahtevata. Komisija si je zastavila prednostno nalogo, da je vsekakor treba pospešiti prenos
direktiv v nacionalne pravne rede.
Z namenom preprečitve dvojnega glasovanja, v svoji državi in v drugi državi članici, je
Komisija že vzpostavila sistem o izmenjavi informacij o volilnih listah. Leta 1994 so se
pokazale pomanjkljivosti takšnega sistema informiranja, zato vzpostavljajo nov sistem
elektronskega informiranja; ki naj bi bil uveljavljen na volitvah v Evropski parlament leta
2004. Nekatere članice so tak način obveščanja že uredile med seboj z bilateralnimi
pogodbami, kar Komisija podpira.

Pravica do prebivanja
Prost pretok oseb temelji na 7a. in 8a. členu Pogodbe o Evropski skupnosti. Pravica do
bivanja, kot izhaja iz 8a. člena pogodbe pomeni pravico do vstopa in bivanja. Splošne pravice
do bivanja ni, zato so bile sprejete ključne direktive ( 73/148, 90/364, 90/365, 93/96 ), ki
omogočajo pravico do bivanja le določenim kategorijam oseb npr. samozaposlenim,
upokojencem, študentom, družinskim članom in drugim. Širše je bila predstavljena direktiva
64/221, ki dovoljuje omejevanje pravice do bivanja navedenim kategorijam oseb iz razlogov
javne varnosti, javne politike in javnega zdravja. Poudarjeno je bilo, da ni definicije, kdaj
obstajajo zgoraj navedeni razlogi za zavrnitev pravice do bivanja, temveč jih je potrebno
obravnavati individualno (čase by čase). Način izvajanja direktiv je med članicami različen,
nekatere so spreminjale zakon o tujcih, druge dopolnjevale socialno ali delovno zakonodajo
ipd.
Prost pretok študentov
Predstavljen je bil primer sodišča "Gravier ruling", čeprav je to področje že bilo obravnavano
na pregledu usklajenosti zakonodaje 18. delovne skupine - Izobraževanje in usposabljanje.
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3. PROST PRETOK DELAVCEV
Splošna načela prostega pretoka delavcev državljanov EU in njihovih družinskih članov
določata 48. in 49. člen Pogodbe o ES. Načela opredeljujejo prost dostop do trga dela,
enakost obravnave in pravico do združevanja družinskih članov delavcev.
Predstavljena so bila splošna načela in posamezni predpisi, ki so pomembni za izvajanje teh
načel, kot jih določajo regulative (uredbe), direktive in odločbe navedene v listi A pod zap. št.
od 41 - 50. Na tem področju je najpomembnejša regulativa 1612/68 o svobodnem gibanju
delavcev znotraj Skupnosti, kije bila dopolnjena z regulativama 2434/92 in 312/76.
Države članice so dolžne zagotoviti odpravo zakonskih in upravnih ovir za uresničitev teh
načel. Dostop do delovnih mest se zagotavlja s tesnim sodelovanjem nacionalnih služb za
zaposlovanje držav EU pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na območju trga dela. V ta
namen je bila ustanovljena mreža evropskih služb za zaposlovanje (EURES). Leta 1993 je bila
sprejeta odredba Komisije 93/569 EEC , ki določa institucionalno podporo za izvajanje
regulative 1612/68
preko omrežja EURES. Osnovne naloge EURES so zbiranje in
posredovanje informacij o prostih delovnih mestih in prosilcih za zaposlitev med članicami EU,
posredovanje informacij o delovnih in življenjskih pogojih v posamezni članici, svetovanje
delodajalcem in iskalcem zaposlitve. Na EU ravni so člani omrežja le nacionalne službe za
zaposlovanje, v medregionalnih strukturah omrežja EURES pa tudi druge organizacije, npr.
sindikati, združenja delodajalcev in drugi.
Predstavljene so bile obveznosti EU, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov s posameznimi
državami nečlanicami, npr. s Turčijo, z državami Magreba in evropski sporazumi z državami
kandidatkami, s katerimi je EU dogovorila specifične oblike pretoka oseb. Za te državljane
velja načelo prostega pretoka le v primeru, ko so pridobili pravico do prebivanja in zaposlitve
v eni od članic. Za državljane tretjih držav pa je prost pretok dopusten le, če so družinski člani
državljanov EU.
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4. KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI

Cilj koordinacije je omogočiti prost pretok in gibanje delavcev, kar določa 51. Člen Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti. Gre za odpravo ovir v nacionalnih zakonodajah držav članic,
ki urejajo področja socialne varnosti in onemogočajo oziroma otežujejo priznavanje in
izplačevanje teh pravic v primeru preselitve zavarovanca v drugo državo.
Področje urejata dve uredbi in sicer Uredba 1408/71 o usklajevanju sistemov socialne
varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v
skupnosti in Uredbe št. 574/72 , ki določa postopek za uporabo Uredbe 1408/71. Obe sta bili
zaradi vključevanja novih držav članic, prilagajanja njihovim nacionalnim ureditvam in
sodbam Sodišča Evropske skupnosti večkrat spremenjeni in dopolnjeni . Uredba zajema
zaposlene delavce in samozaposlene osebe ter javne uslužbence, osebe, ki so bile zavarovane
v več državah, upokojence in družinske člane teh oseb. Uredba pa ne zajema oseb, ki niso
aktivne in državljanov tretjih držav. Sistemi socialne varnosti, ki se koordinirajo v okviru EU,
so: dajatve za bolezen in materinstvo, dajatve za invalidnost in starost, dajatve za preživele
družinske člane, dajatve v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznim, dajatve ob smrti,
dajatve za brezposelnost in družinske dajatve. Iz opredelitve materialne veljavnosti uredbe je
razvidno, da gre za opredelitve rizikov in da pogoji za priznanje dajatve ne smejo biti vezani na
osebne elemente, za razliko od dajatev, ki imajo naravo socialno varstvenih pomoči in jih
uredba ne pokriva. Koordinacijska pravila so za državo članico obvezujoča in neposredno
uporabljiva.
Uredba temelji na štirih načelih:
Načelo enakega obravnavanja pomeni, da ima državljan države članice, ki prebiva oziroma
dela v katerikoli drugi državi članici, enake pravice in obveznosti kot državljan te države.
Poleg direktne so prepovedane tudi vse oblike posredne diskriminacije.
Določitev zakonodaje, ki se uporablja: načeloma se upošteva samo zakonodaja ene države
članice. Pri tem se upošteva splošno pravilo, da se uporablja zakonodaja države dela (lex loci
laboris). Izjeme so določene za detaširane delavce, delavce, ki so zaposleni v dveh ali več
državah članicah, javne uslužbence, mornaije, diplomate in transportne delavce.
Ohranitev pridobljenih pravic oziroma izvoz dajatev omogoča obdržati pridobljene pravice
kljub preselitvi na ozemlje druge države članice. Načeloma se izvažajo vse dajatve za primer
invalidnosti, starosti, dajatve za preživele družinske člane,dajatve za primer poškodb pri delu
in poklicnih bolezni in posmrtnine. Izjeme so posamične dajatve v okviru naštetih dajatev, ki
ne temeljijo na plačilu prispevkov in so odvisne od dohodka posameznika oziroma od osebnih
okoliščin. Te dajatve je potrebno našteti v Aneksu II a, sicer ne predstavljajo izjeme.
Seštevanje obdobij zavarovanja, zaposlitve in prebivanja, dopolnjenih v različnih državah
članicah je potrebno, da bi se izognili prekinitvi zavarovanja oziroma situaciji, ko delavec ne
bi izpolnjeval pogojev za pridobitev pravice v nobeni od držav članic.
Predstavniki Komisije so z nekaterimi primeri obrazložili uveljavljanje teh načel v praksi.
Za področje bolezni in materinstva je potrebno ločevati pravice do storitev in denarnih dajatev
Pri tem gre za različne situacije in sicer gleda na državo dela in državo prebivanja. Načelo je.
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da pravice do storitev zagotavlja država dela ne glede na trajanje zavarovanja. V primeru, daje
bivališče v drugi državi, nudi storitve država prebivanja, izjema so obmejni delavci, ki se jim
lahko zagotovijo pravice v obeh državah. Stroške nosi vedno država, v kateri je upravičenec
do storitve zavarovan. Enak princip velja za družinske člane. Za upokojence je pomembno, ali
prejemajo eno ali več pokojnin, saj se na tej podlagi določi pristojno državo za plačilo
zdravstvenih storitev, ki pa jih vedno uveljavlja v državi prebivanja. Nekoliko drugačna je
rešitev za detaširane delavce in študente, ki ostanejo zavarovani v svoji državi in ne v državi,
kjer delajo oziroma študirajo.
Za zdravljenje v tujini je potrebno soglasje pristojnega nosilca, ki pa ga država ne bi smela
odkloniti, če bi čakanje na storitev doma pomenilo poslabšanje zdravstvenega stanja ali če
take oblike zdravljenja v državi ni mogoče zagotoviti.
Turisti imajo med začasnim bivanjem v drugi državi članici pravico do nujnih storitev in lahko
zahtevajo povrnitev stroškov v svoji državi, to je v državi zavarovanja.

V zvezi z invalidskimi dajatvami je komisija opozorila na dve vrsti invalidskih pokojnin, kjer
so sistemi teh dajatev v različnih državah različni. Obstajata dva tipa teh pokojnin: tip A je
pokojnina, katere priznanje ni odvisno od trajanja zavarovalne dobe, ampak od uresničitve
rizika in jo dodeli tista država, v kateri rizik nastopi; tip B je pokojnina, ki temelji na
zavarovalni dobi in se izračuna na enak način, kot starostna pokojnina.
V zvezi s starostnimi pokojninami je temeljno načelo, da se upoštevajo vsa obdobja
zaposlitve oziroma zavarovanja, dopolnjena v različnih državah članicah (seštevanje obdobij).
V tem primeru vsaka država izplačuje del pokojnine za tisto obdobje, ki je bilo pri njej
dopolnjeno (sorazmerni del). Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine so v državah
različni, zato lahko postopek traja dalj časa, da zavarovanec pridobi dajatev iz vseh držav, v
katerih je bil zaposlen. Zato je potrebna dobra povezava med pristojnimi nosilci in hiter in
učinkovit pretok potrebnih informacij in podatkov.
V zvezi z dajatvami za brezposelnost je potrebno upoštevati načelo upoštevanja vseh obdobij
zaposlitve oziroma zavarovanja, pri čemer dajatev prizna država, v kateri je bil delavec
nazadnje zaposlen; izjemna ureditev velja za obmejne in sezonske delavce, kjer je za priznanje
dajatev pristojna država prebivališča. Praviloma se dajatve ne izvažajo v drugo državo
članico, razen v primeru, ko brezposelna oseba išče zaposlitev v drugi državi članici - v tem
primeru je izvoz dajatve možen, vendar najdalj v trajanju treh mesecev.
Koordinacija sistemov družinskih dajatev je specifična, predvsem za to, ker v nasprotju s
sprejetimi opredelitvami pri teh dajatvah praviloma ne gre za dajatve, ki bi se zagotavljale s
plačevanjem prispevkov in ker le nekaj držav članic EU pravico do družinskih dajatev veže na
poseben status osebe.
V zvezi z družinskimi dajatvami je pristojna država za priznanje dajatev država dela, družinski
člani pa so upravičeni do dajatev ne glede na to, v kateri državi članici prebivajo. V primeru
zaposlitve obeh zakoncev v dveh državah članicah, in prekrivanja dajatev, se dajatve priznajo
po zakonodajah obeh držav, s tem da se izračuna razlika v primeru različnih višin teh dajatev.
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Posebej je bilo opozorjeno na upoštevanje načela enake obravnave državljanov držav, ki niso
članice EU, glede na obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki veljajo za
državljane držav EEA, Magreba in na določbe pridružitvenih sporazumov.
Predstavniki Komisije so izrecno poudarili pomen vzpostavitve ustrezne administrativne
infrastrukture za izvajanje Uredbe. Kot pomemben element pri pripravi držav kandidatk na
koordinacijo sistemov socialne varnosti so poudarili tudi oblikovanje utemeljenih predlogov za
Anex 2 in Anex 2A, ki vsebujeta seznam dajatev, ki jih država ne namerava izvažati. Sezname
naj bi države kandidatke po pričakovanju Komisije predstavile na bilateralnih pregledih
usklajenosti zakonodaje.
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H.
VPRAŠANJA. KI JIH JE GLEDE PRAVNEGA REDA EU POSTAVILA
DELEGACIJA RS

1. VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
1. Kako urediti priznavanje diplom in poklicnih kvalifikacij za državljane RS, ki so do
25.6.1991 diplomirali in izpolnili vse pogoje za samostojno opravljanje dela v republikah bivše
Jugoslavije?
Odgovor: Gre za priznavanje diplom tretjih držav, kar je odločitev vsake države posebej. Ne
more se priznavati diplom tretjih držav, če diplome ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev,
določenih v sektorskih direktivah. Vprašanje glede pridobivanja diplom v republikah bivše
Jugoslavije pa je tudi vprašanje za bilateralni pregled usklajenosti zakonodaje.
2. Na kakšen način se v nacionalni zakonodaji upošteva določilo direktive o skrbi za
pridobitev znanja jezika v dobro pacienta in prosilca.
Odgovor: To vprašanje se pravkar rešuje pred evropskim sodiščem; odločitev še ni sprejeta.
Jasno pa je, da država nima pravice določati stopnje znanja jezika.
3. Za priznavanje poklicne kvalifikacije Zakon o zdravstveni dejavnosti zahteva po pridobljeni
diplomi opravljen predpisan program pripravništva in strokovni izpit, za zdravnike pa še
opravljen program sekundariata in opravljen preizkus usposobljenosti. Ali mora naša država
prosilcem iz držav članic priznati poklicno kvalifikacijo le na osnovi pridobljene diplome, v
primeru, da ima npr. zdravnik v nekaterih državah članicah že priznano poklicno kvalifikacijo s
pridobljeno diplomo?
Odgovor: Da, vsekakor, stvar RS pa je, ali bo za svoje državljane zahtevala strožje pogoje kot
za državljane držav članic EU.

2. PROST PRETOK DELAVCEV
1. Kaj navajati kot nacionalno referenco v Taiexovi listi, ko gre za regulative, ki so direktno
uporabljive.
Odgovor: regulativa določa konkretno materijo, ki jo je potrebno preučiti in ugotoviti, kje v
nacionalni zakonodaji se ureja ter te predpise navesti kot nacionalne reference.
2. Ali pravica »dostopa do zaposlitve in trga dela« pomeni le zagotovitev možnosti sprejema
zaposlitve pod enakimi pogoji kot velja za domače delavce ali pa ta pravica vključuje tudi
pravico državljana EU, da koristi posebne ukrepe, ki jih država namenja za brezposelne osebe
- ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Odgovor: Načeloma vključuje tudi drugo pravico, razen v primerih, ko država sprejema
posebne ukrepe, ki so opredeljeni kot del nacionalnega programa politike zaposlovanja.
Iskalec zaposlitve se lahko prijavi pri nacionalni službi za zaposlovanje.
3. Dokumenti v Taiexovi listi pod zap. št. 44, 47 in 48 oziroma njihova vsebina so bili
vključeni v vsebino regulative 1612/68, kije bila sprejeta kasneje. Kako se to dejstvo upošteva
pri izpolnjevanju Taiexove liste.
Odgovor: navedeni predpisi niso več relevantni, a niso bili razveljavljeni
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4. Ali regulativa 1612/68 dopušča možnost prostega pretoka državljanov tretjih držav, če
bivajo in so zaposleni v podjetju EU (npr. Alžirec, kije zaposlen v Franciji).
Odgovor: Prost pretok za te delavce ne velja, izjema so le tujci - družinski člani državljana EU.
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m. POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA DELEGACIJ DRUGIH DRŽAV

1. VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
1. Poljska: Katera so merila za razlikovanje med pravico do opravljanja storitev in pravico do
ustanavljanja?
Odgovor: Merila izhajajo iz členov Ustanovitvene pogodbe EU, ki opredeljujejo ti dve pravici,
natančneje pa jih razčlenjuje sodna praksa Evropskega sodišča.
2. Ciper Kdo je pristojen za odločanje o priznavanju poklicnih kvalifikacij?
Odgovor: Vsaka država članica sama določi pristojna telesa.

2. DRŽAVLJANSKE PRAVICE
t
1. Poljska: Katere kategorije oseb so zajete v pojmu študent.
Odgovor: Direktiva ne definira pojma študenta, definicija je prepuščena
zakonodaji.

nacionalni

2. Madžarska: Ali zahteva iz direktive, da ima študent dovolj sredstev tudi za svoje družinske
člane pomeni, da mu je mogoče odvzeti dovoljenje za bivanje, v primeru da nima zadostnih
sredstev za družinske člane ali v primeru da zaprosi za socialno pomoč.
Odgovor: Direktiva zahteva, da ima študent dovolj sredstev, ki morajo biti višja od socialne
pomoči v državi bivanja, kar pomeni, da lahko študent izgubi dovoljenje za bivanje, sicer pa je
odločitev odvisna od nacionalne zakonodaje.

4. KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI
1. Madžarska: Kakšen je postopek za uvrstitev dajatev, ki ne temeljijo na prispevkih oziroma
se izplačujejo le na ozemlju države članice v ustrezne Anekse k Uredbi?
Odgovor:
Država mora dokazati, da določena dajatev ne temelji na prispevkih , opredeliti mora naravo
dajatve in razložiti , kako je urejena ta dajatev v nacionalni zakonodaji. Uvrščena mora biti v
Aneks II.a ob upoštevanju določb 4.2.a člena Uredbe. Če ta dajatev ustreza kriterijem, bo
navedena v Aneksu II. a in v pogodbi o pristopu .
2. Madžarska:
Ali posebne dajatve ob rojstvu , ki jih je treba opredeliti v Aneksu II, vključujejo dajatve v
obliki opreme za novorojenca?
Odgovor: dajatev za opremo za novorojenca se šteje za storitev v naravi, četudi je izplačljiva
v denarju, saj je namenjena nakupu opreme. Zato je to dajatev potrebno navesti v Aneksu II.
3. Poljska:
Ali je možno odkloniti soglasje za zdravljenje v tujini glede na primere Kohl in Decker?
Odgovor: Pristojni nosilec ne bi smel zavrniti soglasja za zdravljenje v tujini, če je storitev
zagotovljena v sistemu zavarovanja, če bi odlašanje povzročilo poslabšanje zdravstvenega
stanja oziroma če potrebnega zdravljenja ni mogoče zagotoviti v državi prebivanja. V zvezi z
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omenjenima primeroma je bilo pojasnjeno, da je šlo v tem primeru za interpretacijo blaga in
storitev. Gre za povračilo stroškov za očala oziroma pregled pri ortodontu, ki jih je
zavarovanec uveljavil v drugi državi brez predhodnega soglasja pristojnega nosilca. Sodišče je
odločilo, da imata pravico do povračila stroškov pod enakimi pogoji, kot če bi te pravice
uveljavila v državi prebivanja. Komisija meni, da je tako povračilo stroškov možno v sistemih,
ki temeljijo na neposrednem povračilu stroškov zavarovancem vendar pa ga ne moremo
razširiti na vse oblike zdravljenja. Po pojasnilu komisije velja to predvsem za bolnišnično
zdravljenje, saj bi s tako razlago lahko ogrozili finančno ravnovesje v zdravstvenih sistemih.
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IV. SKLEP
Na podlagi predstavitev na multilateralnem delu s področja prostega pretoka oseb slovenska
delegacija ugotavlja, da je bila interna priprava slovenske delegacije primerna in da bo na
bilateralnem delu pregleda usklajenosti zakonodaje lahko primerno odgovorila na predvidena
vprašanja Komisije.
Za dokončen prenos evropske zakonodaje v pravni red EU bo potrebno spremeniti zakonsko
ureditev v Sloveniji, predvsem na področju vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in
prostega pretoka delavcev. Zagotoviti bo potrebno ustrezno pravno podlago za uresničevanje '
državljanskih pravic; prav tako pa bo morala Republika Slovenija pripraviti natančen seznam
dajatev, kijih bo vključila v priloge uredbe 1408/71.
Glede na predstavljene zahteve bo nedvomno potrebna vzpostavitev nekaterih novih institucij
(predvsem na področju medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij) ter bistvena
kadrovska okrepitev in strokovna usposobitev obstoječih institucij, (področje prostega pretoka
oseb, koordinacije sistemov socialne varnosti).

V.

SPLOŠNA OCENA

Slovenska delegacija ocenjuje, da je bil na multilateralnem delu pravni red EU predstavljen
preveč na splošno. Za pripravo na pregled so morale delegacije že predhodno proučiti celoten
pravni red, zato posplošena predstavitev ni v zadostni meri pripomogla k dodatni razjasnitvi
problematičnih področij prenosa evropske zakonodaje v nacionalne zakonodaje.

članica ožje pogajalske skupine
Bruselj, 8. april, 1999

Priloge:
Spisek prisotnih s strani RS
Dnevni red sestanka
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ZAPISNIK BILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI
ZAKONODAJE
Poglavje:
2.. delovna skupina PROST PRETOK OSEB
Datum:
Bruselj, 16.-19. aprila, 1999

I.

SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU

Na bilateralnem pregledu usklajenosti zakonodaje je slovenska delegacija predstavila sedanjo
in bodočo pravno ureditev za vsa področja, ki so bila obravnavana na multilateralnem delu ter
odgovorila na vsa vprašanja, ki jih je v zvezi s harmonizacijo slovenske zakonodaje na teh
področjih postavila Komisija.
Splošna ugotovitev predstavnikov Komisije na bilateralnem pregledu usklajenosti zakonodaje
je bila, daje Slovenija v celoti pripravljena prevzeti pravni red EU na tem področju.
Pravni red Evropske unije na področju prosti pretok oseb bo prevzet v slovensko zakonodajo
s spremembami in dopolnitvami nekaterih veljavnih predpisov ter s sprejemom novih
zakonskih in podzakonskih aktov na področjih medsebojnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij, uveljavljanja volilne pravice, pravice do bivanja državljanov EU, pravice do
prostega pretoka delavcev znotraj EU in koordinacije sistemov socialne varnosti. Republika
Slovenija se je obvezala, da bo v obdobju do polnopravnega članstva ustrezno okrepila
obstoječe institucije, ki skrbijo za učinkovito implementacijo predpisov, prav tako pa bo
vzpostavila tudi nove institucije.
V zvezi z izpolnjeno A listo, ki jo je slovenska delegacija predložila dan pred začetkom
bilateralnega pregleda usklajenosti zakonodaje, so predstavniki Komisije predlagali, da bi bilo
treba za učinkovitejše spremljanje napredka Slovenije listo A naknadno dopolniti z
natančnejšimi podatki o tistih predpisih, ki jih bo naša država na novo sprejela, kot tudi z
natančnejšo opredelitvijo potreb po spremembah in dopolnitvah obstoječih predpisov. Glede
na to, da je slovenska delegacija v rokih, potrebnih za implementacijo direktiv, navedla, kdaj
bodo te dejansko implementirane, ne pa roke, v katerih bo sprejeta ustrezna pravna podlaga za
implementacijo, se je slovenska delegacija zavezala, da bo v A listi bpredelila časovno
obdobje sprejemanja predpisov in njihovo popolno implementacijo in tako dopolnjeno A listo
posredovala Komisiji v roku 10 dni po zaključku pregleda usklajenosti zakonodaje preko
Misije RS pri EU.
i
' :
Glede na to, da so bili med nacionalnimi referencami v A listi navedeni nekateri predpisi, ki so
bili sprejeti še v času pred osamosvojitvijo Slovenije in naknadno le spremenjeni, so
predstavniki Evropske komisije prosili za dodatna pojasnila v zvezi z uporabo zakonov,
sprejetih na ozemlju SFRJ s strani zvezne in slovenske skupščine, v Republiki Sloveniji. Ko je
slovenska delegacija obrazložila način kontinuitete pravnega reda na ozemlju Republike
Slovenije in pomen ustavnega zakona, je bilo s strani Evropske komisije poudarjeno, da jim je

poročevalec, št. 58

42

26. julij 1999

bilo na prejšnjih pregled usklajenosti zakonodaje razloženo drugače, ter da je zato prišlo do
nesporazuma.

II. PRAVNI RED EU, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS
TEHNIČNO PRILAGODITI

Predstavniki Komisije so slovenski delegaciji izročili seznam potrebnih tehničnih prilagoditev
pravnega reda Evropske unije zaradi pristopa Slovenije.

III. PREGLED USKLAJENOSTI
PRAVNIM REDOM EU

SLOVENSKE

ZAKONODAJE

S

1. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij
Slovenska zakonodaja je delno usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Slovenska delegacija ocenjuje, da je slovenska zakonodaja že usklajena z zahtevami direktive
št. 85/384 (poklici na področju arhitekture).
Slovenska zakonodaja je usklajena z direktivo 78/1027, ki predpisuje upoštevanje minimalnih
standardov za uskladitev strokovne usposobljenosti veterinarjev. Usklajena je tudi z direktivo
78/1028, ki govori o nalogah, članih in delovanju posvetovalnega odbora in o veterinarskem
izobraževanju. Potrebna je še dodatna uskladitev z direkitvo 78/1026 glede zahtev v zvezi z
državljanstvom in pripravništvom.
V skladu z določili direktiv št. 89/48 in 92/51 (splošne direktive) je urejeno priznavanje v
tujini pridobljenih šolskih spričeval in diplom, z določili direktive 89/48 pa tudi strokovnih
oziroma znanstvenih naslovov. S pravnim redom EU še niso usklajena določila, ki zahtevajo
določitev postopka in imenovanje oz. ustanovitev pristojnega organa za priznavanje poklicnih
kvalifikacij. Slovenski pravni red je z evropskim neusklajen tudi v delu, ki ureja postopke
ocenjevanja in formalnega priznavanja certifikatov, ki bodo primerljivi s postopki v državah
članicah Evropske skupnosti.
Za dokončno uskladitev pravnega reda EU s slovensko zakonodajo bosta pred polnopravnim
članstvom morala biti sprejeta dva nova zakonska akta: Zakon o medsebojnem priznavanju
poklicnih kvalifikacij, ki bo urejal postopek in določil pristojni organ za priznavanje poklicnih
kvalifikacij ter zakon o pridobivanju poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu, ki bo urejal
postopke ocenjevanja in formalnega priznavanja certifikatov, ki bodo primerljivi s tistimi v
ostalih državah članicah EU.
Slovenska zakonodaja je delno usklajena z direktivama št. 77/249 in 98/5 (opravljanje storitev
in poklica odvetnika).
Zahteve direktiv, ki urejajo reguliranje poklicev v zdravstvu in sorodnih poklicih, so v
slovenski pravni red delno prenesene, zagotoviti pa bo potrebno dodatno usklajevanje
predvsem v zvezi z izobraževanjem medicinskih sester, babic, farmacevtov, uskladiti strokovne
naslove za zobozdravnike itd.
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2. Državljanske pravice
1
Direktive 90/364, 90/365, 93/96, 73/148 in 64/221, ki urejajo pravico do prebivanja, so delno
usklajene; direktivi , ki urejata volilno pravico, št. 94/80 in 93/109 pa sta neusklajeni.Za
razliko od potrebe, ki se je po uveljavitvi direktive 93/109 pokazala v nekaterih državah
članicah EU po spremembi Ustave, slovenska delegacija ocenjuje, da zaradi uskladitve
slovenske zakonodaje ne bo potrebno spreminjati Ustave.
Zaradi uskladitve z direktivama bo potrebno pripraviti novo volilno pravo, v katerem bomo
uredili tudi aktivno in pasivno volilno pravico državljanov EU, kar med drugim pomeni, da
bodo lahko kot člani političnih strank sodelovali v volilni kampanji in v organih lokalne
oblasti, do določenega nivoja funkcij.

3. Prosti pretok delavcev
Slovenska zakonodaja je že delno usklajena s pravnim redom EU na področju prostega
pretoka delavcev. Slovenska delegacija ocenjuje, da bo z dnem polnopravnega članstva brez
problemov uveljavila celotni pravni red Skupnosti s tega področja. Potrebno bo ustrezno
uskladiti naslednjo zakonodajo: - Zakon o tujcih - ureditev vstopa in bivanja za državljane EU
v skladu z zahtevami zakonodaje EU; - Zakon o zaposlovanju tujcev - nov zakon predvsem
zaradi regulacije zaposlovanja tujcev iz 3. držav v povezavi z novo ureditvijo zakona tujcih
(uveljavitev kvotnega sistema, nov sistem bivalnih dovoljenj), - Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti - zagotoviti državljanom EU prost dostop do trga dela
in enako obravnavo z domačimi brezposelnimi osebami; - Stanovanjski zakon - izenačiti
možnosti delavcev državljanov EU glede pridobitve stanovanja.

4. Koordinacija sistemov socialne varnosti

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju z večino držav članic
EU; države, s katerimi teh sporazumov še nima so Grčija, Portugalska; Finska in Španija.
Deloma so to še sporazumi, ki jih je Slovenija prevzela po osamosvojitvi, deloma pa že novi
sporazumi.
Slovenska zakonodaja, ki ureja posamezne sisteme socialnega zavarovanja, vključno z
družinskimi prejemki, je že delno usklajena s principi, ki jih za koordinacijo predpisuje
regulativa 1408/71. Do polnopravnega članstva bo morala Republika Slovenija zagotoviti
ustrezne spremembe v pogojih za pridobitev tistih pravic iz zavarovanja , katerih koordinacija
je predvidena v regulativi, ki se navezujejo na temeljni princip enake obravnave.
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IV. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA
USTANOVITI OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU

1. Medsebojno priznavanje kvalifikacij
t
Za uspešno izvedbo oziroma prevzem pravnega reda Evropske unije na področju priznavanja
poklicnih kvalifikacij bo treba z ustreznimi strokovnimi kadri okrepiti Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za šolstvo in šport, določiti
(ali ustanoviti) pristojni organ za priznavanje poklicnih kvalifikacij, imenovati nacionalnega
koordinatorja in inšpekcijski organ za nadzor ter ustrezno usposobiti in okrepiti strokovne
kadre na drugih ministrstvih, zbornicah in strokovnih združenjih.
I
2. Državljanske pravice
Kadrovsko in tehnično bo potrebno okrepiti Republiško volilno komisijo in druge volilne
organe; hkrati pa tudi zagotoviti potrebna finančna sredstva za izgraditev računalniške mreže
za medsebojno izmenjavo podatkov o volilni pravici državljanov EU.

3. Prost pretok delavcev
Za izvajanje vseh obveznosti, ki jih bo morala RS izvajati z dnem vstopa v EU, bo potrebno
kadrovsko okrepiti, dodatno opremiti in strokovno usposobiti Zavod RS za zaposlovanje.
Republika Slovenija bo za izvajanje obveznosti v zvezi s prostim pretokom delavcev morala
vzpostaviti sistem EURES - evropski sistem za posredovanje dela, ki bo organiziran kot
posebna enota Zavoda RS za zaposlovanje. Za delovanje sistema bo morala vzpostaviti
računalniško mrežo za izmenjavo podatkov o prostih delovnih mestih med državami članicami
EU.

4. Koordinacija sistemov socialne varnosti
Na področju izvajanja koordinacije sistemov socialne varnosti bo morala RS ustanoviti
ustrezno organizacijsko enoto znotraj Ministrstva za delo, družino in socialno varnost, ki bo
na nacionalni ravni skrbela za koordinacijo na ravni EU, strokovno usposobiti in številčno
okrepiti ustrezne oddelke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje, Zavoda RS za zaposlovanje ter Centrov za socialno delo.
Do polnopravnega članstva v EU bo potrebno zagotoviti ustrezno strokovno usposobljenost
sodnikov socialnega sodišča.
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V. KONKRETNE PRIPOMBE OZ. PRIPOROČILA KOMISIJE GLEDE
NA POSAMEZNA OBRAVNAVANA PODROČJA

Slovenska delegacija je ob vsakem poglavju pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje z
evropsko podala izčrpen pregled stanja v Sloveniji, kot tudi predstavila priprave na dokončno
uskladitev slovenske zakonodaje z evropsko. Ob tem je odgovorila tudi na vsa vprašanja
predstavnikov Komisije in TFNA o sedanji in bodoči ureditvi vseh podpodročij v Republiki
Sloveniji.
1. Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij
Slovenska stran je zaprosila Komisijo za oceno in mnenje o možni problematičnosti
priznavanja poklicnih kvalifikacij izven Slovenije, ki so jih slovenski državljani pridobili pred
25.6.1991 na območju nekdanje SFRJ. Predstavniki Komisije so pojasnili, da podobne situacije
doslej še ni bilo in predlagali slovenski strani, naj prouči rešitve, ki jih je po združitvi NDR z
ZRN sprejela Komisija na predlog ZRN. Slovenija mora svoje stališče do ev. problema na tem
področju in možne rešitve predstaviti v svojih pogajalskih izhodiščih.
Predstavniki Komisije so slovensko delegacijo opozorili na pomen razlikovanja med
nostrifikacijami diplom in medsebojnim priznavanjem poklicnih kvalifikacij.
V zvezi z določbami, ki znanje jezika postavljajo kot pogoj za opravljanje določenega poklica,
so predstavniki Komisije opozorili slovensko stran na posebno občutljivost te teme in
nevarnost postavljanja previsokih zahtev države gostiteljice. Pojasnili so tudi, da dokončnega
stališča glede tega vprašanja še ne morejo podati, ker je vprašanje trenutno pred evropskim
sodiščem, ki odločitve še ni sprejelo.
Komisija na zastavljeni slovenski vprašanji o specializiranosti dela arhitektov v posameznih
državah Evropske unije ter umeščanju krajinskih arhitektov v direktivo o arhitekturi ni mogla
podati natančnega dogovora. Pojasnili so, da se države članice niso mogle sporazumeti v
zvezi z natančnejšo definicijo arhitekta oziroma področja del arhitekta v direktivi, zato to
področje vsaka država ureja individualno, potrebno pa se je izogibati diskriminaciji na osnovi
državljanstva. Med državami so velike razlike, zato je tudi reguliranje direktive ohlapno.
V zvezi uporabo strokovnega naslova doktor stomatologije so predstavniki Komisije
opozorili slovensko delegacijo na razlikovanje v uporabi termina po dikciji direktive in po
slovenski zakonodaji, prav tako pa so opozorili tudi na preciznost pri pregledovanju
usklajenosti slovenske zakonodaje glede na zahtevano število ur posameznega programa
(evropska zakonodaja upošteva razmerje 1 ura = 60 minut), na uskladitev pogojev za
opravljanje dela v splošni medicini, vrste in trajanje specializacij iz lekarništva in medicine ter
glede vsebine.

2. Državljanske pravice
Za volitve v Evropski parlament in za občinske volitve bo potrebno volilne imenike prilagoditi
v skladu z direktivama za državljane EU, in sicer z namenom preprečiti dvojno glasovanje v
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domači državi članici in v rezidenčni državi članici. Zato Komisija predlaga, da slovenska
stran razmisli o načinu uvedbe posebnih volilnih imenikov za državljane EU.
Ob ugotovitvi, da tako veljavni zakon o tujcih kot tudi predlog novega zakona vsebujeta
določbe glede predkaznovanosti in kazenskih sankcij, ki niso povsem v skladu z direktivo
64/221, ter da je v 101. členu predloga novega zakona določeno, da določbe tega zakona za
državljane članic EU z dnem vstopa Slovenije v EU prenehajo veljati, so predstavniki
Komisije opozorili, da se na področju direktive 64/221 pripravljajo spremembe še v tem letu,
zato naj bo slovenska stran pri pripravi svoje zakonodaje na uvedbo sprememb pozorna.

3. Prost pretok delavcev
Na osnovi predstavitve slovenske obstoječe zakonodaje in pripravah njenih sprememb ter na
osnovi predstavitve obstoječega nacionalnega sistema posredovanja zaposlitev, so predstavniki
Komisije ocenili, da Slovenija ne bo imela problemov pri implementaciji evropskega pravnega
reda na področju prostega pretoka delavcev ter pri vključevanju v omrežje evropskih zavodov
za zaposlovanje - Eures.

4. Koordinacija sistemov socialne varnosti
Predstavniki Komisije so opozorili, da so bo morala Slovenija ob vpeljavi sistema dodatnega
pokojninskega zavarovanja odločiti, ali bo to materijo usklajevala s principi koordinacije
sistemov socialne varnosti (Regulative 1408/71) ali bo upoštevala direktivo št. 98/49 o
zavarovanju pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Opredelitev je odvisna od
umeščenosti dodatnega zavarovanja v obvezni ali prostovoljni sistem zavarovanja.
Do dneva polnopravnega članstva mora Slovenija na podlagi predhodnih bilateralnih
razgovorov ugotoviti, ali in v katerih delih bodo še vnaprej ostali v veljavi sklenjeni bilateralni
sporazumi o socialni varnosti in jih opredeliti v Anexu 3.
Slovenska stran mora na podlagi navodil, ki smo jih prejeli čimprej pripraviti sezname dajatev,
kijih želi uvrstiti v ustrezne anexe regulative in jih skupaj z obrazložitvami predložiti Komisiji.
Pri pripravi seznama dajatev pa ni pomembno zgolj to, ali so dajatve opredeljene v štirih
temeljnih zakonih s področja koordinacije sistemov socialne varnosti, ampak je predvsem
pomembna vsebina dajatve in krog upravičencev, ki jim je namenjena.

VI. VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ
Slovenska delegacija ocenjuje, da na področju prostega pretoka oseb z vidika uskladitve
slovenske zakonodaje z evropsko, ni problematičnih področij. Do polnopravnega članstva v
EU pa bo potrebno uskladiti našo zakonodajo z zahtevami EU in ob tem upoštevati
priporočila, ki so nam jih posredovali predstavniki Komisije na pregledu usklajenosti.
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VII. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenska delegacija se je zavezala, da bo vso potrebno zakonodajo in infrastrukturo za njeno
implementacijo na področju prostega pretoka oseb vzpostavila do vključitve v EU.
Natančnejši pregled rokov za dokončno uskladitev slovenske zakonodaje je razviden iz
priložene A liste.

VIII. SPLOŠNA OCENA
Med procesom bilateralnega pregleda usklajenosti zakonodaje je slovenska delegacija
ugotovila, da delegacija EU ne pozna slovenske zakonodaje, ki ureja področje prostega
pretoka oseb. Veliko časa je bilo zato namenjenega pojasnjevanju veljavne pravne ureditve v
Sloveniji z odgovori na osnovna vprašanja.

IX.

PROBLEMI,

KI

SE

NAVEZUJEJO

NA

DRUGE

DELOVNE

SKUPINE
Za dokončno uskladitev zahtev s področja prostega pretoka oseb bo potrebno sodelovanje
različnih delovnih skupin: pogoji za prosti pretok delavcev zaradi opravljanja storitev s 3.
delovno skupino - prost pretok storitev, 13. delovno skupino - socialna politika in
zaposlovanje in 24. delovno skupino - pravosodje in notranje zadeve. Za evidentiranje
državljanov EU, ki bodo bivali oziroma delali na območju Slovenije bo potrebno sodelovanje
z 12. delovno skupino - statistika in 24. delovno skupino - pravosodje in notranje zadeve.

Članica ožje pogajalske skupine
Bruselj, 20. april, 1999

Priloge:
-spisek prisotnih s strani RS
- dnevni red
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PRILOGA 1
Spisek prisotnih s strani RS:
1. mag. Zdenka Kovač, vodja 2. delovne skupine - MDDSZ
2. mag. Vojka Ravbar, članica OPS
3. MijaPožlep, MDDSZ
4. Nataša Belopavlovič, MDDSZ
5. Sonja Dražić, MDDSZ
6. Zvezdana Veber Hartman, MZ
7. Elizabeta Skuber, MDDSZ
8. Leopoldina Arh, MZ
9. Tatjana Debevec, MŠŠ
10. Sara Ragancin, MP
11. Andrej Bahar, MOP
12. Lidija Bela, MNZ
13. Divna Potočar, MNZ
14. Martina Djokič, MDDSZ
15. Miha Šepec, ZRSZ
16. Sonja Pirher, ZRSZ
17. Staša Ivane, ZPIZ
18. Irena Žagar, ZZZS
19. Vanja Markočič, S VEZ
20. Boštjan Šporar, Misija RS v Bruslju
21. Matjaž Malgaj, Služba Vlade za zakonodajo
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ZAPISNIK BILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI SLOVENSKE
ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM EVROPSKE UNIJE

POGLAVJE: 7. KMETIJSTVO - 4. del
Skupna tržna ureditev za goveje in telečje meso
ter skupna tržna ureditev za mleko in mlečne izdelke
DATUM:
9.3.1999

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU

Slovenska delegacija je na bilateralnem pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim
redom EU za skupni tržni ureditvi za goveje in telečje meso ter za mleko in mlečne izdelke
predstavila sedanje stanje v Sloveniji in potrebne korake v zvezi s prilagajanjem (sprejem
zakonodaje, usposobitev institucij, časovni roki za izvedbo).
Komisija je ocenila predstavitev (pripravljeno gradivo) kot dobro in izčrpno in ni imela veliko
dodatnih vprašanj. Na osnovi predstavitve je Komisija ugotovila sledeče:
•
•

slovenska zakonodaja bo s pravnim redom usklajena do 31.12.2002;
institucije, potrebne za prevzem pravnega reda EU, bodo usposobljene najkasneje do
31.12.2002.

Komisija je natančno zabeležila področja, na katerih Slovenija razmišlja o odprtju pogajalskih
izhodišč. Komentarji in pripombe Komisije glede predstavitve posameznih področij in
pogajalskih izhodišč so natančneje obravnavani v okviru 6. in 8. točke.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN-

Klasifikacijo govejih trupov na klavni liniji po metodi predpisani s strani EU (EUROP) lahko
opravljajo le tehniki z ustrezno licenco. Ali je dovoljeno, da to delo opravljajo tudi ustrezno
usposobljeni veterinarji, ki so obenem odgovorni tudi za zdravstveni nadzor?
Opisano delo lahko opravljajo tudi veterinaiji, ki so ustrezno usposobljeni. Dodatno bi bilo
treba preveriti, če obstajajo omejitve z vidika veterinarske zakonodaje, ki predpisuje, da mora
biti veterinar neodvisen in ga industrija za opravljanje nadzora ne sme plačevati (v Sloveniji
stroške klasifikacije nosita pridelovalec in klavnica).

4. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
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4. PREGLfcD USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUTS-om
(NA OSNOVI TATEX LISTE - HARMONOGRAMA)
-

ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA

Slovenska zakonodaja z acquis-om ni usklajena.
-

ACQU1S, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA

Predpisi, ki jih bo Slovenija sprejela do članstva, z roki za izvedbo so razvidni iz priložene
TA1EX liste in drugih prilog.
-

ACQUTS, ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE

Slovenija je izpostavila sledeča odprta vprašanja:
Goveje iu telečje meso:
Slovenija v splošnem sprejema acquis. Vendar bo, zaradi pomembnosti področja govejega in
telečjega mesa, natančno opredelila svoja pogajalska izhodišča Šele po sprejetju Agende 2000.
Mleko in mlečni proizvodi:
Slovenija v splošnem sprejema acquis. Vendar bo, zaradi pomembnosti področja mleka in
mlečnih proizvodov, odprla naslednja pogajalska izhodišča:
-

na področju mlečnih kvot: Pred uvedbo sistema kvot so nujne strukturne spremembe
(trenutno stanje: nizka proizvodnost na kravo, veliko število rejcev z nizko skupno
prirejo). Ker proces prestrukturiranja in modernizacije teče počasi, Slovenija resno
razmišlja, da bo odprla pogajalsko izhodišče na tem področju (derogacija ali prehodno
obdobje);
-. na področju pravil za konzumno mleko: slovenski potrošnik je vajen mleka s 3,2% mlečne
• maščobe. Hitro prilagajanje zakonodaji EU, ki kot polnomastno mleko predpisuje mleko s
3,5% m.m., bi lahko povzročilo resne negativne ekonomske in politične posledice.
Slovenija bo zato verjetno odprla pogajalsko izhodišče (začasno derogacijo) na tem
področju.
-

NAKNADEN ODGOVOR

-

NE VEMO

5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUIS-a
-
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-

OKREPITI

-Inšpekcijske službe v okviru MKGP (kmetijska, veterinarska...)
-

USTANOVITI

-Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, v okviru agencije Sektor za kmetijske trge,
-Vzpostavitev tržno informacijskega sistema za kmetijstvo v okviru MKGP;
-Vzpostavitev Službe za identifikacijo in registracijo živali (SIR.) v okviru informacijskega
centra na MKGP;
-Vzpostavitev integriranega administrativnega in kontrolnega sistema kmetijstva (IAKS)

6. VSEBINSKI OPIS PROBLEMA'I IČNIH PODROČIJ

HORIZONTALNA PREDSTAVITEV ŽIVINOREJSKIH
POLITIKE IN KORAKOV PRILAGAJANJA

TRGOV,

KMETIJSKE

Zuačilnosti živinorejskih trgov
Slovenska delegacija je uvodoma predstavila splošne značilnosti živinorejskih trgov v
Sloveniji. Živinoreja je najpomembnejša kmetijska panoga v Sloveniji, ki v strukturi končne
kmetijske pridelave zavzema 67-odstotni delež. Predstavljena je bila dualna struktura
kmetijstva, kjer imamo na eni strani veliko število majhnih družinskih kmetij in na drugi strani
majhen delež velikih kmetijskih podjetij. Poleg neugodne velikostne strukture so za Slovenijo
značilne tudi neugodne naravne razmere za kmetijstvo: hribovitost, velika gozdnatost in velik
delež absolutnega travinja. 75% kmetijske zemlje se nahaja na območjih z omejenimi dejavniki
(t.i. LFA območja). Živinoreja predstavlja hrbtenico slovenskega kmetijstva.
Kmetijska politika v Sloveniji
Kmetijska politika v Sloveniji temelji na tržno cenovnih podporah in zunanjetrgovinski zaščiti
Kmetijska politika je v ciljih in mehanizmih primerljiva s skupno kmetijsko politiko EU, ni pa
primerljiva po načinih izvajanja. Glede na to, da v Sloveniji še ni bilo večjih težav s presežki v
proizvodnji, intervencijski mehanizmi do sedaj še niso bili vzpostavljeni. Prav tako, razen pri
mleku, kjer imamo administrativno določeno ceno, nimamo inštitucionalno določenih cen in
tudi ne omejitev proizvodnje (s kvotami). Zaradi relativno visoke zunanjetrgovinske zaščite so
cene mesa in mleka v Sloveniji višje od svetovnih cen in primerljive s cenami v EU. Stopnja
zaščite kmetijske proizvodnje je v Sloveniji relativno visoka, čeprav v živinoreji obstajajo
velike razlike med posameznimi proizvodi.
Slovenija nima vzpostavljene z EU primerljive tržne ureditve na področju živinoreje Za
Slovenijo je značilna delitev pristojnosti za tržno cenovno politiko v kmetijstvu med
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj. Zakonodaja, ki ureja posamezna področja, ima horizontalen značaj.
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Koraki prilagajanja
Slovenska delegacija jc predstavila najpomembnejše korake prilagajanja:
Politika:
• izvedba reforme kmetijske politike, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 1998 (19992002);
Zakonodaja
• sprejem Zakona o kmetijstvu, ki bo dal pravno podlago za izvajanje skupne kmetijske
politike in oblikovanje ustreznih institucij (30.6.2000),
• spremembe Zakona o organizaciji in delovnih področjih ministrstev (do 31.12.1999);
Institucije:
• ustanovitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (31.12.1999).
Posebej je bila izpostavljena vloga Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer bo
Sektor za kmetijske trge izvajal tudi skupne tržne ureditve za področje živinoreje:
- naloge, povezane z uvozno/izvoznimi režimi,
- naloge, povezane z intervencijami,
- naloge, povezane s sistemi premij in drugih direktnih plačil,
naloge, povezane z upravljanjem s kvotami in drugimi oblikami omejevanja ponudbe.
Za potrebe poročanja o gibanju cen kmetijskih proizvodov bo Slovenija vzpostavila tržno
informacijski sistem Projekt naj bi bil zaključen do 30.6.1999, poskusno pa naj bi tržno
informacijski sistem začel delovati do 31.12.1999. Tržno informacijski sistem bo v celoti
vzpostavljen do 1.1.2001.

HORIZONTALNA PREDSTAVITEV UVOZNO/IZVOZNEGA REŽIMA
V uvodu (pred predstavitvijo trga govejega mesa) je slovenska delegacija predstavila splošne
značilnosti uvozno/izvoznega režima, ki jih je na kratko povzela tudi v popoldanskem delu
(pred predstavitvijo trga mleka in mlečnih proizvodov). Slovenija je izrazit neto uvoznik
agroživilsldh proizvodov. Skupni izvoz agroživilstva predstavlja manj kot polovico skupnega
uvoza (1997: 49 %). Pri proizvodih živalskega porekla je trgovinska bilanca precej izravnana.
Primanjkljaj imamo pri živih živalih in mesu, presežek pa pri mleku in jajcih.
Zunanjetrgovinska zaščita je eden od ključnih elementov uravnavanja trga s kmetijskimi
pridelki. Po WTO sporazumu imamo dovoljeno sorazmerno visoko zunanjetrgovinsko zaščito,
kar nam omogoča zagotavljanje razmeroma visokih cen kmetijskih pridelkov. Po drugi strani
pa učinkovitost zunanjetrgovinske zaščite v zadnjih letih občutno omejujejo sporazumi o prosti
trgovini. Zunanjetrgovinski režim se ne razlikuje bistveno od režima v EU, razlikuje pa se po
administrativno tehnični izvedbi.
Uvozno/izvozna pravila
Skladno z določili Sporazuma WTO, Slovenija nima pravice do podeljevanja izvoznih
nadomestil, kot jih izvajajo države članice EU.
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Uvoz je omejen zgolj na plačilo uvoznih dajatev (carine - ad valorem in fiksne posebne dajatve
v EUJR/t) za najbolj občutljive kmetijske proizvode: govedo, prašiče, drobnico, perutnino in
jajca, goveje meso, prašičje meso. perutninsko meso, izdelke iz mesa, mleko in mlečne
proizvode. Višine uvoznih dajatev so skladne z določili GATT sporazuma. Skladno z
obveznostmi tega sporazuma se bodo uvozne dajatve v obdobju 1994 do vključno 2000
znižale za 36 % po 6-odstotni letni stopnji. Če določenih proizvodov Slovenija ne proizvaja v
zadostnih količinah, sc uvozne dajatve lahko ustrezno znižajo pod raven dovoljenih
maksimalnih carinskih stopenj po sporazumu GATT.
Uvozne kvote
Poleg avtonomnih carinskih kvot Slovenija uporablja še t.i. preferencialne carinske kvote.
Slovenija je namreč podpisnica številnih sporazumov o prosti trgovini, v okviru katerih za
uvoz določenih agroživilskih proizvodov veljajo znižane carinske stopnje ali pa sc uvoz vrši v
okviru določenih tarifnih kvot z znižanih uvoznimi dajatvami. Postopek razdeljevanja kvot je v
pristojnosti MEOR.
Primerjava slovenske ureditve z acquis-om
-

-

v Sloveniji nimamo vzpostavljenega sistema uvoznih in izvoznih licenc;
v Sloveniji ni možno prepovedati ali začasno omejiti uvoza blaga za notranjo predelavo
(t.i. "inward processing arrangements");
zakon o carinski tarifi sicer temelji na kombinirani nomenklaturi skupne carinske tarife EU,
vendar pa še nimamo vzpostavljenega t.i. TARIC-a, kot tudi ne razširjene carinske
nomenklature za proizvode za izvozna nadomestila, ker le-teh ne izvajamo;
skladno z določili Marakeškega sporazuma (WTO) Slovenija nima pravice do uveljavljanja
plačila dodatne uvozne dajatve (SSG), z namenom preprečevati in nevtralizirati škodljive
učinke na trgu;
pri upravljanju s carinskimi kvotami zaenkrat Še ne uporabljamo postopka "first come first
served". Nimamo sistema varščin ("security"). Tarifne kvote večinoma presegajo bilančne
potrebe države po proizvodih.

Potrebni koraki prigajajanja
1. Prilagajanje zakonodaje:
sprejem Zakona o kmetijstvu,
spremembe Zakona o organizaciji in delovnem področjih ministrstfev,
delna uskladitev carinskega zakona, zlasti 7. vidika izvoznih režimov,
sprejem oz. dopolnitev zakona o carinski tarifi, uvedba TARIC-a, uvedba carinske
proizvodne nomenklature za izvozna nadomestila itd.,
sprejem predpisov za upravljanje s preferenci al nimi carinskimi kvolami (uvedba postopka
»first come tirsi served«, plačilo varščin itd ),
sprejem predpisov za odobritev in izvedbo izvoza agroživilskih proizvodov, za katere se v
Skupnosti uveljavlja sisiem izvoznih nadomestil (npr. razpisni postopki).
2. Ustanovitev integriranega sistema upravljanja in
informacijskega sistema na področju izvoza in uvoza;

spremljanja ter okrepitev tržno

0
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3. Ustanovitev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (upravljanje in dodeljevanje
uvozno-izvoznih licenc, odobritev izvoznih nadomestil, dodeljevanje preferencialnih
tarifnih kvot, sistem varščin, spremljanje cen, poročanje in komuniciranje s Komisijo).
Slovenska delegacija je Komisiji posredovala dokument GATT (GATT Schedule XCVT Slovenia), iz katerega so razvidne uvozno-izvozne zahteve do Slovenije po zaključku
Urugvajskega kroga pogajanj WTO, ter pregled bilateralnih in multilateralnih sporazumov oprosti trgovini.

ORGANIZACIJA TRGA ZA GOVEJE IN TELEČJE MESO
Govedoreja je najpomembnejša panoga živinoreje v Sloveniji, saj 70% kmetijskih
gospodarstev redi govedo. Skupno število govedi sicer upada na račun manjšega števila krav,
v proizvodnji mesa pa ni opaziti večjih negativnih tendenc. Delež zakola v klavnicah znaša 6070% neto proizvodnje, bistveni delež pa predstavlja zakol mlade pitane govedi (71% vseh
zaklanih živali).
Slovenija je tradicionalni uvoznik govedine in ima s 27 kg/leto relativno visoko porabo na
prebivalca. V letu 1997 je bila slovenska prireja prvič večja od porabe. Za slovensko
govedorejo je značilna kombinirana reja za mleko in meso, kar se kaže tudi v pasemski sestavi.
Največ je lisaste govedi (kombinirana pasma), le 13% govedi je črno bele pasme (mlečna
pasma), čistih mesnih pasem pa skoraj nimamo. Prevladuje ekstenzivna reja, pretežno na doma
pridelani voluminozni krmi. Povprečna velikost črede je 7,8 govedi na obrat (vzorčni popis
1997), na 2/3 kmetijskih gospodarstev pa redijo manj kot 20 glav govedi/obrat.
V Sloveniji je 35 klavnic registriranih za klanje govedi, 6 izmed njih pa je registriranih tudi za
izvoz. V povprečju so v zadnjih letih kapacitete izkoriščene le nekaj nad 50% (načrtovane so
bile za večji trg). Hladilne kapacitete znašajo v okviru klavnic 10.000 t in še dodatno 6.000 t
izven sistema klavnic.
Diskusija:
Vprašanje Komisije: Na osnovi prikazanih podatkov je razvidno, da v Sloveniji ni reje
volov?
Odgovor Slovenije. Glede na to, da v Sloveniji ni posebnega statističnega spremljanja po
načinu reje, iz prikazanih podatkov res ni razvidno, v kakšnem obsegu v Sloveniji redimo vole.
Dejstvo pa je, da je bila reja volov v Sloveniji tradicionalna, vendar v zadnjih nekaj letih nima
več posebnega pomena.
Kako je s prirejo teletine?
Klasičnega pitanja telet za belo meso v Sloveniji ni, ker ni povpraševanja po takem mesu. V
zadnjih letih se, tako kot v Avstriji, širi reja telet za rdeče meso.
Ali je prireja govedi dopolnilna proizvodnja prireje mleka?
Kot že omenjeno, temelji slovenska govedoreja na kombinirani reji, kjer meso dejansko
predstavlja dodatni proizvod. V zadnjih desetih letih pa tudi v Sloveniji z gospodarskim
križanjem z mesnimi pasmami uvajamo bolj specializirano rejo.
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Kolikokrat letno poteka zbiranje statističnih podatkov o Številu govedi?
Zbiranje statističnih podatkov jc od leta 1997 usklajeno s pravnim redom EU na tem področju.
Od tega leta dalje sc podatke, tako kot v EU, zbira dvakrat letno, junija in decembra.
Natančneje je bilo to področje predstavljeno v okviru sereeninga za statistiko.
Na kakšni osnovi so izračunane prehranske bilance za goveje meso? Ali so bile upoštevane
tudi zaloge in ali se podatke o zalogah v klavnicah tudi preverja in na kakšen način?
Predstavljene prehranske bilance so rezultat modelnih izračunov Kmetijskega inštituta
Slovenije. Ta ima tradicijo pri izdelavi bilanc, od leta 1997 pa so bilance usklajene tudi z
metodologijo Eurostata. Vseeno bi bila dobrodošla tehnična pomoč EU na tem področju.
Zaloge so upoštevane le na ravni živih živali, podatkov o zalogah govejega mesa nimamo.
Zavedamo sc, da bo te podatke potrebno upoštevati in izračune v celoti prilagoditi zahtevam
Eurostata.
Komisija je prosila za dodatne podatke o krmnih površinah na kmetijskih gospodarstvih in
podatke o obremenitvah živali na hektar. Slovenska delegacija je zagotovila, da bo zahtevane
podatke naknadno posredovala.
Tržna ureditev
V Sloveniji ni primerljive tržne ureditve, kot jo določa Uredba 805/68. Trg govejega mesa
urejamo z relativno visokimi uvoznimi dajatvami in s sistemom premij, ki je delno primerljiv s
sistemom premij v EU. Cene govejega mesa sc v Sloveniji oblikujejo prosto, institucionalnih
cen ni. V Sloveniji tudi ne izvajamo intervencijskega odkupa, čeprav ga Zakon o blagovni
rezervah v primeru resnih motenj na trgu omogoča. V Sloveniji je Vlada to možnost izrabila
samo leta 1996, vendar je bil odkup minimalen.
Institucionalnega sistema za zbiranje reprezentativnih cen po določilih EU v Sloveniji nimamo.
Podatke o gibanju odkupnih cen za žive živali zbira enkrat mesečno Statistični urad RS,
Poslovno združenje prehrane Slovenije pa za lastne potrebe spremlja gibanje cen klavnih
polovic (tedensko), ki jih pošilja tudi na MKGP.
V Sloveniji imamo razvejan sistem premij za goveje meso. Večina premij za mesno rejo je
namenjena prireji mesa na območjih z omejenimi dejavniki (LFA območja) v okviru strukturne
politike. Sistem premij za rejo krav dojilj je delno primerljiv s sistemom premij EU, razlike so
predvsem v kriterijih za pridobitev premije V Sloveniji ni premij za rejo bikov, volov in za
zgodnji zakol telet. Prav tako ne poznamo sezonskih premij. Imamo pa posebne premije za
specifične reje, kot so klavne prvesnice, "pohoije beef" in za rejo telet po posebnem sistemu.
Premije v Sloveniji niso omejene ne na ravni države kot tudi ne na posameznega rejca. Tudi
sistem nadzora in sankcij v Sloveniji ni primerljiv z EU.
Diskusija:
Kdo mesečno poroča statističnemu uradu o~ odkupnih cenah živali in kdo le podatke
preverja?
Po zakonu o statistiki je točno določeno, kdo so obvezni poročevalci. Ti se obvežejo, da bodo
realno poročali. Obvezno poročajo kmetijske zadruge, večje kmetije in klavnice, ki odkupujejo
živali. Sistema preverjanja ccn ni. Osnovni sistem zbiranja informacij je samo delno prilagojen
zahtevam tržnega informacijskega sistema.
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Ali je možno dobiti več informacij o povezavi med ceno in kakovostjo govejih polovic?
Cene se oblikujejo na podlagi priporočila GIZ-Poslovnega združenja prehrane (kar smo
posredovali v prilogi). Klavna industrija uporablja priporočene razvrstitve v razrede, vendar
uradnih informacij ni. Statistični urad spremlja gibanje cen samo do klavnic. Edini vir podatkov
je časopis Kmečki glas, ki tedensko objavlja cenike za različne razrede.
Ali lahko posredujte podatke o številu živali, ki so dobile premije, in o višini sredstev, h sn
bila porabljena za ta namen?
Skupno število živali, ki so prejele splošne premije za prirejo mesa, je okoli 50 000, skupni
znesek porabljenih sredstev pa je okoli 6 milijonov ECU. Potrebno pa je izpostaviti, da število
vlog za premije narašča. Natančne podatke o številu živali, ki so prejele premije, in višini
sredstev bomo posredovali naknadno.
Kako je s premijami za mlečne krave ?
V Sloveniji nimamo premij za mlečne krave. Predvidene pa so podpore za mlečne krave na
območjih z omejenimi dejavniki, v višini od 10 000-15.000 SIT letno/kravo, kot strukturni
ukrep za ohranjanje kmetijstva v teh območjih.
Izvozno/uvozni režimi
Glede na to, da je slovenska delegacija že uvodoma predstavila uvozno/izvozni režim, ki velja
za vse kmetijske trge, je v okviru predstavitve za goveje meso predstavila le podatke o
uvoznih kvotah po WTO in v okviru bilateralnih sporazumov, podatke o izvozu in uvozu v
zadnjih petih leiih po skupinah proizvodov, za leto 1997 pa tudi po skupinah držav.
Komisija je v zvezi z uvozno/izvoznimi režimi slovensko delegacijo informirala o odprtem
vprašanju glede bilateralnih sporazumov Slovenije z nekdanjimi državami Jugoslavije, kjer je
Slovenija kot pogajalsko izhodišče izpostavila 10-letno prehodno obdobje. Komisijo je zanimal
napredek pri prestrukturiranju carinske uprave. Zanimalo jo je tudi, kako napredujejo
spremembe carinskega zakona ter časovni okvir predvidenih sprememb oz. dopolnitev le-tega
z vidika predfinanciranja carinskih skladišč. To področje je bilo predmet pregleda zakonodaje
v okviru carinske zakonodaje. Slovenska delegacija bo za informacijo zaprosila Ministrstvo za
finance. Komisija je prosila tudi za dodatne podatke o uvozu živih živali in podatke o uvozu
zaradi izvoza ter poudarila, da mora uvožena žival za pridobitev izvora prebiti v državah
članicah najmanj 3 mesece.
Klasifikacija trupov
V Sloveniji sc že od leta 1994 izvaja klasifikacija trupov na liniji klanja v vseh registriranih
klavnicah, ne glede na velikost oz. obseg klanja. Živali so razvrščene v 7 starostnih razredov,
kjer se klavne polovice vizualno ocenjuje po metodi EIJROP (5 razredov). V vsakem od 5
razredov sc potem oceni še zamaščenost (5 razredov). Po ocenjevanju so klavne polovice tudi
ustrezno označene z žigom. Slovenska delegacija je Komisiji posredovala sledeče dokumente,
obstoječi Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji,
sistem klasifikacije z barvnimi podlagami, ki ga uporabljamo v Sloveniji in predlog razvrščanja
v cenovne razrede na podlagi klasifikacije.
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Za nadzor jc pooblaščena organizacija INSPECT d.d., ki podatke posreduje proizvajalcem,
trgovcem in enkrat mesečno tudi MKGP. Klasifikacijo izvajajo kontroloiji, z najmanj srednjo
izobrazbo in posebno licenco. V Sloveniji klasifikacijo lahko opravljajo tudi veterinarji, ki
imajo prav tako ustrezno licenco. Promet z mesom izven klavnic nadzira tržna inšpekcija.
Slovenska delegacija je zaprosila za verifikacijo sistema s strani EU.
Diskusija:
Kolih) klavnic od 35 registriranih, ki klasificirajo klavne polovice, ima obseg klanja manj
kot 75 živali/leden in po pravilih ELI ne bi bilo obvezano izvajati klasificiranja?
Od 35 registriranih klavnic je 24 takih, ki imajo obseg klanja manj kot 75 živali/teden. V
Sloveniji ni izjem glede velikosti klavnic, ker je na kontrolo na liniji klanja vezan tudi sistem
podeljevanja subvencij.
Kdo krije stroške klasificiranja?
Klavnica mora imeti pogodbo s pooblaščenim podjetjem INSPECT. 50% stroškov krijejo
proizvajalci in 50% klavnice. Država je prvi dve leti sofinancirala le vzpostavitev sistema.
Komisija je prosila za natančne rezultate klasifikacije zadnjih dveh let (povprečno oceno po
razredih...). Slovenska delegacija je zagotovila, da bo podatke posredovala naknadno.
identifikacija govedi in označevanje mesa
Na področju identifikacije in registracije govedi je slovenska delegacija predstavila sedanji
sistem registracije govedi v Sloveniji, kjer imamo dva sistema in dve ločeni bazi podatkov;
zoolehnični in veterinarski sistem. V okviru zootehničnega sistema so označene vse živali, ki
so v kontroli proizvodnje in vse, ki so deležne finančnih intervencij. Po tem sistemu je
označenih že okoli 80% vseh krav. V okviru veterinarskega sistema pa so označene vse živali,
ki so v prometu. Živali, ki so že predhodno označene po zootehničnem sistemu, tudi v
veterinarski bazi ohranijo zootehnično številko, predhodno neoznačene živali pa ob izdaji
zdravstvenega spričevala dobijo novo številko. Predstavljani sistem še ne zagotavlja, da je
vsako govedo označeno in spremljano v celoti od rojstva do smrti, zato tudi ni omogočena
absolutna sledljivost.
Na področju označevanja mesa v Sloveniji označujemo le klavne polovice in posamezne
kategorije mesa. Iz oznake ni razviden način reje, mesto rojstva in spol živali. Spol se lahko
razbere iz priloženih dokumentov. Prav tako posamezni kosi mesa znotraj ene kategorije niso
označeni.
Slovenska delegacija je izročila Komisiji sledeče dokumente; pravilnik o označevanju živali za
potrebe kontrolne službe ter predstavitev obstoječega in bodočega sistema označevanja živali
in službe za identifikacijo in registracijo.
i
Diskusija:

,

Ali so individualni registri na kmetijah že predpisani9
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Knjige na kmetijah, kjer bi se vodilo vse govedi oz. živali na kmetiji, še niso predpisane.
Sistem je še v pripravi, hlevska knjiga bo predpisana s Pravilnikom o označevanju živali do
30.6.1999.
S kalem državo imate "twiming " za lo področje?
Z Italijo (neformalno je bila delegacija opozorjena, da Komisija ni najbolj zadovoljna z '
ureditvijo lega področja v Italiji, op. OPS).
Promocija
Na področja promocije Slovenija nima sistema, primerljivega z EU. Pomoč, ki se dodeljuje na
podlagi letnih programov, je namenjena promociji novih proizvodov, povečanju ponudbe in
integraciji proizvajalskih in predelovalskih skupin. Delež sofinanciranja države je odvisen od
velikosti projekta in pričakovanega učinka. Prednost pri pomoči imajo visoko kakovostni
proizvodi.
Koraki prilagajanja
1. Tržna ureditev:
Slovenska delegacija je povzela korake prilagajanja, ki so bili podrobno predstavljeni pri
horizontalni predstavitvi živinorejskih trgov in kmetijske politike in horizontalni predstavitvi
izvozno/uvoznega režima (glej horizontalni predstavitvi).
2. Klasifikacija trupov:
Koraki prilagajanja na področju klasifikacije trupov zajemajo:
- dokončno določitev kompatibilnosti sistema klasifikacije trupov (pravila, nadzor,
institucionalni okvir),
- harmonizacijo klasifikacijskih lestvic (sprememba Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju
govejih trupov in polovic na klavni liniji, do 30.6.2001),
- popolno implementacijo sistema klasifikacije govejih trupov na liniji klanja (31.12.2001),
akreditacijo nacionalne kontrolne organizacije (31.12.2001),
- implementacijo nadzornega sistema MKGP (31.12 2001).
3. Identifikacija govedi in označevanje mesa:
Zakonodajno osnovo za uskladitev na področju identifikacije živali bo predstavljal Zakon o
živinoreji, ki bo sprejet do 30.6 2001. Pravilnik o identifikaciji in registraciji živali bo sprejet
do 30.6.1999. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi bo sprejet do 30.6.2001. V
okviru informacijskega centra na MKGP bo do 2000-1 ustanovljena Služba za identifikacijo in
registracijo, ki bo upravljala s centralno bazo podatkov. Centralna baza podatkov bo nastala
na osnovi že omenjenih ločenih baz podatkov. Za označevanje se bo uporabljalo dve ušesni
znamki, kot to predpisuje zakonodaja EU. Pilotski projekt za označitev približno 50.000 živali
bo uveden že do konca leta 1999, dokončna implementacija sistema pa je predvidena do
30.6 2002.
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ORGANIZACIJA TRGA ZA MLEKO IN MLEČNE PROIZVODE

0

Slovenska Stranje v uvodu izpostavila pomen proizvodnje mleka za slovensko kmetijstvo, ki je
po deležu v končni kmetijski proizvodnji na drugem mestu. Krave redi kar 51% vseh kmetij. V
zadnjih letih je število mlečnih krav padlo (število sc nanaša na vse krave, ker statistika ne loči
med mlečnimi in ostalimi kravami). Povprečna mlečnost se je povečala (1997: 2,867
litrov/kravo; pri kravah, zajetih v mlečno kontrolo, pa 4.615 litrov/kravo). Celotna
proizvodnja niha, vendar brez opaznega trenda. V letu 1997 je znašala 550,9 mio litrov, od
tega so mlekarne odkupile 376,4 mio litrov.
Slovenija je neto izvoznik mleka in mlečnih proizvodov. Presežek izvaža večinoma v države
nekdanje Jugoslavije (večinoma kot sveže mleko in sveže mlečne proizvode). Struktura poraba
mleka in mlečnih proizvodov se precej razlikuje od porabe v EU. Poraba svežih proizvodov na
prebivalca je višja, poraba smetane podobna, poraba masla in sira pa precej nižja kot v
povprečju v EU.
97% vseh krav redijo družinske kmetije, večina kmetij se nahaja v območjih z omejenimi
dejavniki za kmetovanje (68% vseh krav). Velikostna struktura kmetijskih gospodarstev je
precej neugodna. Prevladujejo majhne kmetije. Več kot 90% obratov in več kot 70% krav sc
uvršča v velikostni razred z 10 ali manj kravami. Povprečno število krav na gospodarstvo je
3,8 (1997). Povprečna proizvodnja mleka v letu 1997 je bila manj kot 12000 litrov
mleka/gospodarstvo s kravami.
Delež mleka, ki ga odkupijo mlekarne, raste, šc vedno pa je relativno nizek (manj kot 70%).
Odkup poteka večinoma preko zadrug. Slovenija ima 14 mlekarn, od tega samo 2, ki letno
odkupita več kot 50.000 ton mleka. Mlekarne večinoma niso specializirane.
Ureditev trga
Slovenija nima tržne ureditve, ki bi bila primerljiva z ureditvijo v EU Trg je reguliran z
administrativno določeno odkupno ceno mleka in relativno visokimi uvoznimi dajatvami.
Slovenija nima direktnih plačil za proizvodnjo mleka (razen v območjih s težjimi pridelovalnimi
razmerami).
Cene
Administrativna odkupna cena mleka je določena z Uredbo o načinu oblikovanja odkupne
cene kravjega mleka. Izhodiščna cena je določena za mleko s 3,7% mlečne maščobe in 3,15%
beljakovin. Razmerje maščoba:beljakovine v izhodiščni ceni je 50:50. Glede na skupno število
mikroorganizmov in število somatskih celic se mleko razvršča v štiri kakovostne razrede
Izhodiščna cena se glede na kakovostni razred poveča oz. zmanjša V zadnjih letih se je
kakovost mleka precej izboljšala (tako vsebnost maščob in beljakovin kot tudi bakteriološka
kakovost).
Slovenija nima sistema poročanja o cenah, primerljivega z EU. SURS zbira podatke o
odkupnih cenah mleka na kmetijah (mesečno, poročajo zadruge in mlekarne) in cenah pri
proizvajalcih za mlečne proizvode (mesečno, poročajo mlekarne).
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Sistem kvot, intervencijski sistem
Slovenija nima sistema kvot. Prav tako ne uporablja intervencijskih ukrepov.
Izvozno/uvozni režim
Podrobna informacija o zunanjetrgovinskem režimu je bila podana v horizontalni predstavitvi.
Dodatno so bili predstavljeni podatki o uvoznih kvotah po WTO in bilateralnih sporazumih ter
podatki o izvozu in uvozu v zadnjih petih letih ter po posameznih skupinah držav (1997).
Diskusija:
V predstavitvi je bilo povedano, da so cene mlečnih proizvodov blizu ravni cen v ELJ.
Slovenija nima sistema izvoznih nadomestil. To verjetno pomeni, da dosegajo mlekarne pri
izvozu nizek donos. Ali ta izpad dohodka kompenzirajo z višjimi cenami na domačem trgu?
Delno sc izpad dohodka res kompenzira z višjimi cenami na domačem trgu. Delno pa mlekarne
"rešuje" še vedno močna navezanost na trge držav nekdanje Jugoslavije, kjer je cenovna raven
višja kot v Sloveniji (Hrvaška). Pomembna je tudi menjava na podlagi Tržaškega sporazuma
(izvoz v Italijo brez dajatev).
Pravila glede proizvodnje in trženja
Glavne razlike v primerjavi z ureditvijo v EU na tem področju so;

-

slovenski standardi za koozumno mleko niso primerljivi z EU klasifikacijo,
Slovenija nima določil, ki bi preprečevala neustrezno uporabo mlečne terminologije;
v Sloveniji nimamo določil glede uporabe kazeina in kazcinatov v proizvodnji sira;
pri klasifikaciji mazavih maščob poznamo v Sloveniji posebno kategorijo "kmečko maslo".

Področje referenčnih metod ureja Pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah kemičnih
in fizikalnih analiz mleka in mlečnih izdelkov. Metode, ki so popolnoma primerljive z EU, so
metoda za določanje vode v surovem maslu (IDF 80:1977) in senzorične metode, ki jih
uporablja nacionalno združenje mlekarstva (IDF 112A:1989). Druge metode (glej prosojnice)
pa se uporabljajo prostovoljno.
Koraki prilagajanja
1. Tržna ureditev:
Slovenska delegacija je povzela korake prilagajanja, ki so bili podrobno predstavljeni pri
horizontalni predstavitvi živinorejskih trgov in kmetijske politike in horizontalni predstavitvi
izvozno/uvoznega režima (glej horizontalni predstavitvi).
*
2. Pravila glede proizvodnje in trženja:
Datum prilagoditve na področju standardov za konzumno mleko je še odprto vprašanje.
Ureditev na področju klasifikacije mazavih maščob in referenčnih metod bo prilagojena
ureditvi EU do 31.12.2000. Na področju uporabe mlečne terminologije in uporabe kazeina in
kazcinatov v proizvodnji sira se bo Slovenija prilagodila acquis-u do 31.12,2002.
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Diskusija:
Slovenija poudarja, da je pred u-vedho sistema mlečnih kvot nujno prestrukturiranje mlečne
proizvodnje. Na kakšen način nameravate to narediti?
Slovenija jc že v preteklosti namenjala določena investicijska sredstva za ta namen in izvajala
določene ukrepe s pomočjo kmetijske svetovalne službe. V sprejeti reformi kmetijske politike
pa je prestrukturiranje kmetij in živilsko predelovalne industrije eden temeljnih ciljev. Programi
prestrukturiranja so zajeti znotraj 3. stebra reforme.

7. SKLEP TN ROKI ZA IZVEDBO

Področje, ki je bilo predmet pregleda usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom £U,
jc eno najpomembnejših v celotnem sklopu prilagajanja skupni kmetijski politiki. S
sereeningom so sc na ta način odprla tudi pomembna pogajalska vprašanja (kvote za mleko,
število premij za govedo), ki se jim slovenska stran mora posvetiti z vso resnostjo. Potrebne
bodo tudi dodatne analize posledic prevzema kvot in sistema premij
Glavne naloge:
•

izvedba reforme kmetijske politike (1999-2002); sprejem programa izvajanja kmetijske
reforme (30.6.1999);
• sprejem Zakona o kmetijstvu (30.6.2000);
• sprememba Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (31. J 2.1999);
• ustanovitev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (31.12.1999);
• vzpostavitev tržno informacijskega sistema (postavitev projekta do 30.6.1999, poskusno
delovanje 31.12.1999, polna implementacija do 1.1.2001);
uskladitev carinskega zakona, dopolnitev zakona o carinski tarifi, uvedba TARIC-a,
uvedba carinske proizvodne nomenklature za izvorna nadomestila, sprejem predpisov za
upravljanje s preferencialnimi carinskimi kvotami in predpisov za odobritev in izvedbo
izvoza agroživilskih proizvodov, za katere se v Skupnosti uveljavlja sistem izvoznih
nadomestil (npr. razpisni postopki)...;
• sprejem Zakona o živinoreji (30.6.2001);
• sprejem Pravilnika o identifikaciji in registraciji živali (30.6.1999) in Pravilnika o kakovosti
mesa klavne živine in divjadi (30.6.2001), vzpostavitev Službe za identifikacijo in
registracijo (2000-1), dokončna implementacija sistema označevanja živali do 30.6.2002;
• dokončna določitev kompatibilnosti sistema klasifikacije trupov, harmonizacija
klasifikacijskih lestvic (sprememba Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji, do 30.6.2001), popolna implementacija sistema klasifikacije
govejih trupov na liniji klanja (31.12.2001), akreditacija nacionalne kontrolne organizacije
(31.12.2001), implementacija nadzornega sistema MKGP (31.12.2001);
• prilagoditev pravil glede proizvodnje in trženja mleka (na področju klasifikacije mazavih
maščob in referenčnih metod do 31.12.2000; na področju mlečne terminologije in uporabe
kazeina in kazeinatov v proizvodnji sira do 31.12.2002).
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8. SPLOŠNA OCENA

Slovenska delegacija je bila ua pregled zakonodaje dobro pripravljena. Način predstavljanja s
pomočjo prosojnic se je ponovno izkazal za ustreznega, saj so predstavniki Komisije poudarili
veliko informativnost in natančnost predstavljenega materiala.
Pri predstavitvi pogajalskih izhodišč za področje govejega mesa je Komisijo zanimalo, ali bi
Slovenija lahko natančneje navedla, za katera področja misli, da bodo problematična.
Slovenska stran je odgovorila, da se pričakovanja v glavnem nanašajo na področje sistema
premij, natančneje pa bo stališča opredelila po sprejetju Agendc 2000. Komisija (g. Carro) se
je strinjala z dejstvom, da je to področje zelo pomembno za Slovenijo in da natančna
pogajalska izhodišča lahko predloži šele potem, ko bodo znane spremembe v Skupni kmetijski
politiki.
Pri pogajalskih izhodiščih za področje mleka Komisija glede začasne derogacije za konzumno
mleko ni imela posebnih pripomb. Glede stališča pri mlečnih kvotah pa jo je zanimalo, kaj smo
mislili 7. omenjeno derogacijo ali prehodnim obdobjem. Slovenska delegacija je še enkrat
poudarila problem prestrukturiranja in modernizacije kmetij in kot eno od rešitev navedla
predlog, da bi Slovenija po pristopu k EU imela kvoto na nacionalni ravni, ki jo v začetnem
obdobju ne bi individualno delila na posamezne proizvajalce. Pripomba Komisije je bila, da bi
bilo tak sistem zelo težko izpeljati, ker v tem primeru ni mehanizma, s katerim bi lahko vplivali
na obseg proizvodnje pri posameznem rejcu in s tem tudi na prestrukturiranje.
Slovenska delegacija je predala Komisiji sledeče dokumente:
- GATT Schedulc XCV1 - Slovenia,
pregled bilateralnih in multilateralnih sporazumov o prosti trgovini,
- obstoječi Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji,
sistem klasifikacije z barvnimi podlagami, ki ga uporabljamo v Sloveniji,
- predlog razvrščanja v cenovne razrede na podlagi klasifikacije,
- pravilnik o označevanju živali za potrebe kontrolne službe,
- predstavitev obstoječega in bodočega sistema označevanja živali in službe za identifikacijo
in registracijo,
dokument »Statistika živalske proizvodnje v Sloveniji«, ki gaje pripravil SURS.
Komisija je prosila za sledeče dodatne informacije:
- dodatne podatke o krmnih površinah na kmetijskih gospodarstvih;
- natančne podatke o številu živali, ki so dobile premije, in o višini sredstev za premije;
dodatne podatke o uvozu živih živali in o uvozu zaradi izvoza,
rezultate klasifikacije govejih trupov zadnjih dveh let (povprečno oceno po razredih.. );
informacijo o spremembi carinskega zakona ter časovnem okviru predvidenih sprememb
oz. dopolnitev Ie-tega z vidika predfinanciranja carinskih skladišč (za informacijo bomo
zaprosili Ministrstvo za finance).
Slovenska delegacija se je zavezala, da bo željene informacije posredovala do konca marca
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9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE

•
•
•

integriran sistem upravljanja in spremljanja na področju izvozno/uvoznega režima
(delovna skupina št. 25 - carinska unija)
statistika (delovna skupina št. 12)
prost pretok blaga (del. skupina št. 1)

10. PRILOGE

-

1ZP0LNJENA(E) LISTA ACQUISAODDANA(E) DNE 8.3.1999

-

PISNA STALIŠČA IN DOKUMENTACIJA (NON-PAPER, itd.), POSREDOVANA
KOMISIJI NA SESTANKU

-

SEZNAM PRISOTNIH S STRANI RS

-

DNEVNT RED

Zapisali:
Simona Vreve, SVEŽ
mag. Snežana Popovič, MKGP

mag. Franc Bul
VODJA DEL. SKUI

dr. Emil Erjavec
ČLAN OPS
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Seznam prisotnih s strani RS:
mag. Franc But, DS, MKGP, vodja del. skupine in namestnik vodje OPS
dr. Emil Eijavec, član OPS
Boris Grabrijan, šef kabineta ministra, MKGP
mag. Peter Božič, pomočnik direktorja, MKGP-VURS
mag. Mira Zupane Kos, državna podsekretarka, MKGP
Viktor Krek, svetovalec Vlade, MKGP
Benedikt Jeranko, svetovalec Vlade, MKGP
Danica Ivanec, podsekretarka, MKGP
dr. Lucijan CenciČ, svetovalec ministra, MKGP
mag. Mojmir Jericijo, višji svetovalec, MKGP
Helena Meglic, višja svetovalka, MKGP
Matej Šumah, svetovalec I, MKGP
Renata Puc, višja referentka, MKGP
mag. Snežana Popovič, višja sodelavka, MKGP, sekretarka
Martin Gosenca, MKGP
Simona Vreve, SVEZ
mag. Tina Volk, KIS
Sonja Jančar, MJEOR
Branka Tome, Misija RS pri EU
Eugen Sapač, Sindikat slovenske kmečke zveze
Alojz Pcnko, Zadružna zveza Slovenije
Janez Šebat, Zadružna zveza Slovenije
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ZAPISNIK MULTILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE

POGLAVJE:

9. TRANSPORTNA POLITIKA

DATUM:

11.-12.MAREC 1999

1. UGOTOVITVE, KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITEV ACUISA
Acquis na področju prometa predstavlja zelo pomemben del skupnega acuisa. 1. del pregleda
usklajenosti zakonodaje v okviru poglavja transportne politike (področje horizontalnih
vprašanj, letalstva in pomorstva) je bil opravljen v novembru 1998, 2. del pa zajema področje
celinskega prometa (cestni promet, železniški promet in promet po notranjih vodah).
Na področju celinskega prometa je šel razvoj transportne politike skupnosti v smeri
liberalizacije (prost dostop do infrastrukture, uveljavitev načela ne-diskriminacije) in
zagotavljanja trajnostne mobilnosti. Trenutno so prizadevanja skupnosti usmerjena k nadaljnji
harmonizaciji zakonodaje držav članic, zagotavljanju pogojev za internalizacijo eksternih
stroškov ter novim predlogom na področju železniškega transporta (interoperabilnost) in
kombiniranega transporta.

Evropska komisija je v dveh dneh 2. dela multilateralnega pregleda usklajenosti zakonodaje
transportne politike predstavila acquis s področja:

1. Cestni transport
•

Dostop do trga in cenovna politika na področju prometa blaga
•
Coun.Reg.881/92 (market access between/through Member States)
•
First Coun. Directive (common rules for international road transport)
•
Coun.Reg.3118/93 (cabotage freight transport), Comm.Reg.792/94, Coun.Reg.3315/94
•
Coun.Reg.3916/90 (crises mechanism)
,
•
Coun.Reg.4058/89 (fixing of rates)
•
Coun.Dir.84/647 (vehicles lured \vithout drivers)

•

Dostop do trga na področju prometa potnikov
•
Coun.Reg.684/92 (common rules for international carriage), Coun.Reg. 11/98
•
Coun.Reg. 12/98 (cabotage passenger transport)
•
Comm.Reg.2121/98 (ne\v delailed rules for application of 684/92 and 12/98)
•
Coun.Reg.56/83 (implementation of ASOR agreement)

•

Harmonizacija na področju dajatev
•
Coun.Dir.93/89 (vehicle taxes. tolls and-road user charges)
•
Coun.Reg. 1108/70 (accouming svstem for expenditure on infrastructure)
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•

Preverjanje prevoznih dovoljenj
•
Coun.Reg.4060/89 (elimination of controls at frontiers of Member States for road/inland
waterways)
•
Coun.Reg.3912/91 (controls in the field of road/inland waterways regarding means of transport
registered in a third country)

•

Tehnologija, varnost in okolje
•
Coun.Dir.96/53 (maximum dimensions and weights)
•
Comm.Reg.3298/94 (Eco-point system for transit through Austria)
•
Coun.Reg.2411/98 (recognition of the distinguishing sign of Member States in intra Community
traffic)
•
Coun.Dir.92/6 (installation and use of speed limitation devices)
•
Coun.Dir.89/459 (tread depth of tyres of motor vehicles and trailers)
•
Coun.Dir.91/671 (use of safety belts)
•
Coun.Dec.93/704 (Community database on road accidents)
•
Coun.Dir.91/439 (driving licenses)
•
Coun.Reg.3821/85(recording equipment); Coun.Reg.2135/98
•
Coun.Dir.96/96 (roadworthiness tests for motor vehicle/trailers)

•

Prevoz nevarnih snovi
•
Coun.Dir.96/49 (approximation of lavvs of Member States - rail)
•
Coun.Dir.95/50 (uniform procedure for checks - road)
•
Coun.Dir.96/35 (safety advisers - road, rail, inland waterways)
•
Coun.Dir.94/55 (approximation of laws of Member States - rail)

•

Socialna zakonodaja
•
Coun.Reg.3820/85 (harmonisation)
•
Coun.Dir.88/599 (standard checking procedures for implementation Coiin.Reg.3820/85 and
3821/85); Coun.Reg2135/98
•
Coun.Dir.96/26 (access to the profession of road haulage and passenger transport operator);
Coun.Dir.98/76
•
Coun.Dir.76/914 (minimum level of training for drivers)

2. Kombinirani transport
•
•

*

'

Coun.Dir.92/106 (common rules for certain types of combined transport of goods between
Member States)
Coun.Reg.2196/97 (PACT)

3. Železniški transport
•

26. julij 1999

Delovanje trga, licence in računovodski sistemi
•
Coun.Dir.91/440 (development of Community railways)
•
Coun.Dec.83/418 (commercial independence of railways)
•
Coun.Dec.82/529 (fixing of rates for carriage of goods)
•
Coun.Dir.95/18 (licensing of railway undertakings)
•
Coun.Dir.95/19 (allocation infrastructure capacity / charging)
•
Coun.Reg. 1192/69 (common rules for normalisation of accounts)
•
Coun.Reg.2830/77 (comparability accounting systems)
•
Coun.Reg.2183/78 (uniform costing principles)
•
Coun.Reg. 11/60 (abolition of discrimination in transport rates)
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4. Promet po notranjih vodah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coun.Reg.2919/85 (access to the Rhinc for EU Member States)
Coun.Reg.392119I (cabotage goods or passengers)
Coun.Reg. 1356/96 (freedom to provide services between Member States)
Coun.Reg.l 101/89 (structural improvements); Comm.Reg.742/98; Comm.Reg.l 102/89
Coun.Dir.96/75 (liberalization of the markets)
Coun.Dir.87/540 (access to the profession / mutual recognition of diplomas etc.)
Coun.Dir.91/672 (reciprocal recognition of national boatmasters' certificates)
Coun.Dir.96/50 (harmonisation of conditions for obtaining national boatmasters' certificates)
Coun.Dir.76/135 (reciprocal recognition of navigability licenses)
Coun.Dir.82/714 (technical requirements for vessels)

5. Druga horizontalna vprašanja za vse vrste celinskega prometa
•
•

Coun.Reg. 1107/70 (granting of aids)
Coun.Reg.l 191/69 (public service concept)

Ugotovitev: acquis navedenih področij je slovenski delegaciji poznan.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE GLEDE ACQUISA POSTAVILA DELEGACIJA RS

Slovensko delegacijo je zanimalo, kakšni postopki so predvideni v primeru izgube vozniškega
dovoljenja. Predstavniki komisije so obrazložili, da lahko imetnik svoje dovoljenje ponovno
pridobi na kraju stalnega bivališča na osnovi sodelovanja med upravnimi organi držav članic.
Nadalje je delegacijo RS zanimala vloga t.i. safety advisor-jev pri transportu nevarnih snovi.
Predstavniki Komisije so omenili, da je to novost tudi za članice EU in nato pojasnili vlogo
in pristojnosti svetovalcev za varnost pri transportu nevarnih snovi ter potrebne kvalifikacije
in znanja za opravljanje te funkcije.
Predstavniki RS so postavili vprašanje glede uporabe Ur.Sv. št. 2196/98 v zvezi s
financiranjem povezav v kombiniranem prometu med državami članicami EU in pridruženimi
članicami (in ne samo med članicami EU). Komisija je podala odgovor, da kljub priporočilu
Evropske Komisije Svet ni podprl pobude za financiranje teh povezav. Financiranje
intermodalnih centrov v pridruženih državah, ki so v povezavi s evropskim transportnih
omrežjem, je možno pod določenimi pogoji.
Delegacijo RS je zanimalo vprašanje reguliranja rekreacijskih plovil, ki ni urejeno z Rensko
konvencijo Predstavniki Komisije so odgovorili, da so na področju notranjih vod regulirana
plovila nad določeno tonažo in dovoljenim številom potnikov, kar ne vključuje rekreacijskih
plovil.
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3. POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA DELEGACIJ DRUGIH DR2AV

Estonsko delegacijo je zanimalo, ali je možno za določeno obdobje uveljaviti kabotažo le v
določenih okvirih. Predstavniki Komisije so odgovorili, da je to odvisno od pogajalskih
izhodišč, ki jih bo ta država zavzela. Glede ustreznosti finančnih institucij, ki lahko jamčijo
za finančne vire, s katerimi cestni prevozniki dokazujejo svojo finančno sposobnost, pa so
predstavniki Komisije pojasnili, da so to poleg bank lahko tudi druge institucije. Na vprašanje
o primerih, ko notranje vode posamezne države niso vključene v sistem notranjih vod EU, je
Komisija pojasnila, da imajo tudi države, ki same nimajo plovnih notranjih vod, možnost
dostopa do le-teh.
Češko delegacijo je dobila pojasnilo glede direktive 93/89 glede cestnih taks ter glede
spoštovanja pravil o dimenzijah vozil pri tranzitiranju EU.
Madžarsko delegacijo je zanimala vključitev stroškov prometne policije v sistem
računovodskega sistema poročanja o stroških infrastrukture in dostopnost podatkov o
prometnih nesrečah za pridružene države. Na vprašanje Madžarske ali obstaja integriran harmoniziran tarifni sistem v železniškem prometu med državami članicami, ki bi eliminiral
odstopanja med nacionalnimi ureditvami, je Komisija odgovorila, da to ni mogoče, ker bi to
pomenilo kršitev splošnih pravil o neodvisnosti podjetij.
Ciprsko delegacijo je zanimal nadzor držav članic EU nad organizacijami, pooblaščenimi za
izvajanje tehničnih pregledov.
Posamezni predstavniki Komisije so podarili, da je sicer potrebno pregledati vso regulativo
EU, ki velja, da pa se morajo države kandidatke pri prilagajanju svoje zakonodaje .bolj
posvetiti proučevanju tistim predpisom, ki v kratkem oziroma do vstopa držav kandidatk v
EU ne bodo spremenjeni. To pa seveda ne pomeni, da predpisov, za katere se pričakuje, da
bodo v kratkem spremenjeni, ni potrebno upoštevati.

4. SKLEP

Države kandidatke za vstop v Evropsko Unijo so na multilateralnem screeningu dobile
vpogled v pravno ureditev prometne politike; za Slovenijo prevzem acquis ni sporen.

5. SPLOŠNA OCENA

Predstavitev pravnega reda Evropske unije na področju prometne politike je bila primerno
predstavljena. Za distribucijo gradiv, ki so zelo pripomogla k razumevanju acquis na področju
celinskega prometa (prosojnice), je bilo ustrezno poskrbljeno.
Slovenska delegacija je bila na multilateralni screening ustrezno pripravljena in glede na
rezultate dvodnevnega sestanka ne pričakuje posebnih problemov na bilateralnem screeningu,

26. julij 1999

69

poročevalec, št. 58

kjer bo slovenska delegacija predstavila trenutno usklajenost svoje zakonodaje s predpisi EU
in načrtovano prilagajanje zakonodaje.

6. PRILOGE

•
•

Dnevni red sestanka
Spisek prisotnih s strani RS
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ZAPISNIK BILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE

POGLAVJE: 9. TRANSPORTNA POLITIKA
DATUM: 29. in 30. 03. 1999

I. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Sloveniji je pravni red EU na področju transportne politike poznan in zaenkrat ni zaznati večjih
ovir pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije.

2. VPRAŠANJA KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN
Na bilateralnem pregledu usklajenosti zakonodaje slovenska stran ni postavljala vprašanj.

3. ACQUIS, KI GA JE TREBA ZARADI PRISTOPA RS TEHNIČNO PRILAGODITI
V prilogi: lista tehničnih dopolnitev pravnega reda EU

4. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUISEM (NA
OSNOVI TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)

ACOUIS. S KATERIMI JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
1. Cestni transport
•

Harmonizacija na področju dajatev
•
Coun.Dir.93/89 (vehicle taxes, tolls and road user charges)

ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO ČLANSTVA
1. Cestni transport
•
•
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Coun.Reg.2411/98 (recognition of the distinguishing sign of Member States in
intra Community traffic)
Coun.Dir.91/439 (driving licenses)
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ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO 31.12. 2000
1. Cestni transport
•

Dostop do trga in cenovna politika na področju prometa blaga
•
First Coun. Directive (common rules for international road transport)
•
Coun.Reg.3118/93 (cabotage freight transport)
•
Coun.Reg.3916/90 (crises mechanism)

•

Dostop do trga na področju prometa potnikov
•
Coun.Reg. 12/98 (cabotage passenger transport)
• Comm.Reg.2121/98 (new detailed rules for application of 684/92 and 12/98)
•
Coun.Reg.56/83 (implementation of ASOR agreement)

•

Tehnologija, varnost in okolje
•
Comm.Reg.3298/94 (Eco-point system for transit through Austria)

•

Prevoz nevarnih snovi
• Coun.Dir.96/49 (approximation of laws of Member States - rail)

•

Socialna zakonodaja
•
Coun.Dir.96/26 (access to the profession of road haulage and passenger
transport operator); Coun.Dir.98/76
•
Coun.Dir.76/914 (minimum level of training for drivers)

2. Kombinirani transport
•
,
•

Coun.Dir.92/106 (common rules for certain types of combined transport of
goods betvveen Member States)
Coun.Reg.2196/97 (PACT)

3. Železniški transport
•

Delovanje trga, licence in računovodski sistemi
•
Coun.Dec.82/529 (fixing of rates for carriage of goods)
•
Coun.Reg. 11/60 (abolition of discrimination in transport rates)

4. Promet po notranjih vodah
•
•
•
•
•
•
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Coun.Reg.3921/91 (cabotage goods or passengers)
Coun.Dir.87/540 (access to the profession / mutual recognition of diplomas etc.)
Coun.Dir.91/672 (reciprocal recognition of national boatmasters' certificates)
Coun.Dir.96/50 (harmonisation of conditions for obtaining national boatmasters'
certificates)
Coun.Dir.76/135 (reciprocal recognition of navigability licenses)
Coun.Dir.82/714 (technical requirements for vessels)
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5. Druga horizontalna vprašanja za vse vrste celinskega prometa
•

Coun.Reg. 1107/70 (granting of aids)

ACOUIS. ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO 31.12. 2001
1. Cestni transport
•

Dostop do trga in cenovna politika na področju prometa blaga
•
Coun.Reg.881/92 (market access between/through Member States)
• Coun.Reg.4058/89 (fixing of rates)
• Coun.Dir.84/647 (vehicles hired vvithout drivers)
• Coun.Reg.792/94 (detailed rules for application of 3118/93)
• Comm.Reg. 3315/94 (amendments to 3118/93)

•

Dostop do trga na področju prometa potnikov
•
Coun.Reg.684/92 (common rules for international carriage), Coun.Reg.l 1/98

•

Harmonizacija na področju dajatev
• Coun.Reg. 1108/70 (accounting system for expenditure on infrastrueture)

•

Preverjanje prevoznih dovoljenj
• Coun.Reg.4060/89 (elimination of controls at frontiers of Member States for
road/inland waterways)
• Coun.Reg.3912/91 (controls in the field of road/inland waterways regarding
means of transport registered in a third country)

•

Tehnologija, varnost in okolje
• Coun.Dir.96/53 (maximum dimensions and vveights)
t
• Coun.Dir.92/6 (installation and use of speed limitation devices)
• Coun.Dir.89/459 (tread depth of tyres of motor vehicles and trailers)
• Coun.Reg.3821/85(recording equipment); Coun.Reg.2135/98
• Coun.Dir.96/96 (roadworthiness tests for motor vehicle/trailers)

•

Prevoz nevarnih snovi
•
Coun.Dir.95/50 (uniform procedure for checks - road)
• Coun.Dir.96/35 (safety advisers - road, rail, inland waterways)
• Coun.Dir.94/55 (approximation of laws of Member States - road)

•

Socialna zakonodaja
•
CounReg.3820/85 (harmonisatiou)
• Coun.Dir.88/599 (standard checking procedures
Coun.Reg.3820/85 and 3821/85); Coun.Reg. 2135/98
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2. Železniški transport
•

Delovanje trga, licence in računovodski sistemi
•
Coun.Dir.91/440 (development of Community railways)
• Coun.Dec.83/418 (commercial independence of railways)
• Coun.Dir.95/18 (licensing of railway undertakings)
• Coun.Dir.95/19 (allocation infrastructure capacity / charging)
• Coun.Reg. 1192/69 (common rules for normalisation of accounts)
•
Coun.Reg.2830/77 (comparability accounting systems)
• Coun.Reg.2183/78 (uniform costing principles)

3. Druga horizontalna vprašanja za vse vrste celinskega prometa
•

Coun.Reg. 1191/69 (public service concept)

ACOUIS- ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO 30.06. 2002
1. Cestni transport
•

Tehnologija, varnost in okolje
• Coun.Dir.91/671 (use of safety belts)
• Coun.Dec.93/704 (Community database on road accidents)

ACOUIS. KI SLOVENIJE NE ZADEVA
1. Promet po notranjih vodah
•
•
•

Coun.Reg. 1356/96 (freedom to provide services between Member States)
Coun.Reg.l 101/89
(structural
improvements);
Comm.Reg.742/98;
Comm.Reg. 1102/89
Coun.Dir.96/75 (liberalization of the markets)

ACOUIS. ZA KATEREGA BO POTREBNO PREHODNO OBDOBJE
Delegacija Republike Slovenije je opozorila na možnost zahteve po prehodnih obdobjih na
področju železniškega prometa, v zvezi z izvajanjem naslednjih direktiv:
• Coun.Dir.91/440 (development of Community railways)
• Coun.Dir.95/18 (licensing of railway undertakings)
•
Coun.Dir.95/19 (allocation infrastructure capacity / charging).
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5. INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUISA
Republika Slovenija predvideva ustanovitev naslednjih novih institucij:
-

Direkcija RS za železnice
-Organizacija za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture.

6. VSEBINSKI OPIS POSAMEZNIH PODROČIJ

1. Cestni promet
Slovenska delegacija je uvodoma predstavila trenutno stanje na področju cestnega prometa.
1.1. Dostop na trg in cenovna politika za področju transporta blaga
Slovenska zakonodaja na tem področju je delno usklajena z acquis. Dokončna uskladitev
zakona o prevozih v cestnem prometu ter ustreznih podzakonskih aktov bo opravljena do
31.12.2001.
Glavne uskladitve bodo potrebne na področju zbiranja statističnih podatkov, ureditve
kabotaže in določanja cen, ki se prosto oblikujejo na trgu.
Posebej je bilo izpostavljeno področje mednarodnih sporazumov, ki jih je RS sklenila na tem
področju, predvsem z državami članicami EU v smislu izmenjave dovolilnic.
Slovenija ne predvideva večjih težav pri prevzem pravnega reda EU na tem področju. •
1.2. Dostop na trg in cenovna politika za področju transporta potnikov
Slovenska zakonodaja je delno usklajena. Dokončna uskladitev zakona o prevozih v cestnem
prometu ter ustreznih podzakonskih aktov bo opravljena do 31.12.2001. Slovenija sicer izvaja
določila ASOR, čeprav ni podpisnica te konvencije. Slovenija tudi aktivno sodeluje pri
pogajanjih glede INTERBUS sporazuma, ki bo liberaliziral področje opravljanja teh storitev
med EU in državami kandidatkami. Predstavnik Komisije je zahteval podrobnejša pojasnila o
veljavni zakonodaji in sicer glede definicije različnih vrst potniških prevozov, pravil glede
dostopa na trg in tudi splošnih vprašanj o lastništvu prevozniških podjetij in ekonomski
situaciji. Delegacija RS je na vprašanja izčrpno odgovorila in ne predvideva posebnih
problemov pri implementaciji zakonodaje na tem področju.
1.3. Fiskalna harmonizacija
Slovenska zakonodaje je na področju cestnih dajatev v celoti usklajena s pravnim redom EU,
na področju računovodskih sistemov za infrastrukturne izdatke pa je potrebno sprejeti
odredbo do konca leta 2001, s katero bomo to področje uredili. V zvezi s sistemov cestnih
dajatev je Komisija zahtevala natančna pojasnila in sicer glede plačevanja cestnine z
abonentskimi boni ob predpostavki priznavanja popusta, kjer se postavlja vprašanje, ali je ta
popust diskriminatoren. Pojasnjeno je bilo, da gre za prednakup bonov, ki ga lahko opravi
vsak uporabnik avtocest (brez omejitve roka uporabe in omejitev glede posameznih odsekov
avtocest), DARS in AMZS pa o možnosti prednakupa obveščata uporabnike. Slovenska
delegacija se ni strinjala s stališčem Komisije, daje cestnina v RS bistveno višja kot v drugih
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državah. Delegacija RS je svoje ugotovitve argumentirala s stroški glede uporabnine in
izgradnje infrastrukture, kijih povzročajo posamezne vrste vozil. Ob sprejemu novele Uredbe
o cestnini je bila namreč preverjeno, da višina cestnine ni v nasprotju z izhodišči in
omejitvami v regulativi EU. Pojasnjeno je bilo tudi, da sredstva zbrana iz naslova cestnin
pokrivajo približno 50 % stroškov avtocest, določenih na podlagi 5.čl. uredbe. Komisija je
pojasnila sprejela in ugotovila, da so v skladu z direktivo 93/89, upoštevajo pa tudi vsa
določila predloga nove direktive iz leta 1996.
1.4. Preverjanje transportnih dovoljenj
To področje zajema direktivo o kontroli na mejah med državami članicami in o kontroli glede
transportnih sredstev registriranih v tretjih državah. V RS to področje ni v celoti usklajeno in
bo zato potrebno dopolniti zakon o javnih cestah do konca leta 2001.
Predstavniki Komisije so izpostavili vprašanje opravljanja kontrole tovornih vozil in
avtobusov glede tehnične ustreznosti na mejnih prehodih in znotraj države.
Delegacija RS je predstavila pooblastilo policije, da na mejnih prehodih opravlja redno
kontrolo teže, dimenzij in tehnične ustreznosti. Poleg tega policija enkrat na tri mesece opravi
natančnejšo kontrolo teh vozil.
Glede kontrole znotraj države je bila predstavljena mobilna kontrola policije, ki se opravlja
20-25 krat mesečno po 8 ur na različnih lokacijah.
Delegacija Komisije je posebej izpostavila vprašanje ali bo RS imela problem tovrstne
kontrole na meji s Hrvaško, ko bo to postala zunanja meja EU. Delegacija RS je odgovorila,
da tovrstnih problemov ne pričakujemo.
1.5. Tehnologija, varnost in okolje
Področje tehnologije je v EU urejeno z direktivami, ki se nanašajo na mere in mase vozil,
vgradnjo in uporabo omejevalcev hitrosti, globino profila avto-plaščev ter registrirnih naprav
v cestnem transportu. Na tem področju je RS delno usklajena s acquis, neskladja pa bodo
odpravljena z novimi tehničnimi predpisi za vozila, ki so v pripravi.
Na sestanku je bilo podrobneje pojasnjeno tudi izvajanje rednih pregledov in prve vgradnje
registrirnih naprav v vozila. Predvidevamo, da bo sistem pooblaščenih in imenovanih pravnih
oseb - servisnih delavnic na osnovi akreditacij v celoti postavljen do konca leta 2000.
Področje varnosti urejajo v EU direktive, ki se nanašajo na uporabo varnostnih pasov, baze
podatkov o prometnih nesrečah ter o vozniških dovoljenjih in priznavanju znaka države, v
kateri je vozilo na novo registrirano. Na teh področjih je RS delno usklajena zacquis, v celoti
pa bo z dopolnitvijo zakona o varnosti v cestnem prometu, s katerim bo pristojnemu
ministrstvu dana pravna podlaga za izdajo podzakonskih aktov, s katerimi bodo opredeljeni
natančni pogoji za inplementacijo acquis. Predstavnike Komisije je zanimala trenutna
situacija pri uporabi varnostnih pasov pri otrocih s posebnim poudarkom na mlajših od treh
let ter o stanju glede varnosti cestnega prometa v RS.
Poseben sklop vprašanj seje nanašal na izvajanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih
vozil v RS ter podatkov o pooblaščenih organizacijah, ki skrbijo za te preglede v RS.
Glede uredbe Sveta 2411/98 smo obrazložili naše pridržke glede priznavanja znaka države, v
kateri je vozilo registrirano na novo, ki ga bo RS v notranjem prometu v EU pričela
priznavati s članstvom v EU.
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Na področju vozniških dovoljenj so bila dana natančna pojasnila glede sedanjega stanja ter
definicije posameznih kategorij in podkategorij, ki so opredeljene v RS ter starosti za izdajo
vozniškega dovoljenja za posamezne kategorije. Komisiji so bili predani tudi vzorci
vozniških dovoljenj, veljavnih v RS. Na tem področju EU predvideva dopolnitev lastne
zakonodaje. Komisija je vzela na znanje, da bo Slovenija pričela z izdajanjem vozniških
dovoljenj na enotnem obrazcu EU 1 leto po polnopravnem članstvu, s tem da je menila, da je
to potrebni tehnični prehodni rok.
Na področju varnosti, tehnologije in okolja RS ne predvideva večjih težav pri sprejemu
acquis.

1.6. Prevoz nevarnih snovi
Delegacija RS je pojasnila, da obstoječi zakon o prevozu nevarnih snovi iz leta 1990 v
glavnem povzema mednarodne predpise (RID - za železniški promet, ADR - za cestni
promet, smernice EU), vendar so nekatere zadeve urejene nekoliko drugače. Spremembe
zakona o prevozu nevarnih snovi (31.12.2000) bodo omogočile uveljavitev direktive 96/49
oziroma 94/55 v zvezi s prevzemom RID oziroma ADR tudi za prevoze znotraj RS. S
spremembami prej omenjenega zakona bo RS uredila tudi področje kontrole prevoza
nevarnih snovi na cestah in znotraj podjetij, ki te prevoze opravljajo (direktiva 95/50). Z
izdajo-ustreznih podzakonskih predpisov bo podrobneje urejena tudi usposabljanje in vloga
varnostnega svetovalca (direktiva 96/35). Za uveljavitev te direktive bo v RS potrebno
dopolniti zakon o prevozu nevarnih snovi.
Komisija meni, da sprejem te zakonodaje ne bo smel predstavljal problemov za RS.

1.7. Socialna zakonodaja
V zvezi z regulativo 3820/85 je delegacija RS pojasnila, da večjih razlik glede starostnih
pogojih voznikov, ki opravljajo prevoz blaga in oseb v cestnem prometu ni, razen pri
voznikih D kategorije (za avtobuse). Omenjena razlika bo odpravljena s spremembo Zakona
o varnosti v cestnem prometu do junija 2001, tako, da Slovenija z uveljavitvijo omenjene
regulative ne pričakuje težav. V zvezi z direktivo 88/599 je delegacija RS pojasnila, da
načrtuje sodelovanje s članicami EU pri organizaciji in izvedbi kontrole voznikov tovornih
vozil in avtobusov, kakor tudi izvajanje kontrole v zahtevanem obsegu ter stalno
usposabljanje za izvedbo te kontrole osebja.
Uveljavitev določil direktive 96/26 bo uresničena z spremembami Zakona o prevozih v
cestnem prometu in s spremembo obeh obstoječih pravilnikov s tega področja do konca leta
2000. Za dosledno uskladitev z omenjeno direktivo bo potrebno nekoliko prilagoditi
program strokovnega usposabljanja za cestne prevoznike. V zvezi' z medsebojnim
priznavanjem diplom, potrdil in kvalifikacij ter v zvezi s pravicami do ustanavljanja v
domačih in mednarodnih prevozih Slovenija trenutno ne pričakuje težav.
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2. Kombinirani transport
Komisija je ocenila, da obstoječa slovenska zakonodaja vsebuje določila glede direktive
92/16 (skupna pravila za določene vrste kombiniranega transporta) le v omejenem obsegu.
Slovenska delegacija je pojasnila, da je posamezne elemente direktive potrebno natančneje
definirati (definicija kombiniranega prevoza, popusti pri dajatvah, oprostitve količinskih
omejitev idr.). Nekatere izmed elementov z namenom spodbujanja kombiniranega prometa
Slovenija v praksi sicer že izvaja. Za dokončno uskladitev z navedeno direktivo pa RS
predvideva sprejem vladne uredbe o kombiniranem transportu, ki bo celovito uredila to
področje, do konca leta 2000.

3. Železniški promet
Slovenija je uvodoma predstavila slovensko železniško infrastrukturo, obstoječo
organiziranost SŽ ter veljavno zakonodajo. V EU to področje urejajo direktive o razvoju
železnic Skupnosti, o licencah in o zaračunavanju uporabnine za infrastrukturo in
računovodskih sistemih. Slovenska zakonodaja trenutno še ni usklajena z omenjenimi
direktivami, zato bo potrebno sprejeti nov Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem
prometu, Zakon o železniškem prometu in na njegovi podlagi vladno Uredbo o reorganizaciji
Slovenskih železnic.
Komisijo je posebej zanimala nova organiziranost Družbe za upravljanje in vzdrževanje
železniške infrastrukture, ureditev dostopa do infrastrukture (liberalizacija železniškega
prometa), določanje cen v potniškem prometu in opravljanje javnih storitev in licence.
Delegacija RS je povedala, da bo novi Zakon o železniškem prometu na novo uredil zadevno
materijo, ki bo pripravljen v skladu s pripombami in priporočila, ki gaje v zvezi s predlogom
zakona posredovala DG VII. Delegacija RS je še dodala, da se tarife v tovornem prometu
podvržene tržnim zakonitostim, med ko za potniški promet veljajo določila Zakona o
gospodarskih javnih službah, ki določa splošne pogoje in postopke za izvajanje gospodarskih
javnih služb. Reorganizacija SŽ je še odprta za obravnavo, pri čemer sodelujejo tudi socialni
partnerji. Slovenija pri tem ne predvideva državnih režijskih služb, marveč bo možnost
opravljanja javnih služb prepustila gospodarskim subjektom, da po koncesijskem načelu na
podlagi javnega razpisa kandidirajo za opravljanje teh storitev.
Delegacija Republike Slovenije je v zvezi z direktivami 91/440, 95/18 in 95/19 opozorila na
možnost zahteve po prehodnih obdobjih.

4. Promet po notranjih vodah
Slovenija nima plovnih notranjih vodnih poti, zato je del zakonodaje EU na tem področja ne
zadeva. Prav tako nimamo flote, ki bi izpolnjevala pogoje za strukturne ukrepe v EU. V
Sloveniji je možna plovba rekreacijskih plovil, ki prevažajo več kot 12 potnikov, zato mora
Slovenija upoštevati pravni red EU, ki se nanaša na varnost plovbe ter tudi glede opravljanja
poklica in medsebojnega priznavanja diplom. Glede na to, da Slovenija nima plovnih rek, ki
bi bile povezane z rekami v državah članicah EU, lahko v naši zakonodaji predvidimo pojem
t.i. zaprtega trga (caplive market). Predstavnikom Komisije je delegacija RS predstavila
dosedanje aktivnosti na tem področju, predvsem konzultacije, ki jih imamo z nekaterimi
članicami EU. Pri pripravi nove zakonodaje bomo po potrebi koristili dodatno tehnično
pomoč Komisije.
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5. Druga horizontalna vprašanja
V zvezi z državnimi pomočmi (uredba 1107/70) je na natančna vprašanja Komisije
Delegacija RS odgovorila, da razen na področju raziskovanja in razvoja učinkovitejših in
sodobnejših oblik transporta Slovenija posameznim oblikam notranjega transporta ne
dodeljuje državnih pomoči. Kompenzacija izvajalcu železniških storitev (potniški in
kombinirani promet), storitev mestnega in primestnega potniškega prometa ter prevoza
posameznih skupine potnikov (šolarji,invalidi) pa je odobrena zaradi izvajanja javne
gospodarske službe. S tem v zvezi je potrebno določila uredbe 1191/69 dodatno vgraditi v
naš pravni sistem z izdajo odredbe ministra o postavitvi skupnega načela o končanju
obveznosti opravljanja gospodarske javne službe, skupaj z določil o kalkulaciji nadomestila
za opravljanje gospodarske javne službe. Poleg tega je potrebno zahteve obeh direktiv
upoštevati pri pripravi novega Zakona o železniškem prometu , dopolnitvi Zakona o prevozih
v cestnem prometu do konca leta 2000 in sprejemu izvršilnih predpisov glede urejanja
koncesijskih razmerij za izvajanje gospodarskih javnih služb do konca junija 2001.

7. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Za uveljavitev pravnega reda EU s področja cestnega prometa, železniškega prometa in
prometa po notranjih vodah je potre sprejeti oz. spremeniti naslednje zakone:
- Zakon o prevozih nevarnih snovi do konca do decembra leta 2000
- Zakon o železniškem prometu do decembra leta 2000
- Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu do decembra leta 2000
- Zakon javnih cestah do decembra leta 2001
- Zakon o prevozih v cestnem prometu do decembra leta 2000
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu do decembra leta 2001
- Zakon o varnosti v cestnem prometu do decembra leta 2001
Zakon o varnosti plovbe po notranjih vodah do decembra leta 2000
- Nacionalni program razvoja železniške infrastrukture v RS do decembra leta 1999
ter ustrezne podzakonske akte v skladu z navedbami v 4. in 5. točko tega zapisnika.

8. SPLOŠNA OCENA

—

Področje obravnavano na tem (drugem) delu pregleda usklajenosti zakonodaje za področje
transporta lahko ocenimo kot neproblematično, z izjemo železniškega prometa, kje je RS
opozorila na možnost zahteve prehodnega obdobja.
Večino zakonodaje v RS že obstaja, tako da bo v večini primerov potrebno zakone dopolniti z
elementi, ki do sedaj v slovenski zakonodaji še niso bili upoštevani.
Slovenska delegacija je bila na pregled usklajenosti zakonodaje dobro pripravljena, prav tako
delegacija Komisije, zato je delo tekoče potekalo.
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9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE

-

področje državnih pomoči za področje celinskega prometa - delovna skupina 6
področje socialne zakonodaje - delovna skupina 2 (sprejem pravilnikov na podlagi
AETR konvencije)
področje tehnologija, varnost, okolje - delovna skupina 23 ( sprejem pravilnika o osebah,
ki so iz zdravstvenih razlogov oproščeni uporabe varnostnega pasu)
področje notranjih voda - delovna skupina 1 (rekreacijska plovila)

10. PRILOGE
Izpolnjena lista A
Prosojnice, uporabljene za predstavitev na screeningu
Pisna stališča o napredku na področju pomorstva in letalstva
SPISEK PRISOTNIH
Priloga
DNEVNI RED
Priloga
PREVOD ZAKONODAJE RS
- Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
- Uredba o cestnini za uporabo določenih cest
- Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

Vodja del ne skupine
9 -Trans] rtna politika
mag. jgp-ZSjec

Član Oži
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ZAPISNIK MULTILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI
SLOVENSKE ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM EVROPSKE UNIJE

POGLAVJE:
DATUM:

1

J

10- DAVKI
26.3.1999. 29.3.1999

UGOTOVITVE, KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITVE ACQUISA

1.
UVODNE UGOTOVITVE
Uvodno predstavitev pristojnosti institucij Evropske unije na področju davčnih sistemov je
podal g. Wiedow, vodja Sektorja za mednarodne zadeve DG XXI.
Dejavnost institucij Evropske unije na področju davkov temelji na splošnih svoboščinah, ki
naj bi jih zagotavljala Evropska unija, t. j. prostega pretoka blaga in prostega pretoka
storitev. Cilj Evropske unije je, odstranitev obstoječih oziroma preprečitev razvoja novih
ovir za prost pretok blaga in storitev. V okvir ukrepov, ki bi lahko negativno vplivali na
omenjene svoboščine sodijo tudi razlike v davčnih ureditvah posameznih držav.
Na nadaljnji razvoj usklajevanja davčnega področja v okviru EU bodo vplivale tudi
odločitve, ki jih je nedavno sprejel Evropski svet, in predlogi, ki so obravnavani v
nadaljevanju, ob posameznem vsebinskem sklopu.
Med splošnimi, nedavno sprejetimi ukrepi Evropskega sveta je gotovo najpomembnejši
predlog o novem sistemu financiranja EU. V skladu s tem predlogom davek na dodano
vrednost (v nadaljevanju: DDV) naj ne bi več predstavljal enega od neposrednih prihodkov
EU, ampak bo nadomeščen z dodatnimi viri, zbranimi na podlagi GDP posamezne države
članice.
Pri oblikovanju skupnega sistema DDV v EU sta bili izpostavljeni predvsem načeli
prepovedi omejevanja svobode gibanja blaga in storitev ter načelo nevtralnosti. Dodatno pa
so na razvoj DDV v okviru EU, predvsem pri oblikovanju stopenj DDV, vplivali politični
argumenti. Le-ti so najpomembnejši tudi pri oblikovanju najnovejšega predloga Evropske
komisije, da bi predvideli nižjo davčno stopnjo tudi za dejavnosti, ki so delovno zelo
intenzivne. Razprave o tem predlogu še niso zaključene.
Tudi sistem trošarin temelji na podobnih načelih kot sistem DDV. Politični argumenti so
vplivali predvsem na višino stopenj, ki so definirane za posamezne trošarinske izdelke.
Pomembna stopnja v razvoju davčne harmonizacije v EU je bila uvedba skupnega trga leta
1993. Sistem uvoza in izvoza med državami članicami je bil nadomeščen s sistemom t. im.
»intrakomunitarnih transakcij«. Tega sistema države kandidatke nikakor ne morejo prevzeti
pred polnopravnim članstvom, bo pa bistveno vplival na njihove davčne sisteme v trenutku
vstopa v EU. Še posebej so bile v tem okviru izpostavljene prosto carinske prodajalne, ki
niso združljive s sistemom skupnega trga, zato bodo v notranjem prometu ukinjene s 30.
junijem 1999.
Na področju neposrednih davkov so pristojnosti evropskih institucij omejene na preprečevanje
diskriminacije med državami članicami, pogosto pa se vprašanja posrednih in neposrednih davkov
medsebojno povezujejo. Enega najpomembnejših napredkov na področju neposrednih davkov
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predstavja Kodeks obnašanja držav članic pri obdavčevanju podjetij, katerega cilj je preprečiti
oziroma omejiti prakso davčnih ukrepov, ki imajo diskriminatoren učinek na druge države članice.
Čeprav gre le za politično zavezo držav članic in ta akt ni del zavezujočega pravnega reda EU,
lahko države kandidatke pričakujejo, da bo na bilateralnem delu pregleda zakonodaje temu
področju posvečena velika pozornost. Prav tako je mogoče pričakovati, da bo to področje
obravnavano tudi v Pogodbi o pristopu.
2.

DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)

Področje posredne obdavčitve je najpomembnejše področje pravne ureditve, ker je
povezano z obdavčitvijo prometa blaga in storitev. Osnovo za obdavčitev blaga in storitev
v EU predstavlja Šesta direktiva 77/388/EEC. Za uvedbo poenotenega sistema obdavčitve
prometa blaga in storitev je dano soglasje v 99. členu Treatya.
Osnovni elementi sistema DDV so določeni v šesti direktivi, in sicer:
teritorialna uporaba
davčni zavezanec
obdavčljive transakcije
kraj obdavčevanja pri prometu blaga in storitev ter pri uvozu blaga
nastanek davčne obveznosti
davčna osnova
davčne stopnje
oprostitve brez pravice do odbitka vstopnega DDV
oprostitve DDV ob uvozu blaga
oprostitve s pravico do odbitka vstopnega DDV
odbitki vstopnega DDV
plačniki DDV
obveznosti davčnih zavezancev
posebne sheme za male zavezance, kmete, potovalne agencije, rabljeno
blago
posebna shema za investicijsko zlato
poenostavljeni postopki.
Poleg teh elementov so njene pomembnejše določbe tudi:
prehodne določbe / transitional provisions
•
Nanašajo se na posebno ureditev (v prehodnem obdobju) v
posameznih državah članicah.
•
Omogočajo, da posamezne države članice še naprej
uporabljajo različne davčne stopnje, ki odstopajo od predpisanega
obdavčevanja med 5 % in 15 % (priloga E k šesti direktivi), od
predpisanih oprostitev (priloga H k šesti direktivi) in od predpisane
opcije za obdavčitev (priloga H k šesti direktivi).

29. člen šeste direktive
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•
V njem je podana podlaga za ustanovitev odbora za DDV/
VAT Committee, ki zagotavlja enako uporabo splošno sprejetih
pravil. Odbor nima možnosti za objavljanje svojih publikacij.
30. člen šeste direktive
•
Poudarja vlogo mednarodno dogovorjenih ravnanj, ki lahko
odstopajo od šeste direktive. Daje se možnost Svetu, da pooblasti
katerokoli državo članico, da sklene sporazum z državo nečlanico ali
mednarodno organizacijo. Tako sklenjen sporazum lahko vsebuje
derogacijo direktive.
31. člen šeste direktive
•
Določa enoto mere (EURO).
33. člen šeste direktive
•
Določa, da je vsak drugi davek na promet (razen DDV)
prepovedan.
33. a člen šeste direktive
•
Določa postopke v primerih, ko carinsko območje ni enako
davčnemu.
prehodni režim
•
Je posledica odprave fiskalnih meja s 1.1.1993.
•
Dogovorjen je bil do prehoda sistema DDV iz načela
namembnega kraja na-načelo izvora
•
Ureja naslednja področja:
promet znotraj EU
primere transferov med državami EU, ki se ne štejejo
za obdavčljiv promet
določitev kraja opravljenega prometa znotraj EU
oprostitve znotraj EU
nastanek davčne obveznosti
nastanek obveznosti za plačilo DDV
posebnosti pri plačnikih DDV
obveznosti davčnih zavezancev, s posebnim
poudarkom na posebnih ureditvah (mali zavezanci,
kmetje, rabljeno blago, umetniški predmeti, zbirke in
starine).
Ob predstavitvi sistema DDV je bilo posebej izpostavljeno tudi vračilo DDV
•
davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v EU (8. direktiva
79/1072/EEC)
•
davčnim zavezancem, ki imajo sedež v EU (13. Direktiva
86/560/EEC).
Ob tem so bili izpostavljeni posebni problemi, ki se nanašajo na vračilo DDV davčnim
zavezancem in obrazložen predlog za poenostavitev vračil DDV.
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V nadaljevanju so bili izpostavljeni tudi problemi v zvezi z davčnim zastopnikom, in sicer.
•
administrativni stroški
•
različni postopki in zahteve po posameznih državah članicah
•
različna odgovornost davčnih zastopnikov po državah članicah in
podani predlogi možnih rešitev.
Izpostavljene so bile tudi rešitve pri telekomunikacijah.
•
Po sedanji ureditvi se telekomunikacijske storitve obdavčujejo po sedežu
zavezanca, ki opravlja to storitev. Glede na to, da ta ureditev pomeni prednost za
davčne zavezance, ki nimajo sedeža v državah članicah, velja odstopanje od te
ureditve za vse države članice do 31.12.1999. Te storitve se tako obdavčujejo po
kraju naročnika. Komisija predlaga, da se to odstopanje vključi v ureditev šeste
direktive.

3.

MEDSEBOJNO SODELOVANJE NA PODROČJU POSREDNIH DAVKOV

Pravno podlago za to področje tvorita direktiva 77/799/EEC in uredba 218/92. Direktiva
77/799/EEC se je sprva nanašala na medsebojno izmenjavo informacij na področju
direktnih davkov, kasneje pa je bila razširjena še na izmenjavo informacij o DDV in ostale
posredne davke (trošarine). Direktiva predvideva tri oblike izmenjave informacij, in sicer:
izmenjavo informacij na zahtevo države članice, avtomatično izmenjavo informacij in
spontano informiranje druge države članice v primeru zlorabe ali suma zlorabe. Poleg tega,
lahko države članice sklenejo še posebne bilateralne dogovore o izmenjavi informacij (izven
obsega direktive). Nadalje direktiva določa časovne okvire (tri mesece za odgovor na
zahtevo po informaciji) in zaupnost podatkov, kakor je predvidena v nacionalni zakonodaji.
Država članica lahko zavrne zahtevek, če ji posredovanje zahtevane informacije preprečuje
domača zakonodaja ali uveljavljena administrativna praksa.
Kasneje pa je bila uveljavljena uredba, ki neposredno zavezuje države članice in dopolnjuje
z direktivo predvidene postopke sodelovanja. Predpis se nanaša na administrativno
sodelovanje med organi znotraj članic Skupnosti na področju izmenjave podatkov o
prometu znotraj skupnosti za področje DDV.
V ta namen je v predpisu določen:
način sodelovanja med administrativnimi organi držav članic, ki so zadolženi za
izvajanje zakonov s področja DDV in Komisijo, z namenom, da se zagotovi izvajanje v
skladu s temi zakoni;
način izmenjave podatkov med zgoraj omenjenimi organi (VIES).
Zato je vsaka država članica dolžna:
določiti organ, pristojen za izvajanje te uredbe in sporočiti ime tega organa ostalim
članicam in Komisiji (vključuje tudi sodelovanje v stalnem odboru za
administrativno sodelovanje oziroma njegovih pododborih za preprečevanje zlorab,
informacijsko tehnologijo in izobraževanje),
določiti centralni urad /Central liason office, ki je pristojen za administrativno
sodelovanje in izterjavo zahtevkov iz naslova dajatev,
vzpostaviti računalniško bazo podatkov, v kateri mora vsaj pet let hraniti in
zagotoviti dostop do podatkov (VIES):
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• centralni DDV register oseb, ki so jim bile izdane identifikacijske številke DDV,
• DDV identifikacijske številke, ki so bile izdane s strani države prejemnice
informacije,
• celotne vrednosti dobav znotraj Skupnosti fizični ali pravni osebi , ki so ji bile
izdane DDV identifikacijske številke.
Posebna direktiva ureja vprašanje medsebojne pomoči držav članic pri izterjavi zahtevkov
iz naslova kmetijskih dajatev in povračil, davka na dodano vrednost, trošarin, carinskih
dajatev ter obresti in ostalih stroškov, povezanih z izterjavo naštetih dajatev. Pri delovanju
sedanjega sistema se kažejo predvsem naslednje pomankljivosti:
direktiva ne posega na področje izterjave, ampak ta postopek ostaja še vedno v
pristojnosti držav članic, zato se ohranjajo precejšnje razlike v teh sistemih in njihovi
učinkovitosti,
neenoten pravna obravnava zahtevkov drugih držav članic v primerjavi z domačimi
zahtevki,
- prednostno obravnavanje domačih zahtevkov pred zahtevki drugih držav članic,
- zapletena pravila medsebojnega sodelovanja;
zahtevnost izsledovanja posameznih dolžnikov.
Da bi rešili navedene probleme, je Komisija sprejela predlog spremembe te direktive, s
katerim bi razširili obseg sodelovanja še na področje izterjave zahtevkov iz naslova
neposrednih davkov in nacionalnih kazni ter glob in izključili zahtevke, starejše od pet let.
Administrativno učinkovitost naj bi povečali z direktno in neposredno uporabo pravnega
naslova za izterjavo, ki je izdan v državi, ki zaproša za pomoč in omejitvijo uporabe pritožb
kot sredstva za zavlačevanje postopka izterjave. Hkrati pa predlagana sprememba zahteva
enakopravno obravnavanje domačih zahtevkov in zahtevkov drugih držav članic. V primeru
vzajemnega dogovora med državami članicami sprememba direktive omogoča zaprošeni
državi, da zadrži določen odstotek izterjane vsote kot poplačilo za administrativne stroške.
Za izboljšanje delovanja sistemov posrednega obdavčevanja na notranjem trgu je bil za
področje DDV in trošarin leta 1998 odprt petletni program FISCALIS. Cilji tega programa
so enotno razumevanje evropske zakonodaje na področju DDV in trošarin, učinkovito
sodelovanje med državami članicami na eni strani in med državami članicami in Komisijo na
drugi strani ter stalno izboljševanje administrativnih postopkov. V ta namen delujejo
različni komunikacijski sistemi informacij kot npr. VTES; FISCALIS, SCENT itd.,
izmenjava strokovnjakov, skupni seminarji in izobraževanja ter skupne kontrole. Komisija
je že predlagala Evropskemu svetu sprejem posebne odločbe, s katero bi v program
FISCALIS vključili tudi vse pridružene države. Pričakuje se, da bo odločitev o tem sprejeta
v kratkem. S tem bi bile pridružene države povabljene k sodelovanju v skupnih akcijah kot
tudi k sodelovanju (kot opazovalke) v Stalnem odboru za administrativno sodelovanje
(SCAC).
4.

TROŠARINE

Uvodno predstavitev sistema trošarin je predstavil g. Komatz, ki ugotavlja:
• daje medsebojno sodelovanje med državami EU na področju trošaTin zelo pomembno;
• daje fiscalis program zelo uspešen tudi na področju trošarin;
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•

da so ekonomske prednosti preveč pomembne, da temu področju ne bi bila posvečena
posebna pozornost;
• da je sodelovanje med DGXXI in davčnimi administracijami pridruženih članic zelo
uspešno;
• da mora vsaka pridružena članica pripraviti nacionalno strategijo;
• da je primerno izkoristiti vsako priložnost za vprašanja in pridobitev ustreznih
odgovorov;
•_ daje potrebno konstruktivno izrabiti predpristopno obdobje ter
• daje potrebno izkoristiti vse vire za postavljanje vprašanj in pridobitev odgovorov.
Osnovo za obdavčitev trošarinskih izdelkov v EU predstavlja direktiva EU št. 92/12/EEC,
ki določa sistem trošarin v EU, in sicer:
• opredelitev trošarinskih izdelkov,
• gibanje trošarinskih izdelkov,
• odlog plačila trošarine,
• trošarinska skladišča.
Specifične določbe o trošarinski osnovi, zneskih trošarin ter oprostitvah so definirane v
direktivah EU, in sicer
• za tobačne izdelke v direktivah 95/59/EEC in 92/80/EEC ,
• za alkohol in alkoholne pijače v direktivah 92/83/EEC in 92/84/EEC,
• za mineralna olja v direktivah 92/81/EEC in 92/82/EEC.

Tobačni izdelki
Trošarina za cigarete je določena v znesku glede na količino (specifična trošarina) ter v
odstotku od drobnoprodajne cene (proporcionalna trošarina). Minimalna trošarina za
cigarete je določena v višini 57% od drobnoprodajne cene najbolje prodajane cigarete.
Trošarina za ostale tobačne izdelke je določena kot specifična ali proporcionalna ali kot
kombinacija obeh.
Predstavljen je bil predlog iz leta 1998 o približevanju stopenj trošarin za tobačne izdelke.
Po sedanji ureditvi je stopnje trošarin potrebno prilagoditi takoj, po predlogu pa se stopnje
trošarin ne smejo prilagoditi kasneje kot prvega januarja drugega leta, ki sledi letu, v
katerem se je spremenila drobnoprodajna cena najbolje prodajane cigarete.
Alkohol in alkoholne pijače
Trošarina se plačuje od piva, vina, vmesnih pijač in etilnega alkohola in sicer na podlagi
uvrstitve v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.
Direktiva uvaja obvezne oprostitve in sicer za:
• promet popolno denaturiranega alkohola,
• uporabo denaturiranega alkohola v proizvodnji, razen v proizvodnji živil,
• uporabo v proizvodnji kisa, zdravil ter določenih začimb,
• uporabo v proizvodnji živil.
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Poleg obveznih oprostitev direktiva definira tudi fakultativne oprostitve, za katere se lahko
posamezna država odloči.
Mineralna olja
Tudi v okviru obdavčitev mineralnih olj direktiva predpisuje oprostitve in sicer za:
•. mineralna olja, ki se uporabljajo za druge namene kot gorivo za pogonski namene m kot
gorivo za ogrevanje:
• mineralna olja, ki se uporabljajo v letalskem prometu, razen za zasebne namene;
• mineralna olja, ki se uporabljajo v vodnem prometu, razen za zasebne namene.
Poudarjeno je bilo, da znesek trošarine za neosvinčen bencin ne sme presegati zneska
trošarine za osvinčeni bencin (varovanje okolja).
Če posamezna država želi uvesti oprostitve, ki niso definirane v direktivah, lahko sproži
poseben postopek za priznanje oprostitev preko Komisije EU.
Ker je znesek trošarine za mineralna olja za gorivo za ogrevanje nižji kot za ekvivalentno
gorivo za pogonski namen, lahko prihaja do zlorab, zato je predpisan postopek za
označevanje mineralnih olj.
Izpostavljen je bil tudi predlog o obdavčitvi drugih energijskih virov po sistemu trošarin
(premog, elektrika...).
Splošni sistem obdavčevanja trošarinskih izdelkov
Osnovni elementi sistema obdavčevanja trošarinskih izdelkov so predstavljeni v direktivi
92/12/EEC, in sicer:
• Imetnik trošarinskega dovoljenja
• Trošarinsko skladišče
• Registrirani trgovec
• Neregistrirani trgovec
• Nastanek obveznosti za obračun trošarine
• Osebna poraba
• Proizvodnja trošarinskih izdelkov
• Gibanje trošarinskih izdelkov med trošarinskimi skladišči
• Gibanje med trošarinskimi skladišči ter registranim ali neregistriranim trgovcem
• Gibanje trošarinski izdelkov izven odloga plačila trošarine (poenostavljen trošarinski
dokument)
• Garancija
• Register podatkov o trošarinskih zavezancih
• Gibanje v režimu odloga plačila trošarine (trošarinski dokument)
• Sistem potrditve prejema trošarinskih izdslkov
• Nepravilnosti
• Označevanje trošarinskih izdelkov
• Vračilo plačane trošarine
• Oprostitve
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Poudarjeno je bilo, da je državam dovoljeno z drugimi indirektnimi davki obdavčiti
trošarinske izdelke, vendar pod enakimi pravili, kot veljajo za sistem trošarin.

3.

Oprostitve DDV in trošarin (potniški promet, male pošiljke, prevozna
sredstva)

Oprostitve plačila DDV in trošarine so poleg tistih, ki so obravnavane v osnovnih
direktivah za DDV in trošarine, obravnavane tudi v posebnih direktivah, in sicer v:
3. Direktivi 69/169/EEC o harmonizaciji določil v zvezi s oprostitvami plačila DDV in
trošarine v mednarodnem potniškem prometu, ki
• opredeljuje kvantitativne omejitve za trošarinsko blago (tobak, alkohol in
alkoholne pijače, kava, čaj); lahko se zniža za prebivalce in delavce iz obmejnih
območij ter
• določa vrednostno omejitev (175 ECU) za vse ostalo blago v prtljagi potnika;
le-ta se lahko zniža za potnike, mlajše od 15 let.
6. Direktivi 83/182/EEC, o davčnih oprostitvah pri začasnem uvozu nekaterih motornih
vozil, ki
• opredeljuje pogoje za oprostitev plačila DDV, trošarine in drugih taks na
potrošnjo pri začasnem uvozu motornih vozil, namenjenih za zasebno (privatno)
uporabo,
• določa oprostitev za začasen uvoz do 6 mesecev (določeni so primeri v katerih
je možno vozilo uporabiti tudi za poslovne namene),
• določa vozila za poslovne in vozila za zasebne namene, kriteriji splošni in
dodatni za ugotavljanje stalnega bivališča.
9. Direktivi 83/183/EEC o davčnih oprostitvah pri uvozu osebnega premoženja iz držav
članic, ki določa
• oprostitve, povezane s selitvijo, dedovanjem, sklenitvijo zakonske zveze;
• za določeno blago (tobak, alkohol, mineralna olja) v EU harmonizirana pravila
(opredeljena v zgornjih direktivah) medtem, ko za ostalo blago ni
harmoniziranih pravil.
11. Direktiva 78/1035/EEC, oprostitve pri uvozu malih pošiljk nekomercialnega značaja, ki
določa
• oprostitve pri pošiljkah, poslanih po pošti v vrednosti do 45 ECU, ob tem, da za
trošarinsko blago veljajo tudi količinski limiti.

5.

NEPOSREDNO OBDAVČEVANJE

A.
Uvodna predstavitev
1. Obstoječa ureditev v EU
Področje neposrednih davkov urejajo štiri direktive Sveta in sioer direktiva v zvezi s
posrednimi davki na povečanje kapitala(69/335/EEC), direktiva o združitvah(90/434/EEC),
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direktiva o matičnem in odvisnem podjetju(90/435/EEC) in direktiva o medsebojni
pomoči(77/799/EEC). Določila se uporabljajo pri davkih na dobiček in premoženje. Ker se
ista določila nanašajo tudi na DDV niso bila ponovno predstavljena.
Poleg direktiv so v veljavi tudi zaključki Sveta(kodeks obnašanja za obdavčitev iz
poslovanja-zaključki Sveta 98/C2/01), konvencija o izogibanju dvojni obdavčitvi v zvezi z
uskladitvijo dobičkov združenih podjetij(90/436/EEC), priporočilo Komisije z dne 21
decembra 1993 o obdavčitvi nerezidentov.
2'. Informacija o glavnih aktualnih predlogih komisije
Podana je bila tudi informacija o glavnih aktualnih predlogih Komisije glede neposrednih
davkov. Pri novih predlogih gre za vključitev vseh podjetij, ki so v obvezi za podjetniški
davek(direktiva o združitvah in direktiva o matičnem in odvisnem podjetju, za izvzetje
plačila davka na obresti in licenčnine med zduženimi podjetji v različnih državah članicah,
ter za zagotovitev minimalne obdavčitve obresti v državi članici za rezidente druge države
članice.
3. Harmonizacija na področju neposrednih davkov v povezavi z nadaljno harmonizacijo
Na področju neposredne obdavčitve je bila v primerjavi s področjem posredne obdavčitve
opravljena relativno majhna stopnja harmonizacije. Sprejeti ukrepi ne gredo dlje kot do
ukinitve davčnih ovir pri prekomejnem sodelovanju pri poslih na enotnem trgu.
Uveljavljanje enotnega trga in monetarne unije bo zahtevalo nadaljnjo uskladitev zlasti pri
podjetniškem davku. Trenutno se institucije Skupnosti osredotočajo na borbo proti
škodljivi davčni konkurenci. Cilj je na podrobnejšem izvajanju kodeksa obnašanja(Code of
conduct), na obdavčitvi iz poslovanja in obdavčitvi obresti. Harmonizacija na področju
osebne obdavčitve še ni predvidena. To pa seveda ne izključuje možnosti, da Komisija ne bi
pripravila nadaljnjih predlogov za posebna področja zlasti zaradi zaščite prostega pretoka
oseb.
*
B.

Posredni davki na povečanje kapitala

Ta vprašanja ureja več direktiv in sicer osnovna direktiva Sveta(69/335/EEC), ki je bila
dopolnjena z več direktivami in sicer: 73/79/EEC, 74/553/EEC, 85/303/EEC. Dopolnjena
je bila tudi s Pogodbami o pristopu. Namen direktive je poenotenje posrednih davkov pri
povečanju kapitala. Nanaša se na določene transakcije družb, ki poslujejo v drugih državah
članicah. Smernica opredeljuje, na katere družbe se nanašajo njena določila, kateri posli so
predmet kapitalskih dajatev, stopnje kapitalskih dajatev in osnove za kapitalske dajatve.
Smernica prepoveduje katerokoli posredno obdavčenje razen tistega, ki je določeno v tej
smernici. Poleg tega je prepovedano, da bi države članice uvajale kakršnokoli obdavčitev za
uvedbo, izdajo, pristop v kotacijo na borzi ali trgovanje z delnicami ali drugimi
vrednostnimi papirji.
C.

Direktiva o združevanju

Direktiva o skupnem sistemu obdavčitve pri združitvah, razdružitvah, prenosu sredstev in
zamenjavi delnic v družbah članic EU(90/434/EEC), s 23. julija 1990:
• opredeljuje skupni sistem obdavčitve pri reorganizaciji družb znotraj držav
članic EU;
• osnovni namen direktive:
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uveljavitev davčne nevtralnosti v primeru reorganizacij družb
zaščita finančnih interesov članic.
Reorganizacija družb ter finančne operacije, ki so s tem povezane in jih direktiva zajema
so:
• združevanje;
• razdruževanje;
• prenos sredstev;
• zamenjava delnic
Z direktivo so zajete vse družbe, ki padejo v sistem obdavčevanja dobička, razen osebnih
družb (partnerships) - tudi, če so po nacionalni zakonodaji zavezanke za davek od dobička.
V direktivi je opredeljen tudi pojem družba, ki pomeni podjetje, ki ima eno izmed pravnih
oblik, opredeljenih v aneksu k direktivi.
V drugem delu direktive je opredeljeno, da se ob reorganizaciji družb ne sme obdavčiti
morebitnih kapitalskih dobičkov, oblikovanih rezerv in rezervacij, v zvezi s sredstvi, ki se
pri reorganizaciji transferirajo (odtujijo).
Ob tem pa je predvideno, da se vse transakcije in kasnejši obračuni (npr. amortizacije,,
kapitalskih dobičkov) knjigovodsko izkazujejo po »zgodovinskih » cenah,kot da do
reorganizacije ne bi sploh prišlo.
V direktivi so opredeljeni še posebni primeri poslovnih enot, ki so v tujini ter transakcije,
ko so vpletene tri ali več držav.
Na koncu direktive pa je opredeljeno postopanje držav članic v primerih, ko je
reorganizacija družb imela za cilj ali posledico davčni izogib ali davčno utajo. V teh
primerih lahko država članica zavrne uporabo direktive ali pa odvzame beneficije davčne
nevtralnosti. Te postopke lahko uporabi država članica tudi v primerih, da reorganizacija
družb ni bila opravljena zaradi tehtnih komercialnih razlogov ali pa so bile delnice
pridobljene z zamenjavo delnic in prenosom sredstev prehitro prodane. Enako velja tudi v
primerih združitve, razdružitve in prenosa sredstev, če delavci po teh operacijah niso več
člani upravnih organov, bili pa so člani pred temi operacijami.
D.

Direktiva o matičnem in odvisnem podjetju

Direktiva o skupnem sistemu davkov, uporabnih v primerih matičnega podjetja in odvisnih
podjetij v državah članicah (90/435/EEC), z 23. julija 1990 opredeljuje:
• skupni sistem obdavčitve dobička, ki ga odvisna podjetja prenašajo na matična
podjetja.
• neobdavčevanje transferiranega dobička na viru (iz razloga, ker različne davčne
ureditve držav članic lahko povzročajo v teh primerih dvojno, pa tudi včasih
trojno obdavčevanje ustvarjenega dobička;
• izraze, uporabljene v direktivi in sicer:
distribucija (razdelitev) dobička,
podjetje (enako, kot v direktivi o združevanju) ter
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kapitala v odvisnem podjetju).
6.

PAKET DAVČNIH PREDPISOV

1.
Kodeks ravnanja / Code of Conduct na področju podjetniškega obdavčevanja
Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja je dokument Sveta (conclusions
98/C2/01) z dne 1. decembra 1997. Spada v paket sprejetih mer za odpravo škodljive
davčne konkurence znotraj EU. V paketu sta zajeta tudi predloga direktiv za obdavčevanje
obresti in licenčnin ter priporočilo komisije za obdavčevanje prihrankov.
Kodeks ravnanja je politična zaveza članic EU in ni pravno zavezujoč inštrument. Ob tem
pa se poudarja, da je do te politične zaveze prišlo po trdih pogajanjih, zato naj bi imel
dokument še večjo težo in zavezo za članice.
Področje, ki ga pokriva dokument:
• Dokument pokriva vse davčne aktivnosti, ki imajo za posledico ali bodo imele za
posledico pomemben vpliv pri izbiri lokacije poslovnih aktivnosti znotraj EU;
• Pod davčne aktivnosti spadajo davčni zakoni, podzakonski akti ter praksa pri izvajanju
predpisov;
• Navedene aktivnosti pa imajo ali bodo imele za posledico bistveno nižje obdavčevanje
(vključno neobdavčevanje) od splošno uporabljenega znotraj članic EU.
Zaveza članic:
• Članice EU so se politično zavezale, da ne bodo uveljavile nove davčne rešitve, ki so
kot škodljive opredeljene v Kodeksu ravnanja;
• Članice EU so se politično zavezale, da bodo pregledale svojo obstoječo davčno
zakonodajo in prakso v izvajanju, v luči principov opredeljenih v dokumentu in jih po
potrebi spremenile oz. dopolnile v čimkrajšem času;
• Članice EU so se dogovorile, da bodo za pregled obstoječega stanja in pripravo
predlogov za odpravo škodljive davčne konkurence potrebovale dve leti, najkasneje pa
do leta 2003.
Pregled stanja:
Članice EU bodo posredovale vse informacije v zvezi z veljavnimi rešitvami ali
predlaganimi rešitvami, ki lahko padejo pod režim škodljive davčne konkurence.
Posebna skupina strokovnjakov bo ta pregled obstoječega stanja analizirala in obdelala za
potrebe nadaljnjega ukrepanja.
Področja, ki bodo posebaj obdelana:
• offshore aktivnosti
• uveljavljene t.im. "Krožne ograje" /Ring - fance okrog določenih transakcij za davčne
namene. Davčne krožne ograje se predvsem nanašajo na uveljavitev posebnih rešitev za
določene transakcije, za katere se uporabljajo ugodnosti in se ne uporabljajo splošna
določila davčne zakonodaje.
• davčne ugodnosti subjektom, ne glede na njihovo področje ekonomske aktivnosti ali na
njihovo ekonomsko prisotnost
• odstopanja od mednarodnih davčnih principov; pod poseben drobnogled bodo zajete
rešitve, ki urejajo problematiko transfernih cen
• netransparentnost predpisov in netransparentnost njihovega izvajanja
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•
•

državne pomoči (npr. skozi neplačevanje davkov)
davčne rešitve za regionalni razvoj, za razvoj malih otokov

Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja zavezuje vse članice EU, tudi pri
promociji dokumenta tretjim državam. Posebno pozornost bodo namenili tudi odvisnim in
pridruženim območjem.
Konec letošnjega leta je predvideno obravnavanje poročila o napredku pri izvajanju
dokumenta ter predlogi za nadaljnje ukrepanje in aktivnosti.

2.

Predlog direktive o obdavčevanju obresti in licenčnin, izplačanih med
posameznimi podjetji držav članic EU

Predlog direktive o obdavčevanju obresti in licenčnin, ki so izplačane med posameznimi
podjetji držav članic EU predvideva obdavčevanje tovrstnih dohodkov le v državi
rezidenstva podjetja, ki prejema te dohodke. Država vira v celoti izgubi pravico
obdavčevanja teh dohodkov.
3.

Predlog direktive o obdavčevanju prihrankov

Predlog direktive o obdavčevanju prihrankov se nanaša na obdavčevanje dohodkov fizičnih
oseb iz naslova obresti. Po predlogu direktive naj bi se tovrstni dohodki obdavčevali le v
državi kjer se izplačujejo in z minimalno stopnjo 20%. Država rezidentstva, prejemnika teh
sredstev pa je dolžna odpraviti eventuelno dvojno obdavčitev.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE GLEDE ACQUISA POSTAVILA DELEGACIJA RS
1. V screening listi A se pojavljajo odločbe in direktive, ki opredeljujejo derogacije od
splošnih pravil sistema ddv za posamezne države članice. Nekatere med njimi so že
prenehale veljati, druge pa se nanašajo izključno na posamezne države članice. Nejasno
je, kako naj države kandidatke izpolnijo listo A, saj ti dokumenti za države kandidatke
niso relevantni.
Evropska komisija je v odgovoru poudarila, da ti akti nimajo neposrednega vpliva na
države kandidatke, morajo pa biti seznanjene s posebnostmi, ki so oz. veljajo za posamezne
države. Zato Komisija tudi ne pričakuje, da bi države kandidatke te akte podrobneje
obravnavale na bilateralnem screeningu.
2. Izpostavljeno je bilo vprašanje, po kateri stopnji plačujejo DDV turistične agencije, če se
odločijo za obračunavanje DDV od razlike v ceni (posebna ureditev je v državah članicah
obvezna).
Odgovorjeno je bilo, da se v primerih, ko se DDV obračunava od razlike v ceni/ mcirgin
scheme, vedno uporablja splošna stopnja.

poročevalec, št. 58

92

26. julij 1999

3. Naslednje vprašanje seje nanašalo na obseg oz. definicijo kmetov po šesti direktivi, za
katere je predpisana posebna ureditev, in sicer, ali se definicija nanaša le na fizične osebe
oz. ali le-ta zajema tudi osebe, ki opravljajo registrirano kmetijsko dejavnost (farme).
Odgovorjeno je bilo, da je v skladu s šesto direktivo kmet davčni zavezanec, ki opravlja
eno od dejavnosti, naštetih v 25. členu šeste direktive. Splošna definicija davčnega
zavezanca v 4. členu šeste direktive pa jasno določa, daje to katerakoli oseba, ki neodvisno
opravlja dejavnost, kar je razumeti, daje to tako pravna, kot tudi fizična oseba.
4.V screening listi A je pod zaporedno št. 100 navedena Resolucija Komiteja na predlog
Komisije o obdavčitvi energijskih virov.
Kdaj bo začela veljati direktiva o obdavčitvi energije ter njen vpliv na sedaj veljavni sistem
trošarin?

,

Kako izpolniti screenig listo glede na to, da se ta dokument pojavlja kot resolucija?
Evropska komisija je odgovorila, da je njihov interes, da bi navedena resolucija čimpreje
začela veljati ter daje po pomoti navedena v screening listi A.

3. POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA DELEGACIJ DRUGIH DRŽAV
POLJSKA
1. Postavili so vprašanje v zvezi z vključevanjem zavarovalnih stroškov v davčno osnovo
pri leasingu.
Odgovor je bil dan v smislu, daje rešitev odvisna od vsebine posamezne leasing pogodbe.
2. Postavili so vprašanje o povezavi sistemov VIES in SEED ter katera direktiva ureja
SEED sistem?
Odgovorjeno je bilo, da sistem SEED ureja direktiva 92/12/EEC ter da ni povezave med
obema sistemoma.
MADŽARSKA
1. Madžarska je postavila vprašanje, ali se v računih, kijih izdajajo potovalne agencije, ki se
obdavčujejo po posebni shemi, izkazuje DDV.
Odgovor je bil, da se DDV na računih ne izkazuje.
2. Vprašanje seje nanašalo na definicijo zdravil po šesti direktivi.
Odgovor je bil, da za uvrstiitev ni predpisanega pravila.
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CIPER
1. Ciper je zastavil vprašanje obdobja veljavnosti prehodnega režima.
Odgovor je bil, daje to politično vprašanje.
2. Izpostavili so vprašanje študije informacijske podpore, ki jo je v uvodu omenil g. Fred
Hamelsto in izrazili željo, da študijo pridobijo.
Odgovor je bil, da so v Komisiji šele začeli s »feasibility« študijo, ob koncu leta, ko bo
študija končana, pa nameravajo organizirati seminar. Dana bo možnost sodelovanja
pridruženih članic.
ČEŠKA
1. Postavili so vprašanje, ali je mogoče oprostitve po 13. členu šeste direktive definirati kot
blago oz. storitve, ki so izven obsega DDV.
Odgovor je bil, da tako definiranje ni dovoljeno.
2. Češka je izpostavila vprašanje o pripravljenosti poročila, ki naj bi obravnavalo način
priznavanja izgub oziroma primanjkljajev pri skladiščenju in gibanju trošarinskih
izdelkov.
Odgovor je bil, daje bilo poročilo pripravljeno leta 1994, o tem je bilo tudi veliko diskusije,
lansko leto pa je bil organiziran seminar na to temo v Grčiji. Podan je bil predlog Svetu za
pripravo pravil v smislu harmonizacije načina obravnavanja izgub oziroma primanjkljajev.

3. Naslednje vprašanje se je nanašalo na pripravo direktive, ki bo obravnavala področje oprostitev in
medsebojno usklajenost davčnih in carinskih direktiv.
Odgovor je bil, da se pripravlja nova carinska direktiva, da je potrebno uskladiti davčne in carinske
oprostitve, vendar ni nujno, da oprostitve uvoznih dajatev tudi oprostitev posrednih davkov.
4. Postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z dajatvami za registracijo vozil: med državami so
velika odstopanja v višini teh taks. Ali je potrebno, da se uskladijo in ali jih bodo države
članice uskladile?
Odgovor je bil, da gre za dajatve, ki so relativno visoke in predstavljajo pomemben vir
prihodkov v proračunu vsake države zato imajo države velik interes za njih in jih bo težko
uskladiti.
5. Postavili so vprašanje v zvezi z ugotavljanjem običajnega bivališča in sicer, kako se
izvaja kriterij, ki se pri tem uporablja.
Odgovor je bil, da pri ugotavljanju stalnega bivališča ni vse striktno definirano. Jasna je
definicija bivališča pri prebivalcih in delavcih iz obmejnih področij; pri ostalih prebivalcih je
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potrebno izhajati iz kriterija, kje oseba živi 185 dni v letu. Če se ta kriterij ne da uporabiti,
se upošteva redno vračanje oz. drugi dopolnilni kriteriji (poslovne, zasebne povezave ipd).
ESTONIJA
1. Estonija je zastavila vprašanje glede carinskih postopkov za gibanje alkohola iz tretjih
držav v države članice ter dokumentov, ki spremljajo takšno gibanje alkohola?
Odgovorje bil, da v skladu s 3. členom direktive 92/12/EEC, ko so trošarinski izdelki dani
v sistem odloga plačila uvoznih dajatev, velja zanje tudi odlog plačila trošarine. V primeru
sistema odloga plačila uvoznih dajatev se uporabljajo carinski dokumenti in carinski
postopki in ne trošarinski dokumenti.
2. Drugo vprašanje estonske delegacije je bilo, ali se pri naknadnem izvozu, trošarina, ki je
bila plačana ob uvozu,vrne?
Odgovor je bil, da če so uvoženi trošarinski izdelki kasneje izvoženi v državo članico, jih
uvoznik lahko takoj prenese v trošarinsko skladišče pod sistemom odloga plačila trošarine
ali pa jih sprosti v porabo. Kasneje se odloči za izvoz, uporabi poenostavljen trošarinski
dokument, najprej zavaruje plačilo trošarine v državi članici namena in nato zahteva vračilo
plačane trošarine.
3. Tretje vprašanje je bilo, ali je nujno oprostiti trošarine od alkohola za medicinske
namene?
Odgovor je bil, da je obvezna oprostitev za proizvodnjo zdravil (posebna direktiva 65/65,
ki določa kaj so zdravila za te namene) ter proizvodnjo izdelkov, ki niso za človeško
uporabo.

4. SKLEP
Na kratko smo povzeli predstavitve posameznih področij obdavčitve, ki so jih nekatere
bolj, druge manj podrobno podali predstavniki Evropske Komisije, večinoma iz direktorata
DG XXI. Navedli smo tako vprašanja slovenske, kot tudi večino vprašanj delegacij drugih
držav kandidatk. Predstavitev in odgovori bodo v pomoč pri pripravi rešitev v slovenski
zakonodaji, zlasti v procesu pridruževanja EU. Področje obdavčitve(poglavje 10) se dotika
tudi drugih področij in sicer zlasti politike konkurence(poglavje 6) in carinske
unije(poglavje 25).

5. SPLOŠNA OCENA
Obsežno področje obdavčitve je bilo v dveh dneh sistematično in vsebinsko dobro
predstavljeno. Podana so bila načela in principi posredne in neposredne obdavčitve v
državah EU. Prav tako je bilo opozorjeno, kje so slabosti in težave sedanje ureditve in
kateri so najnovejši predlogi Komisije za prihodnjo ureditev na različnih davčnih področjih.
Spoznanja na podlagi predstavitev in odgovorov na zastavljena vprašanja bo
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mogoče koristno uporabiti pri pripravah na bilateralno usklajevanje in pri pripravi rešitev
v domači zakonodaji.
6. PRILOGE
Dnevni red sestanka
Spisek prisotnih s strani RS

VODJA DELOVNE SKUPINE

\
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ZAPISNIK BILATERALNEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI SLOVENSKE
ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM EU

POGLAVJE:

10 - DAVKI

DATUM:

14.4., 15.4.1999

PREDSTAVITEV IN POJASNILA
Dnevni red bilateralnega sestanka je potekal po enakem zaporedju kot multilateralni sestanek.
Predstavitve slovenske ureditve s področja obdavčitve so podajali predstavniki Ministrstva zafinance (v nadaljevanju: MF), Davčne uprave RS (v nadaljevanju: DURS) in Carinske uprave
RS (v nadaljevanju: CURS). Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o trošarinah je
podrobno predstavila ga. Milojka Kolar, državna sekretarka na MF, administrativno
sposobnost Slovenije za izvajanje Zakona o davku na dodano vrednost g.Stojan Grilj, direktor
DURS, administrativno usposobljenost za izvajanje Zakona o trošarinah g.Brane Gregorič iz
CURS, administrativno sodelovanje in medsebojno pomoč med davčnimi organi ga. Janja
Holcman iz DURS in ureditev področja direktnih davkov ter upoštevanje paketa davčnih
predpisov g.Siniša Mitrović, svetovalec vlade na MF.
DAVEK NA DODANO VREDNOST
Komisiji je bil natančno po členih predstavljen celotni Zakon o davku na dodano vrednost(v
nadaljevanju: DDV). Predstavniki Komisije so v nekaterih primerih zahtevali dodatna
natančna pojasnila. V več primerih je bil nenatančen ali nejasen (predhodno posredovan)
angleški prevod Zakona o DDV, kar je zahtevalo dodatne razlage. Pozornost Komisije je bila
usmerjena predvsem na tista vprašanja, ki so pri nas urejena drugače kot v EU in bodo bodisi
usklajena do polnopravnega članstva, ali pa bodo potrebna prehodna obdobja oz. derogacije.
Odstopanja so natančneje navedena v točki 4, zato na tem mestu niso navedena.
VZAJEMNA POMOČ IN ADMINISTRATIVNO SODELOVANJE
Predstavnika DURS sta predstavila sedanjo in bodočo organizacijo DURS, ki bo uveljavljena
v letu 1999 in njeno usposobljenost za izmenjavo podatkov in sodelovanje z drugimi
davčnimi administracijami.
Prehodno obdobje ne bo potrebno, saj je že sedaj možno zagotavljatio izmenjavo informacij
v administrativno tehničnem smislu.
Predstavljen je bil tudi predlog nove organizacije, ki bo uveljavljena v letu 1999, predvsem
zaradi učinkovitega izvajanja Zakona o DDV. V okviru nove organizacijske sheme se
oblikujejo organizacijske enote in delovna mesta na nivoju davčnih uradov za izvajanje DDV.
Na centralnem nivoju bo v okviru Glavnega urada DURS organiziran Sektor za nadzor,
znotraj katerega bodo oddelki za:
- inšpekcijo
- preiskavo in
- oddelek za mednarodno izmenjavo podatkov (CLO - Central liason office).
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Ta organizacijskia enota bo zadolžena za izvajanje nalog s področja izmenjave podatkov v
zvezi z DDV in ostalimi davki, vračila DDV tujcem in preiskovanje davčnih utaj.
Naloge s področja izogibanja dvojnemu obdavčevanju bodo organizirane znotraj davčnega
sektorja.
Za administrativno tehnično podporo tem funkcijam bo organizirano centralno knjigovodstvo
in računalniški center. Oboje je že v pripravi za potrebe implementacije DDV.
Na področju neposrednih davkov poteka izmenjava informacije že sedaj na posebno zahtevo
pristojnega organa druge države. Pri izmenjavi informacij je zagotovljeno spoštovanje davčne
tajnosti.
Vsak davčni zavezanec v Sloveniji je enolično določen in vpisan v Centralnem registru davčnih
zavezancev.
Sodelovanje pri izmenjavi informacij poteka znotraj države zadovoljivo še z naslednjimi
institucijami:
Carinsko upravo Republike Slovenije, bankami. Statističnim uradom RS, Deviznim
inšpektoratom RS, Uradom za preprečevanje pranja denarja, Uradom za nadzor posebnih iger
na srečo in MNZ-Upravo za notranje zadeve.
IZTERJAVA ZAHTEVKOV IZ NASLOVA CARIN. KMETIJSKIH DAVŠČIN IN
SPODBUD. TROŠARIN IN DAVKA NA DODANO VREDNOST
Za Slovenijo ta del evropske zakonodaje ni relevanten do polnopravnega članstva. Čeprav je v
skladu s splošno zakonodajo v Sloveniji mogoče pod določenimi pogoji izvršiti tuje odločbe,
pa je ta postopek drugačen od postopka, predpisanega v obravnavanih evropskih direktivah. V
času do takrat pa je treba pripraviti zakonodajne spremembe in izvesti organzacijske priprave
za to, da bodo službe, ki v skladu z nacionalno zakonodajo izterjujejo zahtevke iz omenjenih
naslovov, pripravljene tudi na izterjavo zahtevkov pristojnih služb drugih držav članic EU.
EK je posebej zanimalo, ali imajo slovenski organi že kakšne izkušnje na področju izteijave
davčnih odločb na splošno ter ali obstajajo kakršni koli bilateralni sporazumi, ki bi omogočali
neposredno izterjavo tujih davčnih odločb. V zvezi s tem je slovenska delagacija pojasnila
obstoječi sistem izterjave davčnih odločb v skladu z zakonom o davčnem postopku. Tovrstnih
bilateralnih sporazumov Slovenija doslej ni sklepala.
TROŠARINE
Slovenska zakonodaja s področja obdavčitve trošarinskih izdelkov povzema veljavno
evropsko zakonodajo (Direktive EU: 92/12, 92/84, 92/83, 95/59, 92/80, 92/79, 92/81, 92/82,
95/60) Odstopanja, ki v določenih primerih obstajajo, bodo natančneje opredeljena v
pogajalskih izhodiščih in bodo odpravljena do polnopravnega članstva, pri čemer si Slovenija
pridržuje opcijo do vpeljave morebitnega prehodnega obdobja za cigarete in fermentirane
pijače.
Evropska Komisija je izrazila mnenje, daje zakon o trošarinah v pretežnem obsegu uskljajen z
ustrezno evropsko zakonodajo.
Tako v sami konkretni razpravi ni izpostavila problematike kakršne koli neusklajenosti, temveč
opozorila na nekatere nedorečenosti, katerih dopolnitve in popravki bodo prispevali k polni
usklajenosti .
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Tako je bilo opozorjeno na opredelitev trošarinskega zavezanca, ki je lahko upravičen do
odloga plačila trošarine, to je registrirani in neregistrirani trgovec. Druge rešitve, ki se sicer
nanašajo na notranji trg EU in jih je bilo mogoče aplicirati na slovenski trg, je slovenski zakon
v celoti upošteval.
Za poglavje alkoholnih pijačah je slovenska stran pojasnila, da je definicija penečih vin (drugi
odstavek 39. člen) v celoti usklajena z definicijo v direktivah EU, po kateri je izdelek dobljen
sanio s fermentacijo, brez dodajanja sladkorja.
Vprašanje . se je nanašalo tudi na uporabo kombinirane nomenklature, ki je z direktivami
vezana na kombinirano nomenklaturo iz leta 1992 za alkohol in alkoholne pijače in na
kombinirano nomenklaturo iz leta 1994 za mineralna olja. Pojasnjeno je bilo, daje Slovenija
kombinirano nomenklaturo prevzela šele leta 1996, z novim Zakonom o carinski tarifi.
Postavljeno je bilo vprašanje glede zneska trošarine za etilni alkohol, ki je nižji od minimalne
evropske trošarine. Pojasnjeno je bilo, daje to posledica sprememb tečaja tolaija glede na euro
v času od priprave do sprejetja zakona. Ker smo takšno možnost predvideli že pri pripravi
zakona, vsebuje zakon določbo po kateri, v primeru spremembe tečaja tolarja glede na euro,
Vlada RS brez spremembe zakona lahko spremeni višino oz. znesek trošarine. To bo vsekakor
tudi realizirala in zneske uskladila.
Nadalje je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z oprostitvami trošarin, opredeljenih v 44. členu
zakona. Slovenska stran je pojasnila, da se oprostitev nanaša na vsa živila. Primer, ki ga je
izpostavila Komisija, se nanaša na čokoladne bonbone in pomeni le količinsko omejitev
vsebnosti alkohola za le-te.
Postavljeno je bilo vprašanje, kje je določen denaturant za alkohol. Pojasnjeno je bilo, da je
formula za denaturant določena v podzakonskem aktu.
Komisija je postavila vprašanje, kdo so mali proizvajalci vina in žganja. Slovenska delegacija je
pojasnila, da so to fizične osebe, ki po naših predpisih ne opravljajo dejavnosti, za katero je
predpisana obveznost vpisa v določene evidence, posedujejo pa vinograde oz. naprave za
proizvodnjo vina ali žganja. Tem osebam pa je z zakonom priznana določena količina vina in
žganja za lastno rabo. Komisija je opozorila, da direktiva EU ne omogoča priznavanje lastne
rabe za žganje ter da so kriteriji za obdavčitev malih zavezancev vezani na proizvedene
količine vina in žganja.
Komisija je v nadaljevanju izpostavila vprašanje obdavčitve fermentiranih pijač. Direktiva EU
92/83 namreč zahteva tudi za te enak znesek trošarine kot za mirno vino, kar bi v slovenskem
primeru pomenilo obdavčitev v višini 0 SIT (zakon pa od tega odstopa, saj za navedene
določa trošarino v višini 7.500 SIT/hl fermentiranih pijač). Slovenska stran je pojasnila, da bo
navedeno proučila in to vprašanje morebiti izpostavila v pogajalskih izhodiščih kot zahtevo za
uveljavitev prehodnega obdobja.
Ob obravnavi tobačnih izdelkov je bila s slovenske strani izpostavljena zahteva po prehodnem
obdobju za uskladitev trošarine za cigarete, tako kot je že predvideno z zakonom. Tudi
stopnja trošarine za drobno rezan tobak je pod določenim evropskim minimumom. Za to
odstopanje bomo še preučili možnost povečanja do vključitve v EU oz. smotrnosti
uveljavljanja prehodnega obdobja.

26. julij 1999

99

poročevalec, št. 58

Komisija je tudi opozorila na zahtevane pogoje o dimenzijah tobačnih delcev za tobak za
kajenje (1.4 mm). Odstopanje bo odpravljeno do vključitve v EU. Prav tako bo tudi do tega
obdobja precizirana uporaba tobačnih izdelkov za uporabo v zdravstvene namene, tako da bo
rešitev usklajena z direktivo EU.
Glede oprostitev za mineralna olja je Komisija opozorila na možnost širitve oprostitev skladno
s četrtim odstavkom 8. člena direktive 92/81. To možnost bo slovenska stran proučila.
Na vprašanje ali lahko možnost odloga plačila trošarine uveljavlja tudi druga oseba, kot je
imetnik trošarinskega dovoljenja ali oproščeni uporabnik, npr. uvoznik, je bilo pojasnjeno, da
vsak uvoz trošarinskih izdelkov na ozemlje RS rezultira v odlogu plačila trošarine, če zanj
velja odložni carinski sistem ali če se trošarinski izdelki prevažajo v trošarinsko skladišče ali
obrat oproščenega uporabnika. Ali bo ta režim pomenil, da se odlog plačila trošarine prizna
tudi uvozniku, je odvisno od pravnega razmerja med uvoznikom in imetnikom trošarinskega
dovoljenja oziroma oproščenim uporabnikom^
Komisiji je bilo tudi potrjeno pravilno razumevanje 13. člena, ki dopušča proizvodnjo
trošarinskih izdelkov izven trošarinskega skladišča, vendar v tem primeru obveznost za
obračun trošarine t.j. nastanek dolga, sovpada s trenutkom, ko je trošarinski izdelek
proizveden.
Po zakonu je za trošarinske izdelke, za katere je trošarina 0, dovoljeno gibanje brez
predložitve instrumenta za zavarovanje trošarine. Po pojasnilu Komisije ta rešitev lahko velja
na nacionalni ravni, ob včlanitvi v EU pa bo za prevoz v države članice treba zagotoviti
zavarovanje za plačilo možne trošarine v drugi državi članici. Tako bo npr. za vino, ki bo
prepeljano v državo, kjer je je zanj treba plačati trošarino, treba zagotoviti tudi instrument za
zavarovanje plačila.
Ob zaključni ugotovitvi, da zakon ne zahteva bistvenih vsebinskih sprememb ter, da bo
Slovenija zaprosila za uveljavitev prehodnega obdobja le za cigarete ter morebiti še za
fermentirane pijače, je EK opozorila na načelno izhodišče, da v eni državi za isti trošarinski
izdelek ni dopustna uveljavitev različnih zneskov oziroma stopenj trošarine. Slednje bo
Slovenija morala upoštevati v primeru določanja trošarine za alkoholne pijače in tobačne
izdelke v prosto carinskih prodajalnah.
OPERATIVNA USPOSOBLJENOST IZVAJANJA TROŠARIN IN
ADMINISTRATIVNO SODELOVANJE NA PODROČJU TROŠARIN
Predstavnik CURS je podal predstavitev Carinske uprave, Strategije razvoja CURS do leta
2000 in organizacijo upravljanja trošarin, kot bo potekala od 1.7.1999.
Za Slovenijo del evropske zakonodaje, ki opredeljuje administrativno sodelovanje na področju
trošarin ni relevanten do polnopravnega članstva. V času do takrat je potrebno pripraviti
manjše zakonodajne spremembe. Predvsem pa bo potrebno kadrovsko in tehnično okrepiti
CURS, da bo ob trenutku priključitve k EU ustrezno usposobljena za izvajanje nalog iz tega
področja.
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Izražena je bila potreba po nadaljni tehnični pomoči in sodelovanju v programu FISCALIS,
ter ostalih programih razvoja, predvsem razvoja na področju informacijske tehnologije in
izmenjave podatkov, kakor tudi želja po pridobitvi statusa opazovalca v Komiteju za trošarine.
Komisijo je posebej zanimal časovni okvir posameznih korakov izvedbe organizacije
upravljanja trošarin, kot je bila predstavljena. V zvezi s tem je slovenska delegacija pojasnila,
da izvajanje nalog na področju trošarin že poteka. Potrebni so določeni postopki za
ustanovitev novih organizacijskih enot, ki pa so zgolj formalne narave.
Vse aktivnosti potekajo v smeri zagotovitve normalnega izvajanja Zakona o trošarinah od
1.7.1999 dalje.
Predstavniki Komisije so sicer podprli idejo o nadaljnem intenzivnem sodelovanju na področju
trošarin, vendar izrazili pomisleke o predlogu za podelitev statusa opazovalca. Države članice
nasprotujejo predčasnemu vključevanju držav kandidatk v posamezne odbore, ki obravnavajo
občutljive problematike. Ker so podobno zahtevo podale tudi druge države kandidatke, bo
vprašanje rešeno za vse enako.
NEPOSREDNI DAVKI
Obdavčitev poviševanja kapitala podietii držav članic EU ("direktiva 69/335. spremembe')
I
Predmet direktive je harmonizacija posrednih davkov, ki se nanašajo na "povečanje" kapitala.
Direktiva našteva družbe in transakcije, na katere se nanaša, ter stopnjo davka in osnovo za
odmero. Določa tudi prepoved dodatnega obdavčevanja s posrednimi davki, transakcije, ki so
predmet direktive (razen davkov, ki so izrecno našteti z direktivo).
Zastavljeno je bilo vprašanje o vrsti davkov, ki jih imamo uvedene na povišanje kapitala in
usklajenosti le-teh z direktivo. Slovenska stran je pojasnila, da po trenutno veljavni zakonodaji
nimamo primerljivo uveljavljenega sistema obdavčevanja povečanja kapitala družb.
Transakcije, uvrščene v direktivo, pri povišanju kapitala družb, so samo predmet sodnih taks v
skladu s trenutno veljavnimi predpisi.
Obdavčitev pri združitvah, razdružitvah, prenosih sredstev in zamenjavi delnic ("90/434")
Pri združitvah, razdružitvah, prenosih sredstev in zamenjavi delnic podjetij iz držav članic EU
je z direktivo naštetih preoblikovanj podjetij držav članic določena davčna nevtralnost.
Zastavljeno je bilo vprašanje glede slovenske zakonodaje na tem področju in ali se ocenjujejo
težave pri prevzemu tega dela acquiesa. Pojasnjeno je bilo, da slovenska zakonodaja ni
usklajena. Prav tako jim je bilo pojasnjeno, da je področje, ki ga pokriva direktiva, povezano
tudi z nekaterimi nedavčnimi zakoni (Zakon o gospodarskih družbah.). Slovenska stran je
poudarila, da ne pričakujemo težav pri prevzemanju tega dela acquiesa ter da uskladitev
zakonodaje s to direktivo pripravljamo s tehnično pomočjo Phare (skupina prof. Michielse IBFD).
Obdavčitev v primerih matičnega in odvisnih podietii ("90/4351
Direktiva določa odpravo dvojnega obdavčevanja za razdelitev dobička med povezanimi
podjetji in matičnim podjetjem in odpravo obdavčevanja na viru za odvisna podjetja.
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Zastavljeno je bilo vprašanje, kakšna je davčna ureditev v Sloveniji in ali se predvidevajo
težave pri prevzemu acquisa. Pojasnjeno je bilo, da je osnovni princip direktive že uveljavljen,
vendar le za podjetja rezidente RS ter pod nekoliko drugačnimi zahtevami. Slovenska stran je
poudarila, da ne pričakujemo težav pri uveljavitvi te direktive ter da uskladitev zakonodaje s to
direktivo prav tako pripravljamo skupaj s pomočjo Phare (skupina prof. Michielse - IBFD).
Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v zvezi s prilagoditvijo dobička pri
povezanih osebah
Konvencija določa .arbitražni postopek, v katerem se rešujejo razhajanja med pristojnimi
organi držav članic na področju prilagoditve transfernih cen med povezanimi podjetji.
Zastavljeno je bilo vprašanje, ali se pričakujejo problemi ob pristopu. Poudarjeno je bilo, da ne,
da pa bi bile potrebne kadrovske okrepitve davčne službe, s posebnim poudarkom na
strokovnem usposabljanju. Ocena je, daje glavni problem v strokovni usposobljenosti davčne
službe.
Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja (Conclusions 98/c2/011 ter osnutki
direktiv o obdavčevanju obresti, licenčnin in prihrankov
Kodeks ravnanja spada v paket sprejetih ukrepov za odpravo škodljive davčne konkurence
znotraj EU. V paketu sta zajeta tudi predloga direktiv za obdavčevanje obresti in licenčnin ter
priporočilo Komisije glede obdavčevanja prihrankov. Kodeks je politična zaveza držav članic
EU. Slovenska stran je predstavila obdavčevanje podjetij in poudarila, da davčni predpisi na
tem področju v osnovi temeljijo na rešitvah, ki ne uveljavljajo škodljive davčne konkurence.
Uveljavljene davčne ugodnosti ne temeljijo na selektivnem pristopu, ki bi imel za posledico
favoriziranje davčnih zavezancev, investitorjev in posameznih teritorijev.
Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi z investicijsko olajšavo v fiksna sredstva in sicer komu je
namenjena ter kdo jo več koristi v odnosu med rezidenti in nerezidenti. V odgovoru je bilo
poudarjeno, da je navedena davčna olajšava namenjena vsem davčnim zavezancem in ne
deskriminira davčne zavezance po nobenem kriteriju. Glede koriščenja davčne olajšave pa je
bilo navedeno, da trenutno v RS prevladujejo domače investicije.
Zastavljeno je bilo tudi vprašanje v zvezi z odpravljenimi davčnimi olajšavami za začetek
poslovanja ter potekom roka za njihovo uveljavljanje. V odgovoru je bilo natančno pojasnjeno
stanje po ukinitvi davčnih olajšav za začetek poslovanja in tudi časovni limit koriščenja teh
olajšav.
Komisjo je za področje ekonomskih con posebej zanimalo dvoje vprašanj;
1) ali so davčne olajšave na področju direktnih davkov v ekonomski coni prvenstveno
namenjene uporabnikom cone - residentom ali neresidentom. Želeli so konkretne podatke o
številu enih in drugih uporabnikov in namerah za bodoče;
2) ali obstajajo kakršne koli omejitve glede dejavnosti, ki se lahko opravljajo v ekonomski
coni, predvsem z vidika omejitev za finančne in zavarovalniške dejavnosti (element off-shore
con).
Ad 1./
V odgovoru je slovenska delegacija poudarila načelo nediskriminatornosti, ki ga zakonodaja
upošteva tudi v zvezi z uveljavljanjem davčnih olajšav. Natančnih podatkov za sedaj ni
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mogoče zagotoviti, ker sta obe coni še v postopku ustanavljanja, ekonomske aktivnosti v obeh
conah pa niso zelo intenzivne.
Komisija pričakuje pisne konkretne podatke o uporabnikih con v bližnji prihodnosti.
Ad 2.1
Ekonomske cone so prvenstveno namenjene opravljanju proizvodne dejavnosti ter opravljanju
storitev z naslednjimi omejitvami:
• _
- v ekonomski coni je prepovedana prodaja blaga na drobno;
v ekonomski coni je prepovedano opravljanje finančnih in zavarovalniških storitev, razen
če so neposredno povezane z opravljanjem drugih dovoljenih dejavnosti v coni;
prepovedane so dejavnosti, ki bi bile ekološko oporečne ali bi ogrožale človekovo
življenjsko in delovno okolje.
V zvezi s predlogi direktiv za področje obdavčevanja obresti in licenčnin in obdavčevanjem
prihrankov je Komisijo zanimal predvsem komentar slovenske strani. Na sestanku so zastavili
vprašanja v zvezi z osnovnimi rešitvami v sedaj veljavni slovenski zakonodaji in dostopnost
bančnih podatkov za davčne potrebe oz. za potrebe izmenjave teh informacij med državami
članicami. Slovenska stran je obrazložila trenutne davčne rešitve in zakonsko osnovo za
dostop do bančnih podatkov ter zakonske osnove za izmenjavo informacij le na podlagi
mednarodnih pogodb. Ob tem je bilo poudarjeno, da se zakonodaja na področju obdavčevanja
pasivnih dohodkov spreminja, da v tem trenutku ni dokončnih rešitev in da so do predlaganih
dokumentov EU odprte vse opcije, vključno s prehodnim obdobjem.
Državne pomoči davčne narave
Komisija je opozorila na problematiko državnih pomoči davčne narave. Problematika državnih
pomoči je tema področja 6. delovne skupine. Pri ugotavljanju državnih pomoči JE potrebno
pretehtati tudi vprašanje, ali se lahko kateri davčni ukrepi štejejo za državno pomoč. Glede na
to, da se po dogovorjeni metodologiji pripravlja popis državnih pomoči, je potrebno v ta popis
vključiti tudi morebitne državne pomoči davčne narave. Slovenska'stran je opozorila vzela na
znanje.
Priporočilo Evropske Komisije glede obdavčitve nekaterih dohodkov nerezidentov (94/79")
Komisija je opozorila na priporočilo, po katerem naj država članica ne bi obdavčevala
dohodkov nerezidenta iz opravljanja dela in storitev v odvisnem razmerju od pokojnin in
drugih podobnih prejemkov iz naslova pretekle zaposlitve ter dohodkov iz opravljanja
dejavnosti, vključno s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo bolj , kot če bi bil rezident države
članice pod pogojem, da znašajo dohodki nerezidenta v državi članici, kjer so obdavčeni, več
kot 75 % celotnega obdavčljivega dohodka te osebe v davčnem letu. Hkrati je bilo povedano,
da okoli polovica držav članic že upošteva to priporočilo.
Slovenska Stranje ugotovila, da v veljavni zakonodaji takih rešitev ni, da pa bo do vključitve v
polnopravno članstvo preučila, ali lahko upošteva to priporočilo. Morebitne rešitve v tej smeri
je pričakovati po vključitvi v EU.
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1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU

DDV
Slovenska zakonodaja s področja obdavčitve prometa blaga in storitev upošteva veljavno
evropsko zakonodajo. Odstopanja, ki v določenih primerih obstajajo, bodo natančneje
opredeljena v pogajalskih izhodiščih in bodo odpravljena do polnopravnega članstva, pri čemer
si Slovenija pridržuje opcijo vpeljave morebitnega prehodnega obdobja. Slovenija ne pričakuje
posebnih težav pri odpravi odstopanj pri davku na dodano vrednost po Zakonu o davku na
dodano vrednost. Kot je bilo navedeno predhodno, si pridržuje pravico do oblikovanja
pogajalskih izhodišč v smeri, ki dopušča opcijo prehodnega obdobja predvsem pri odpravi
odstopanj v zvezi z uporabo nižje stopnje pri nekaterih dobavah blaga oz. storitev ter pri
oblikovanju višine praga t.im. "trresholda". Prav tako Slovenija ne pričakuje posebnih
problemov pri prevzemu dela evropske zakonodaje, ki se nanaša na uvedbo prehodnega
režima, v povezavi z notranjim prometom (»intrakomunitamimi transakcijami«),

IMPLEMENTACIJA DDV TER VZAJEMNA POMOČ IN ADMINISTRATIVNO
SODELOVANJE
VTES (The Value Added Tax Information Exchange Svstem )
Komisija EU je po naši oceni ugotovila, da bo Slovenija s 1.7.1999 pripravljena za izvajanje
DDV in da bodo organizacijske spremembe Davčne uprave RS najpozneje do vključitve
Slovenije v EU izvedene v smislu ustanovitve posebne službe, ki bo neposredno odgovorna za
izvajanje sodelovanja s pristojnimi organi drugih držav.
Prehodno obdobje ni potrebno, saj lahko že sedaj zagotavljamo izmenjavo informacij v
administrativno tehničnem smislu.
Izterjava zahtevkov iz naslova carin, kmetijskih davščin in vzpodbud, trošarin in DDV
Slovenija ne pričakuje posebnih problemov pri prevzemu tega dela evropske zakonodaje, bodo '
pa pristojni organi potrebovali tehnično pomoč, predvsem zaradi obsežnih sprememb, ki jih
evropske institucije pripravljajo na tem področju. Slovenska delegacija je poudarila nujnost
možnosti izmenjave informacij o novostih v sistemu medsebojne pomoči pri izterjavi
zahtevkov kakor tudi, v obsegu mogočega, možnosti sodelovanja držav kandidatk pri
oblikovanju rešitev, ki v nadaljevanju postopka vključevanja Slovenije v EU ne bodo
povzročale dodatnih problemov.

TROŠARINE
Sistem
Slovenija ne pričakuje posebnih problemov pri odpravi odstopanj, ki sedaj obstajajo. Kot je
bilo navedeno predhodno, si pridržuje pravico do oblikovanja pogajalskih izhodišč v smeri, ki
dopušča opcijo prehodnega obdobja za dosego minimalnih evropskih trošarin za cigarete do
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1.07.2005 in za fermentirane pijače. Prav tako Slovenija ne pričakuje posebnih problemov pri
prevzemu dela evropske zakonodaje, ki se nanaša na gibanje trošarinskih izdelkov znotraj EU.
Komisija je izrazila mnenje, daje zakon o trošarinah v pretežnem obsegu usklajen z acquisom.
Tako v sami konkretni razpravi ni izpostavila problematike kakršnekoli neusklajenosti, temveč
opozorila na nekatere nedorečenosti, katerih dopolnitve in popravki bodo prispevali k polni
usklajenosti z acquisom.
Implementacija sistema trošarin
Slovenija ne pričakuje posebnih problemov pri prevzemu tega dela evropske zakonodaje, bodo
pa pristojni organi potrebovali tehnično pomoč, predvsem zaradi obsežnih sprememb, ki jih
evropske institucije pripravljajo na tem področju.

OPROSTITVE PRI POTNIŠKEM PROMETU, PRI UVOZU MANJŠIH POŠILJK IN
TRANSPORTNIH SREDSTEV
Ta del slovenske zakonodaje je v načelu usklajen z evropsko zakonodajo. Ob vstopu v
polnopravno članstvo bodo potrebne dopolnitve obstoječih predpisov v smislu določitve višjih
vrednostnih in količinski limitov za oprostitev plačila DDV in trošarine za blago v osebni
prtljagi potnikov, ki prihajajo iz držav članic oz. iz tretjih držav. Popolna uskladitev s
področjem zakonodaje EU, ki določa oprostitev ddv in trošarin ob uvozu pošiljk manjših
vrednosti, ki jih fizične osebe iz ene države pošiljajo fizičnim osebam v drugi državi bodo
odpravljene do vstopa.
Predvidene spremembe predpisov bodo opravljene istočasno s spremembami carinskih
predpisov in v skladu z rešitvami, ki bodo sprejete ob spremembi carinskih predpisov.
Dopolnitev zakonodaje v delu, ki ni uskljajena z evropskimi predpisi, bo opravljena do
polnopravnega članstva oz. ob vstopu v polnopravno članstvo, ob čemer ocenjujemo, da ne bo
prišlo do večjih težav.

NEPOSREDNI DAVKI
Obdavčitev poviševanja kapitala podjetij držav članic EU (direktiva 69/335. spremembe1)
Slovenska zakonodaja je popolnoma neusklajena z direktivo. Ocenjujemo, da bo potrebno
preučiti različne možnosti za uskladitev s to direktivo in sicer najkasneje do polnopravnega
članstva.
Obdavčitev pri združitvah, razdružitvah, prenosih sredstev in zamenjavi delnic (90/434)
Področje združevanja bo urejeno z ustrezno zakonodajo do polnopravnega članstva, direktiva
pa v celoti prevzeta s polnopravnim članstvom Slovenije. Ocenjujemo, da lahko pride do težav
pri usklajevanju z nedavčno zakonodajo (npr. v ZGD ni urejeno področje razdruževanj).
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Obdavčitev v primerih matičnega in odvisnih oodietii (90/4351
Področje bo urejeno z ustrezno zakonodajo in prevzeta direktiva s polnopravnim članstvom.
Ocenjujemo, da pravno formalnih težav ob tem ne bo.
Konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v zvezi s prilagoditvijo dobička pri
povezanih osebah
Poudarjeno je bilo, da ne pričakujemo problemov ob pristopu, da pa bi bile potrebne
kadrovske okrepitve davčne službe, s posebnim poudarkom na strokovnem usposabljanju.
Ocenjujemo, daje glavni problem v strokovni usposobljenosti davčne službe.
Kodeks ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja (conclusions 98/c2/QO ter predlogi
Komisija je izrazila zahtevo po pisni informaciji glede omejitev za opravljanje finančnih in
zavarovalniških storitev v ekonomski coni.
Komisija pričakuje, da bo slovenska stran v pisni obliki dostavila informacije v zvezi s sedaj
veljavnimi rešitvami na področju obdavčevanja licenčnin, obresti in prihrankov.
Komisija pričakuje pisni odgovor na vprašalnik, ki ga je slovenska stran tik pred pregledom
zakonodaje prejela za področje ukrepov, na katere posega Kodeks obnašanja, ter da bodo vse
pisne informacije v zvezi s conami tudi vključene v ta odgovor. Pismen odgovor EK pričakuje
do konca meseca maja.

2. VPRAŠANJA, KI JIH JE POSTAVILA SLOVENSKA STRAN

DDV
Vprašanja, ki jih je postavila slovenska stran po zakjučku obravnave DDV, se nanašajo
predvsem na tjsti del ureditve, ki v sedanjem Zakonu ni usklajena z Evropsko ureditvijo in jo
bo Slovenija ali uskladila ali pa predlagala prehodno obdobje(navedena so pod 2. in 3. alinejo
točke 4). Slovenska delegacija je ob tem zaprosila za sodelovanje pristojnih organov EU pri
oblikovanju potrebnih rešitev.

IMPLEMENTACIJA DDV IN IZMENJAVA PODATKOV
Slovenska stran je izrazila željo po sodelovanju v programu FISCALIS pri izmenjavi in
izobraževanju kadrov ter pridobitvi statusa opazovalke v Stalnem odboru za administrativno
sodelovanje (SCAC).
Zaprosili bi katero od članic EU oziroma njene svetovalce, da omogoči vpogled in dovoli
spremljanje načina dela ter organizacije te posebne službe.
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3.
ACQUIS,
PRILAGODITI

KI

GA

JE

TREBA

ZARADI

PRISTOPA

RS

TEHNIČNO

1. 369L0335 /
Direktiva Sveta 69/335/EEC, s 17. julija 1969, o obdavčitvi povišanja kapitala podjetij (OJ L
249 03.10.69 p.25), s spremembami:
• 172 B (OJ No L 73, 27.3.1997, p. 14)
• 373 L 0079 (OJ No L 103, 18.4.1973, p.13)
• 373 L 0080 (OJ No L 103, 18.4.1973, p.15)
• 373 D 0101 (01) (OJ No L 002, 01.01.73 p. 1)
• 374 L 0553 (OJ No L 303,13.11.74 p.9)
• 179 H (OJ No L 291,19.11.1979, p.17)
• 385 L 0303 (OJ No L 156,15.6.1985, p.23)
• 185 I (OJ No L 302,15.11.1981, p.23)
• 194 N(OJ C 241, 29.08.1994, p.21)
-

Potrebna bo dopolnitev 3. (i)(a) člena.

2. 377L0799 /
Direktiva Sveta 77/799/EEC, z 19. decembra 1977, o medsebojnem sodelovanju na področju
direktnih in indirektnih davkov (OJ L 336 27.12.77 p. 15), s spremembami.
•
•
•
•
•

179 H (OJ No L 291,19.11.1979, p. 17)
379 L 1070 (OJ No L 331, 27.12.1979, p.8)
185 I (OJ No L302.15.il 1.1985,p.23)
392 L 0012 (OJ L 076 23.03.92 p. 1)
194 N (OJ C 241, 29.08.1994,p.21)
Potrebni bosta dopolnitvi:
1.(3) člena
1.(5) člena

3. 379L1072/
Osma direktiva Sveta 79/1072/EEC, s 6. decembra 1979, o uskladitvi zakonodaj držav članic s
področja prometnih davkov - Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim
zavezancem, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti na območju države, v kateri je
opravljen obdavčljiv promet (OJ L 331 27.12.79 p.l 1), s spremembami.
• ' 185 I (OJ No L 302, 15.11.1985, p.23)
• 194 N(OJ C 241, 29.08.1994, p.21)
-

Potrebni bosta dopolnitvi:
- Točke D v Prilogi C
- Točke 1 v Prilogi C

26. julij 1999

107

poročevalec, št. 58

4.383 L 0182/
Direktiva Sveta 83/182/EEC, z 28. marca 1983, o davčnih oprostitvah znotraj območja
Skupnosti ob začasnem uvozu določenih transportnih sredstev iz ene v drugo državo članico
(OJ No L 105, 23.4.1983, p.59), s spremembami:
•
•

185 I (OJ No L 302, 15.11.1985, p.23)
194 N (OJ C 241, 29.08.1994, p. 21)

-

Potrebna bo dopolnitev PRILOGE.

5. 390L0434 /
Direktiva Sveta 90/434/EEC, s 23. julija 1990, o skupnem sistemu obdavčitve pri združitvah,
razdružitvah, prenosu sredstev in zamenjavi delnic v družbah držav članic (OJ L 225 20.08.90
p.l), s spremembami:
•

194 NOJ C 241,29.08.1994, p.21
Potrebni bosta dopolnitvi:
- 3. (c) člena
- PRILOGE

6. 390L0435 /
Direktiva Sveta 90/435/EEC, s 23. julija 1990, o skupnem sistemu obdavčitve v primerih
matičnega podjetja in odvisnih podjetij v različnih državah članicah (OJ L 225 20.08.90 p.6), s
spremembami:
•

194 N(OJ C 241, 29.08.1994, p.21)
Potrebni bosta dopolnitvi:
- 2.(c) člena
- PRILOGE

4.

.

.

PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUISEM

ACQUIS, S KATERIM JE SLOVENSKA ZAKONODAJA USKLAJENA
Usklajenost ureditve je natančno opredeljena v izpolnjeni in Evropski Komisiji oddani
Screening listi A ter tabeli skladnosti, ki sta v prilogi tema zapisnika.
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ACQUIS, ZA KATEREGA BO USKLADITEV OPRAVLJENA DO
ČLANSTVA OZ. BO SLOVENIJA ZAHTEVALA PREHODNA OBDOBJA ALI
DEROGACIJE

DDV
Odstopanja se nanašajo na :
višino predvidenega praga, pod katerim je davčnim zavezancem omogočena uporaba
poenostavitvenih (posebnih) postopkov obdavčitve;
uporabo širšega obsega prometa blaga in storitev, ki se v Sloveniji obdavčujejo z nižjo
davčno stopnjo, od obsega kategorij prometa, ki so definirane v Protokolu H k Šesti direktivi
EU. To so: priprava hrane, nosilci slike in zvoka ter dobave vina in (vseh, ne le socialnih)
stanovanjskih objektov;
nepopolno uporabo (s šesto direktivami predpisanih) oprostitev. Le-te v naši
zakonodaji niso predvidene za: storitve zobotehnikov (protetikov) ter prevozov bolnih in
poškodovanih oseb
uvedbo prehodnega režima, ki se bo v Sloveniji uporabljal z dnem odprave fiskalnih
meja oz. z uvedbo skupnega trga.
Ostale, predvsem dikcijske spremembe slovenske zakonodaje, bo Slovenija uskladila do
vključitve v EU. Le-te so bile ugotovljene predvsem v zvezi z natančnejšim definiranjem
določenih področij, in sicer:
prometa blaga (zemljišč), ki ni vključen v obdavčitev z DDV;
davčnih zavezancev (vključujoč zavezance, za katere so predvidene poenostavitveni posebni postopki obdavčitve);
kraja opravljenega prometa (v primerih oskrbe ladij, letal, ki so sicer oproščeni DDV);

IZMENJAVA PODATKOV IN ADMINISTRATIVNO SODELOVANJE
Konkretnih predpisov, ki bi opredeljevali ustanovitev posebne službe za spremljavo in
izmenjavo podatkov o davčnih zavezancih, Slovenija nima. Podlaga za sprejetje ustreznih
predpisov je 2.člen Zakona o davčni službi, ki določa naloge DURS, ter 7. člen istega zakona,
ki določa način določitve notranje organizacije DURS ter sistemizacijo.
Sedanja zakonska podlaga v celoti ne daje osnove za avtomatsko izmenjavo podatkov med
državami, ampak le na posebno zahtevo.Dopolnitev zakona bo do vključitve v EU uredila to
področje , kakor tudi vprašanje vračila DDV tujcem.
Nadalje bo potrebno dopolniti zakonodajo na področju izterjave zahtevkov iz naslova
neposrednih davkov in nacionalnih kazni, kot tudi izključitev zahtevkov starejših kot pet let.
Učinkovitost naj bi povečali z neposredno uporabo pravnega naslova za izterjavo, ki je izdan v
državi, ki prosi za pomoč in z omejitvijo uporabe instituta pritožb, kot sredstva za
zavlačevanje postopkov.
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TROŠARINE
Slovenska zakonodaja s področja obdavčitve trošarinskih izdelkov povzema veljavno
evropsko zakonodajo (92/12, 92/84, 92/83, 95/59, 92/80, 92/79, 92/81, 92/82, 95/60)
Odstopanja, ki v določenih primerih obstajajo, bodo natančneje opredeljena v pogajalskih
izhodiščih in bodo odpravljena do polnopravnega članstva, pri čemer si Slovenija pridržuje
opcijo do vpeljave morebitnega prehodnega obdobja za cigarete in fermentirane pijače.

NEPOSREDNI DAVKI
Uskladitev z acquisom bo potrebna tudi na področju neposrednih davkov, in sicer pri
obdavčenju poviševanja kapitala podjetij, obdavčenju pri združitvah, razdružitvah, prenosih
sredstev in zamenjavi delnic ter pri obdavčenju v primerih matičnega in odvisnih podjetij, tako
kot smo že navedli v uvodnem delu.

5.
INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA
USTANOVITI OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUISA

Iz vprašanj in stališč Komisije je'bilo nedvoumno jasno razbrati, da jih poleg sistemskih rešitev
izrecno zanima, kako hitro in kako učinkovito bo Slovenija sposobna izvajati Zakon o DDV in
Zakon o trošarinah.
Zato je nesporno, da se morata ustrezno okrepiti in usposobiti DURS, delno pa tudi CURS. V
DURS je treba okrepiti knjigovodstvo, tako da bo na centralnem nivoju omogočen neposreden
vpogled v stanje posameznega davčnega zavezanca. Prav tako je potrebno nadaljevati z
razvijanjem informacijske podpore v načrtovani smeri. To med drugim pomeni, da bo
omogočeno neposredno povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi.
Okrepitev navedenih funkcij se že aktivno izvaja v okviru projekta DDV v povezavi s CURS, s
katerim bo potekala mesečna izmenjava podatkov iz skupnega registra zavezancev za trošarine
in DDV in podatkov za kontrolo obračunov DDV (izvoz, uvoz po davčnih zavezancih in
obračunskih obdobjih).
Ustanovitev nove organizacijske enote bo potrebna zaradi zagotavljanja mednarodne
izmenjave podatkov (Central liason Office- CLO).
V tem letu bo izvedena predvidena sprememba organizacijske sheme Glavnega urada DURS in
je že izvedena organizacijska dopolnitev davčnih uradov za potrebe implementacije DDV.
Ocena je, da bo za kvalitetno delovanje enote za izmenjavo podakov ( CLO) in za
preprečevanje dvojnega obdavčevanja potrebno najmanj dve leti, predvsem zaradi pridobitve in
usposabljanja kadrov za ta področja.
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6.

VSEBINSKI OPIS PROBLEMATIČNIH PODROČIJ

Posebej problematičnih področij ni. Celotna vsebina usklajevanja pa je podana v uvodni in
drugih ustreznih točkah.

7.

SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO

Pri vseh področjih so Komisijo zanimali tudi roki za prilagoditev sistema kot tudi roki, v
katerih bo Slovenija sposobna zakonske rešitve izvajati. Roke za izvedbo si Slovenija postavlja
s sprejemanjem acquisa. V mnogih vprašanjih je Slovenija že usklajena, pri ostalih se bo
uskladila do vstopa v EU, pri nekaterih pa bo v pogajalskih izhodiščih, ki jih je treba pripraviti
do konca junija, zahtevala prehodna obdobja oz derogacije.

8. SPLOŠNA OCENA

Komisija je ugotovila, da Slovenija v celoti sprejema acquis na področju davkov, razen
nekaterih začasnih izjem, katerih uveljavljanje je slovenska delegacija napovedala in sicer na
področju DDV glede obsega uporabe nižje stopnje DDV ter glede obsega oprostitev DDV, na
področju trošarin pa glede višine trošarin za cigarete in glede zneska trošarine za fermentirane
pijače.
Po mnenju Komisije je Slovenija z uvedbo zakona o DDV in zakona o trošarinah storila
pomemben korak pri usklajevanju slovenske zakonodaje z evropsko in uveljavila sistem, ki je v
načelu primerljiv z evropsko ureditvijo, čeprav bodo še potrebne manjše zakonodajne"
spremembe. Posebno ugodno je bil ocenjen Zakon o trošarinah. Po drugi strani pa Komisija
ugotavlja, da se Slovenija sicer zaveda vprašanj, ki jih je treba razrešiti za uskladitev
zakonodaje na področju direktnih davkov, niso pa še v celoti določeni ukrepi, ki jih bo s tem v
zvezi sprejela. Komisija od Slovenije pričakuje jasne indikacije, v katero smer se bodo razvijale
rešitve na tem področju. Kljub temu Slovenija ne pričakuje bistvenih problemov pri izvajanju
tega dela evropske davčne zakonodaje.
Po mnenju Komisije je Slovenija dobro pripravljena na administrativno izvajanje evropske
zakonodaje. Predstavljena je bila vrsta ukrepov, ki se predvidevajo za usposobitev davčne in
carinske službe, da bosta ustrezno izvajali nove davčne zakone ter ukrepov, ki b9do sprejeti,
da bi z dnem vstopa v EU lahko zagotovili ustrezno medsebojno sodelovanje davčnih in
carinskih služb držav članic. Komisija ocenjuje, da bo leto 1999 bistveno pri oblikovanju
organizacijske strukture DURS in CURS za izvajanje zakona o DDV in zakona o trošarinah.
Pričakujemo lahko, da bo Komisija skrbno spremljala dejansko izvajanje tako, zakonodajnih
kot operativno-organizacijskih ukrepov, ki sa bili napovedani med pregledom usklajenosti
zakonodaje.
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9. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE

Na druge delovne skupine se navezujejo vprašanja državnih pomoči davčne narave in sicer na
delovno skupino 6. Pri inventuri državnih pomoči bo treba upoštevati tudi tovrstne državne
pomoči, v kolikor obstajajo. Vprašanja povezana z ekonomskimi conami pa se navezujejo na
delovno skupino 6 in 25. Članica delovne skupine 10 je tudi članica skupine 25, tako da je
vsebina v obeh skupinah usklajena.

To

-

PRILOGE

IZPOLNJENI.
LISTA ACQUISA, oddana dne :
TABELA USKLAJENOSTI, oddana dne:
-

SPISEK PRISOTNIH S STRANI RS

-

DNEVNI RED

23.04.1999
23.04.1999

VODJA
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SEZNAM
UDELEŽENCEV
BILATERALNEGA
USKLAJENOSTI
ZA
PODROČJE
OBDAVČITVE
SKUPINA 10

-

PREGLEDA
DELOVNA

Datum: 14.4. -15.4.1999
Milojka Kolar - vodja delovne skupine - MF
Andrej Rant - član OPS - Banka Slovenije
Marija Ferlež - namestnica vodje delovne skupine
Nevenka Beč - članica - MF
Mateja Vraničar - članica - MF
Siniša Mitrovič - član - MF
Neva Žibrik - članica - MF
Majda Koren - članica - MF
Urša Rozman - članica - MF
Breda Šolar - članica - MF
Evelina Smrekar - članica - MF
Brane Gregorič - član - CURS
Stojan Grilj - član - DURS
Janja Holcman - članica - DURS
Vida Kržan - za SVEZ
dr. Barbara Fakin - Misija RS pri EU
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ZAPISNIK VEČSTRANSKEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI
ZAKONODAJE
POGLAVJE: 21. delovne skupine: REGIONALNA POLITIKA IN KOORDINACIJA
STRUKTRUNIH SKLADOV
Datum: 20. in 21. april 1999
1. UGOTOVITVE, KI IZHAJAJO IZ PREDSTAVITVE PRAVNEGA REDA EU
- UVODNA PREDSTAVITEV Uvodničar je predstavil, kako se je v zadnjih pogajanjih v Agendi 2000 spremenil pogled na
regionalno politiko EU. S septembrom letošnjega leta se načrtuje sprejem novih regulativ, ki
bodo prinesle spremembe in ki bodo predmet dodatnega pregleda usklajenosti zakonodaje v
naslednjem obdobju.
Strukturna politika EU se izvaja preko štirih strukturnih skladov, Evropskega Kohezijskega
sklada, različnih pobud EU in politike državnih pomoči.
Strukturni skladi prestavljajo neposredno posredovanje EU v državah članicah in to v tistih
regijah, ki so pomoči najbolj potrebne. Ustanovitev Kohezijskega sklada (z Maastrichtsko
pogodbo) porfieni neposredno posredovanje v državah, ki zaostajajo v razvoju v primerjavi s
povprečjem EU. Po dogovoru o Agendi 2000 je prišlo do zmanjšanja števila ciljev strukturnih
skladov. Od prejšnjih 6-7 ciljev so ostali le še trije.
Osnovo za črpanje finančnih sredstev predstavljajo programski dokumenti. Pomembno je da
so to večletni programi in da je v njih izpeljana strategija dolgoročnega razvoja, ki izraža
razvojne prioritete vsake posamezne države članice. Pomembna so tudi načela za sestavo
programskih dokumentov:
- stalno ocenjevanje (evalvacija) programov in preverjanje razvojnih prioritet,
- vključevanje partnerjev na nacionalni in regionalni ravni (socialni partnerji, civilna družba),
- integrirano programiranje, ki ni deljeno na sektorje, ampak vključuje vse akterje v enem
samem programu,
- sofinanciranje razvojnih programov s strani prejemnikov sredstev,
- povezava strukturnih skladov z EIB in Kohezijskim skladom,
- transparentnost finančnega sistema.
Za zaključek je bilo opozorjeno, da sredstva strukturnih skladov niso enostranska pomoč EU,
ampak so predmet pogodbe med EU in državo članico, ki sloni na obojestranskih obvezah.
- STRUKTURNI SKLADI L NAČELA
Načela regionalne politike:
• koncentracija strukturne pomoči se daje regijam, ki so pomoči najbolj potrebne
• razvojno načrtovanje je kontinuiran proces določanja, preverjanja in prilagajanja
dolgoročnih ciljev, ukrepov, razvojnih prioritet, finančnih sredstev itd.
• partnerstvo - sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter z ostalimi partnerji
(socialni partneiji, civilna družba)
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• dodatnost pomoči - pomoč s strani Evropske Unije ni nadomestilo državnih sredstev, ampak
le dodatna pomoč.
a) Koncentracija
Načelo koncentracije je uveljavljeno z namenom večje učinkovitosti razvojne pomoči v okviru
strukturne politike EU.
Razdelitev višine sredstev glede na Strukturne sklade:
a) ERDF 46,9%, Evropski sklad za regionalni razvoj,
b) FEFG 2,2%, Finančni instrument za ribištvo, *
c) EAGGF'17,4%, Evropski kmetijski sklad,
d) ESF 33,5%, Evropski socialni sklad.
Za države kandidatke za članstvo je najpomembnejši Cilj 1: pomoč regijam, ki zaostajajo v
razvoju (ostal bo enak, tudi po predvidenih spremembah). Cilj 1 trenutno obsega 58 regij na
ravni NUTS II evropske klasifikacije teritorialnih enot in tako zajema 66% vseh sredstev
namenjenih Strukturni politiki.
b) Razvojno načrtovanje
Načelo razvojnega načrtovanja je eno od štirih temeljnih načel strukturne politike EU.
Vsebovano je v okviru 12-ih regulativ, ki bodo po vključitvi Slovenije neposredno prenesene v
naš pravni red. Države članice EU predložijo Evropski komisiji državni razvojni plan za 7 letno
obdobje (2000-2006). V prvem delu vsebuje pregled izhodiščnega stanja in osnovno analizo
stanja socialne in ekonomske kohezije v državi. Ta predstavlja izhodišče za določitev strategije
za doseganje kvantificiranih razvojnih ciljev in ukrepov za doseganje ciljev. Sestavni del
razvojnega plana je okvirna finančna konstrukcija. Po predložitvi državnega razvojnega plana
sledi postopek usklajevanja nacionalnih prioritet s prioritetami EU. Pogajanja med Evropsko
komisijo in državami članicami potekajo okoli 6 mesecev. V tem času Evropska komisija
pridobi mnenje neodvisnih strokovnih organizacij, socialnih partnerjev v državi članici in
vključenih partneijev na regionalni ravni. Sledi odločitev Evropske komisije oz. priprava prve
verzije dokumenta Okviri evropske podpore (Community Support Framevvork Document). V
njem so prikazane glavne vsebinske prioritete, kvantificirani cilji, finančna konstrukcija in
načini podpore. Na tej podlagi lahko začnejo v državi članici nastajati Strateški razvojni
programi (Operational Programmes) in sektorski razvojni programi (Operational subprogrammes), kot podrobnejše razdelave državnega razvojnega plana. Programi so naprej
razdelani v ukrepe (measures). V tej fazi se pripravi tudi podrobnejša finančna konstrukcija po
posameznih skladih in letih. Ob enem se preveri načelo sofinanciranja s strani državnih in
lokalnih virov.
Vprašanja, ki jih ie zastavila slovenska delegacija:
1. AGENDA 2000 ncr\>aja možnost poenostavljenegapostopka razvojnega načrtovanja za tiste
države članice, pri katerih skupna alokacija sredstev iz proračuna EU ne presega bistveno l
milijarde EURO. Namesto zapletenega sistema dokumentov (Ok\>iri evropske podpore in
sklop strateških razvojnih programov) lahka te države predložijo t. i. Enotni programski
dokument (Single Programming Document) po poenostavljenem postopku. Ali to pomeni, da
bo lahko Slovenija, kot manjša država, uporabila takšen poenostavljen postopek?
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Odgovor: V primeru, da finančna sredst\>a ne bodo bistveno presegla tega zneska je to
načeloma možno. Vendar pa je potrebno upoštevati, da bo nova evropska zakonodaja
natančno določila vsebino državnega razvojnega plana, kar naj bi zagotovilo potrebno
vsebino za odločitev Evropske komisije tudi v primeru poenostavljenega postopka. Bistvenih
»prihrankov« v postopku razvojnega načrtovanja zaradi uporabe skrajšanega postopka ne bo.
2. Kakšno je razmerje med razvojnimi prioritetami države članice, ki so vsebovane v
državnem razvojnem planu in prioritetami EU, ki jih Evropska komisija objavi na začetku
postopka razvojnega načrtovanja. Kako se uskladijo in ali se s strani EU sofinancirajo le tisti
programi, ki so usklajeni s prioritetami EU. Kaj je s programi, ki so opredeljeni kot
nacionalna prioriteta in ne tudi kot prioriteta EU.
Odgovor: Prioritete se usklajujejo v polletnem obdobju pogajanj, ki sledi predložitvi
državnega razvojnega plana s strani države članice. Po načelu partnerstva se prioritete
uskladijo in s tem postanejo nacionalne prioritete tudi prioritete EU in obratno. Dokument
Okviri evropske podpore predstavlja usklajen pogled EU in države članice na razvojne
prioritete.
Vprašanja, ki so jih zastavile druge delegacije:
1. Ciper: Kateri podatki so potrebni za določitev območij, ki so primerna za strukturno pomoč
oziroma za izvedbo postopka razvojnega načrtovanja.
Odgovor: Podatke zagotavlja EUROSTA T po enotnih metodoloških načelih. Države članice
jih pošiljajo EUROSTA TU v dogovorjenih rokih.
2. Ciper: Kako se rešujejo primeri, ko se tako imenovana problemska regija razteza čez več
administrativnih regij?
Odgovor: V načelu je ureditev notranje regionalizacije stvar drža\>e članice, če gre za
poseben primer, je vprašanje potrebno sprožiti na bilateralnem screeningu.
3. Ciper: Kakšne pogoje morajo izpolnjevati projekti, ki so že v postopku izvajanja, da lahko
vstopijo v proceduro razvojnega načrtovanja.
Odgovor: Evropska Komisija odloči le o prioritetah in programih, o posameznih projektih
odloča država članica, obstajajo pa pravila o uporabi sredstev, ki jih morajo države članice
spoštovati.
4. Ciper: Kako Evropska Komisija preverja izpolnje\>anje načela dodatnosti sredstev?
Odgovor: V postopku pogajanja z drža\>o članico se izračuna povprečje porabe sredstev za
raz\>oj v drža\>i članici za zadnjih nekaj let. Lastna sredstva, ki jih država članica namenja za
strukturno pomoč v obdobju naslednje finančne perspektive ne smejo biti nižje od tistih v
prejšnjem obdobju.
5. Ciper: Ali je projekt primeren za sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj, če
ga prija\>i zasebni sektor?
Odgovor: Tak projekt je primeren za sofinanciranje. Sodelovanju zasebnega sektorja bo v
bodoče dan še večji poudarek kot doslej.
6. Češka: Kako bi rešili specifični problem, ko država v celoti izpolnjuje kriterije Cilja 1
(75% povprečne razvitosti EU) posamezna regija na ravni NUTSIIpa ne?
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Odgovor: V tem primeru ta regija ni primerna za pomoč po kriteriju Cilja 1. Program za Cilj
1 se pripravi le za tiste regije, ki kriterij izpolnjujejo.
7. Madžarska: Kakšna bo organiziranost PHARE v bodoče, ali bo deloval po principih
strukturnih skladov?
Odgovor: Odločitev o tem še ni znana. Vsebinsko bo ostalo podobno strukturnim skladom,
praktično izvajanje pa ne.
8. ILstonija: Ali je mogoče sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj uporabljati za
kreditiranje podjetij?
Odgovor: To je možno, če je tako predvideno v razvojnem programu, vendar pa sklad ni
banka in ne subvencionira bank.
c) Partnerstvo
Partnerstvo je eno osnovnih načel strukturnih skladov. Gre za sodelovanje vseh, ki pripravljajo
razvojne programe v EU. Partnerji so države članice oziroma države kandidatke, predstavniki
ministrstev, lokalne in regionalne oblasti, podjetja, socialni partnerji, upravljavci sredstev in
EU. Še zlasti so bile izpostavljene lokale in regionalne oblasti in njihova pravica do soodločanja
oz. sodelovanja pri pripravi in uresničevanju programov, ki jih sofinancirajo strukturni skladi.
Partnerstvo sloni na načelu subsidiarnosti, deljenih pristojnosti in odgovornosti med dejavnimi
članicami in članicami kandidatkami ter strukturnimi skladi EU. Sodelovanje vseh omenjenih
partnerjev
pomeni tudi uresničevanje decentralizacije. Partnerstvo prispeva k boljšim
rezultatom ter k preglednosti strukturnih skladov. Partnerstvo, ki ga bo Evropska Komisija v
bodoče še poglobila, tudi omogoča prilagajanje Strukturnih skladov EU specifičnim
problemom držav članic. Parterstvo se vzpostavlja na vsaki stopnji nastajanja in izvajanja
programov (programiranje, sofinanciranje, spremljanje poteka njihovega uresničevanja). Tesno
sodelovanje in stalno dogovaijanje poteka med Komisijo in ostalimi partnerji. Poleg skupnih
odborov, ki se sestajajo dvakrat letno, poteka tudi tekoče formalno in neformalno
dogovarjanje; organizirani so tudi multilateralni in bilateralni sestanki. Pri evalvaciji gre za expost in ex-ante ocenjevanje programov, pa tudi za oceno , ali je bil projekt sploh utemeljen.
d) Dodatnost sredstev
Sredstva strukturnih skladov so le dopolnitev nacionalnih sredstev in ne nadomestilo le teh.
Sredstva, ki jih države članice namenjajo za regionalni razvoj, se zaradi sredstev strukturnih
skladov ne smejo zmanjšati. To velja tudi za države kandidatke. Obseg njihovega nacionalnega
financiranja odstotno ne sme biti nižji kot povprečje v preteklem obdobju. Kot nacionalna
sredstva se upoštevajo, sredstva državnega proračuna, lokalne ravni in zasebnega
sofinanciranja.
Dodatnost kot delež nacionalnega financiranja se ugotavlja vnaprej, ko država predstavi
program in strukturo financiranja. Ker želi Evropska komisija zagotovilo, da država članica
dejansko zagotavlja toliko sredstev, kot je napovedala, je o dejanskih stroških potrebno kasneje
poročati Evropski Komisiji. Ker je sedanji postopek poročanja zelo zapleten se bo le-ta v
bodoče poenostavil in bo tako potrebno poročati enkrat med izvajanjem programa in po
njegovi izvedbi.
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Vprašanja, ki so jih zastavile d rupe delegacije:
L Ciper: Ali se kot nacionalna sredstva upoštevajo tudi zasebna sredstva?
Odgovor: Da, upošteva se ja\>no in zasebno financiranje, ki zajema vse ki sodelujejo.
e) Primer Okvira evropske podpore za regijo Cilja 1 na Portugalskem
Pravni red EU s področja strukturne politike se v državah članicah neposredno upošteva,
sistemi implementacije pa se lahko zelo razlikujejo, saj se tudi države razlikujejo, po ciljih,
prioritetah, administrativni ureditvi, itd. Za države kandidatke so najbolj zanimivi primeri
držav, ki spadajo pod Cilj I in so hkrati zelo centralizirane, saj se za bodoče članice predvideva,
da bodo kot celota vključene v Cilj I. Tak primer predstavlja portugalska ureditev.
Portugalska je razdeljena v 7 regij (od tega sta dve otoški). Država kot celota spada pod Cilj I.
Za državni razvojni plan je Portugalska porabila 2 leti (pri njegovi pripravi so usklajeno
sodelovali vsi parterji). Razvojni plan je predstavil poglavitne probleme in določil prioritete ter
pripravil programe za posamezna območja. Evropska Komisija je naredila strokovno analizo in
izkazalo se je, da dokumenti, ki jih je posredovala Portugalska, niso bili dovolj podrobni.
Evropska Komisija je prejeti program posredovala tudi zunanjim sodelavcem v pregled. Sledili
so dogovori in posvetovanja, ki so bili končani v dveh mesecih. Po končani prvi fazi pogajanj
je Portugalska za vsako administrativno regijo izdelala Strateške razvojne programe. Tako je
sestavila 22 takih programov (za svojih 7 regij, ostale pa po sektoijih). Določili so tudi
odgovorne institucije za implementacijo posameznih programov. Na tej osnovi je Evropska
Komisija pripravila osnutek dokumenta Okviri evropske podpore (Community Support
Framevvork) in nato nadaljevala s pogajanji o prioritetah. Dokument je bil sprejet 25.2.1994 in
program seje lahko začel izvajati.
II. POSAMEZNI STRUKTURNI SKALDI
a) ERDF- Evropski sklad za regionalni razvoj
Sofinancirajo se tri osnovna področja infrastruktura, človeški viri in varstvo okolja.
Sofinancirajo se izključno razvojno naravnani programi, ni pa ta vir namenjen tekočemu
financiranju državnih izdatkov. Programi se ocenjujejo »ex-ante«, »on-going« in »ex-post«.
Napovedujejo, da se bo procedura poenostavila.
ERDF financira:
- proizvodne investicije, predvsem tiste, ki so povezane z generiranjem novih delavnih mest,
- infrastrukturo, vendar ne redne programe ampak projekte, ki pomenijo neposredno podporo
gospodarskemu razvoju določene regije. Pri financiranju v okviru Cilja I je možna tudi
vključitev cest, telekomunikacij in energetskih projektov. Pri financiranju v okviru Cilja II je
možna samo neposredna podpora gospodarskim projektom (urejanje industrijskih con),
- lokalni razvoj, ki vključuje podporo lokalnim pobudami (financiranje razvojnih študij, prenosa
tehnologije, nastajanje lokalnih koalicij, socialnih mrež, podpora kreditnim linijam za SME,
prenova urbanih sredin...).
V novem planskem obdobju 2000-2006 bo poudarek na varovanju okolja in tehnološkem
razvoju.
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b) EAGGF - Evropski kmetijski sklad
Evropski kmetijski sklad podpira nacionalne sheme razvoja kmetijstva (skupna kmetijska
politika) in podeželja (regionalne politike). S svojimi aktivnostmi deluje predvsem skozi Cilje
1, 5b in 5a (horizontalni ukrepi) in acompanying measures (pogozdovanje, zgodnje
upokojevanje, okolje na podeželju) in pobudo LEADER. Načrtujejo se spremembe v
delovanju, predvsem v razvoju podeželja, poenostavitev pravnega okolja, večja programska
fleksibilnost in decentralizacija odločanja. EAGGF bo financiral aktivnosti ločeno znotraj Cilja
1 obe sekciji, izven Cilja 1 pa le »Guarantee sekcija«. Spremenilo se bo tudi delovanje
LEADER iniciative, ki bo ostal eden od štirih novih iniciativ EU.
c) ESF - Evropski socialni sklad
Evropski socialni sklad je strukturni sklad namenjen odpravljanju brezposelnosti, razvoju
človeških virov, pospeševanju dostopa na trg dela in izboljšanje delovanja trga dela. S svojimi
aktivnostmi deluje v okviru vseh ciljev, razen Cilja 5a. Glavne aktivnosti, ki jih sklad
sofinancira so usposabljanje in prekvalifikacija brezposelnih,
poklicno usmeijanja in
svetovanje, usposabljanje izvajalcev usposabljanja, razvoj in modernizacija služb za
zaposlovanje in sistemov usposabljanja. Najpomembnejše ciljne skupine, ki jim je sklad
namenjen so brezposelne osebe, ki jim grozi dolgotrajna brezposelnost, mladi, ki vstopajo na
trg delovne sile in zaposleni, še posebej v malem gospodarstvu, ki jim grozi brezposelnost.
Pomembna ciljna skupina so osebe, ki jim grozi socialna izključenost, aktivnost sklada pa je
usmerjena tudi na pospeševanje enakih možnosti zaposlovanja za oba spola.
Z novimi uredbami postaja ESF najpomembnejši finančni instrument za izvajanje evropske in
nacionalnih strategij oz. politik zaposlovanja. V okviru novih pravil bo nov Cilj 3 pospeševal
aktivnosti na naslednjih petih področjih: aktivna politika zaposlovanja za boj proti
brezposelnosti, pospeševanje socialne vključenosti, razvoj sistema vseživljenskega učenja,
prilagajanje podjetij in posameznikov ekonomskim in socialnim spremembam ter enake
možnosti.
d) FIFG - Finančni instrument za ribištvo

•

*

Finančni instrument za ribištvo pokriva okoli 2% vseh sredstev, ki se porazdeljujejo preko
strukturnih skladov (30% zunaj Cilja 1, 60% znotraj Cilja 1 in 10% PEŠCA ki se izteče leta
1999). Ukrepi se nanašajo na prestrukturiranje in modernizacijo ribiške flote, marketing,
urejanje pristanišč ipd.
Vprašanja, ki so jih zastavile druge delegacije:
J. Ciper: Glede na dejstvo, da ESF financira tudi aktivnosti vezane na izboljšanje sistemov
■izobraževanja in usposabljanja, ali sofinancira tudi izgradnjo centrov za izvajanje
usposabljanja?
Odgovor: Ne, ESF financira usposabljanje in aktivnosti za izboljšanje že obstoječih sistemov
usposabljanja, t. i. »mehke vsebine«. Investicije - (stavbe) sofinancira Evropski sklad za
regionalni razvoj.
2. Ciper: Ali ESF sofinancira tudi redno izobraževanje šolajoče mladine - npr. v osnovnih
šolah?
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Odgovor: Ne, ESF sofinancira predvsem usposabljanje mladih, vezano na njihov vstop na trg
dela.
3. Poljska: V bodoče bodo aktivnosti, ki jih sofinancira ESF vedno bolj vezane na izvajanje
nacionalne politike zaposlovanja. Kje in kako se ta vključi regionalni pristop?
Odgovor: ESF bo res vedno bolj finančni instrument - podpora izvajanja strategije
zaposlovanja, ki je nacionalna. Regionalni pristop se z nacionalnim prepleta na način, da se
v regijah, ki se srečujejo s posebnimi problemi, izvajajo posebni ukrepi, instrumenti in
projekti namenjeni razreševanju teh specifičnih problemov.
m. POBUDE EU/INOVATIVNI PROGRAMI
a) INTERREG
Reforma strukturne politike za obdobje 2000-2006, ki jo je s potrditvijo Agende 2000 sprejela
EU, zadeva tudi področje posebnih pobud EU in inovativnih/pilotnih programov EU, za kar
namenja EU 5% vseh sredstev strukturne in kohezijske politike. Namesto dosedanjih 13 pobud
bodo v obdobju 2000-2006 obstajale le še štiri:
- čezmejno sodelovanje, mednarodno in medregionalno sodelovanje (INTERREG III)
- razvoj podeželja (LEADER)
- mednarodno sodelovanje na področju zagotavljanja enakih možnosti in dostopa na trg
delovne sile
- prenove urbanih območij (URBAN)
Cilj nove pobude INTERREG III je evropsko sodelovanje za doseganje skladnega razvoja na
podlagi spodbujanja čezmejnega in medregionalnega sodelovanja . Aktivnosti bodo usmerjene
na obmejna območja držav članic EU kot tudi na mejna območja z državami kandidatkami
(PHARE). Pogoji za financiranje navedenih programov so: jasna čezmejna narava,
vzpostavitev skupnih institucij za pripravo in vodenje programov ter vključevanje lokalnih in
regionalnih predstavnikov in socialnih partnerjev.
Posebno področje predstavljajo t.i. inovativni programi RIS, RECITE, ECOS-OUVERTURE
in programi na področju kulturnega sodelovanja, ki omogočajo aktivnosti v območjih, ki niso
dovolj usposobljeni za učinkovito uvajanje sodobnih tehnologij in razvojnih usmeritev. S temi
programi naj bi zagotovili bolj učinkovito bodočo rabo sredstev, ki so državam članicam sicer
na voljo v okviru strukturne politike preko ERDF. Tako program RIS (Regional Inovative
Strategies) npr. nudi pomoč pri pripravi strateških planov malih in srednjih podjetij na lokalni
ravni.
Za Slovenijo je zanimiv program ECOS-OUVERTURE, ki predvideva sodelovanje dveh regij
držav članic in ene do treh.regij držav kandidatk (PHARE).
Vprašanja, ki jih ie zastavila slovenska delegacija:
L Slovenija je postavila vprašanje neusklajenosti postopkov med programoma INTERREG in
PHARE CBC. Te so največje na področju finančnega izvajanja in nadzora.
Odgovor: EU odgovor je napotil v branje "Zelene knjige" o postopkih za pobude EU, ki je
bila posredovana državam kandidatkam in 'ki daje odgovor glede bodoče ureditve tega
področja.
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TV. FINANČNI MANAGEMENT
a) Obveznosti/plačila
Predstavljena so bila ključna določila, ki urejajo to področje. Med postopki izvajanja pomoči je
predpisana tudi obveznost kontrole. O izvajanju kontrole in vseh ugotovljenih nepravilnostih je
potrebno obvestiti Evropsko Komisijo oziroma podati poročilo. Sistem upravljanja in nadzora
mora izpolnjevati natančno določene pogoje, omogočiti zunanje kontrole ter dostop in vpogled
Evropski Komisiji.
b) Nepravilnosti/ukinitev pomoči
Predstavljene so bile ključne uredbe, ki urejajo to področje t.j. uredb 2053/88, uredba 1681/94
in uredba 2064/97, ter ključna določila iz le-teh. Sistem finančnega nadzora nad porabo
sredstev strukturnih in kohezijskega sklada je zastavljen tako, se prenaša odgovornost za
izvajanje posameznih nalog na države članice. Tako so države članice pristojne za potrjevanje,
da so naloge bile izvedene, za odpravo nepravilnosti in povračilo sredstev, ki so bila
neutemeljeno izplačana. Države članice morajo informirati Evropsko Komisijo o upravnih in
kontrolnih sistemih v državi in spremljati primere odkritih nepravilnosti. Evropsko Komisijo
morajo obvestiti o nacionalni ureditvi in organih, ki so pristojni za izvajanje finančnega nadzora
in tromesečno poročati Evropski Komisiji o odkritih nepravilnostih. Poleg tega morajo upravni
in kontrolni sistemi zagotoviti preudarno finančno upravljanje sredstev in korektno certificirati
dejanske izdatke. Države članice morajo zagotoviti odpravljanje nastalih nepravilnosti. Tudi
Evropska Komisija lahko izvaja preglede na licu mesta in to zahteva od države članice zato
morajo biti dokumenti, ki so podlaga za izplačilo, dostopni še tri leta po končnem izplačilu.
Prav tako lahko Evropska Komisija zaustavi izplačilo, če odkrite nepravilnosti niso bile
odpravljene in zahteva povračilo neutemeljeno izplačanih sredstev, vključno z obrestmi, od
države članice. Tudi na tem področju bo nova Uredba, ki se pripravlja, prinesla določene
novosti.
V. IMPLEMENTACIJA
a) Stopnje sofinanciranja
Za to področje se pripravlja nova Uredba, ki bo na vpogled v začetku meseca maja. Trenutno
področje urejata dve uredbi: 2052/88 (13. člen) in 4253/88 (17. člen). Določata stopnje
sofinanciranja za posamezni ukrep oz. program.
Obstaja pravilo, po katerem se lahko sofinancira največ 75% in najmanj 50% vseh sredstev, le
izjemoma se lahko ta stopnja dvigne na 85%. Za Cilj 1 so stopnje največ 50% in najmanj 25%,
za študije in tehnično pomoč pa 100%. Poseben tretma velja za investicije, kjer mora biti delež
lastnih sredstev višji, kot delež sredstev strukturnih skladov. Za sofinanciranje v podjetjih je
določena omejitev na 50% na območjih Cilja 1 in na 30% na območjih ostalih ciljev.
b) Upoštevanje drugih politik EU
7. člen okvirne uredbe zahteva usklajenost z vsemi politikami EU. Dokler se usklajenost ne
preveri, ni možno črpati nobenih finančnih sredstev.
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Vprašanja, ki jih ie Tjastavila slovenska delegacija:
1. Ali so prioritete EU obvezne? Ali so te določene kot sektorske ali kot horizontalne?
Odgovor: Prioritete je potrebno upoštevati. Prioritete EU so pogosto sektorske, vendar pa so
lahko tudi horizontalne (npr. okolje)
Vprašanja, ki so jih zastavile druge delegacije:
J. Madžarska: Kako se bo upoštevala usklajenost nacionalnega razvojnega plana z ostalimi
EU politikami?
Odgovor: Skladnost se bo ocenjevala v vseh fazah programiranja in sicer ex-ante, on-going
in ex-post. Država mora dokazati upoštevanje ostalih EU politik. Skladnost z ostalimi
politikami ne bo ocenjeval le DG XVI, temveč tudi ostali DG-ji.
2. Češka: Pripravlja Regionalni razvojni plan za obdobje 2000-2006. Katera pravila naj
upošteva?
Odgovor: Za pridružitvene članice trenutno veljajo PHARE pravila, ki pa so podobna
pravilom strukturnih skladov. Koristile bi tudi pridobitve draft smernic, ki jih je že odobrila
Evropska Komisija.
c) Finančna kontrola
Za področje finančne kontrole je najpomembnejša t.i. Koordinacijska regulativa, ki v čl. 23
govori o ukrepih držav članic. Obveznost države članice je vzpostaviti učinkovit sistem
kontrole in upravljanja, ki omogoča ugotavljanje nepravilnosti. Evropska Komisija izvaja
kontrole v državah članicah in jih o tem predhodno obvesti. Za pregled oz. kontrolo lahko
zaprosi tudi državo članico, da to opravi v njenem imenu. Da je kontrole mogoče izvajati, je
potrebno celotno dokumentacijo hraniti še 3 leta po zadnjem plačilu.
Pri preverjanju na licu mesta je večji poudarek na preveijanju učinkovitosti sistema kot na
preverjanju posameznih podatkov. Komisija pristopi k pregledu na osnovi zadnjega zahtevka
za plačilo, ki ga na Evropsko Komisijo naslovi država članica. Bistvo preverjanja na licu mesta
predstavlja:
• sledljivost dokumentov, na osnovi katere se preverja ustreznost izdatkov, ki jih je država
članica uveljavljala pri Evropski komisiji oz. tok dokumentacije v primerjavi z denarnim
tokom,
• preverjanje učinkovitosti sistema upravljanja in kontrole,
• preverjanje izvajanja projektov, ki jih izvajajo projektni vodje.
Po pregledu DGXX pripravi interno poročilo, ki se po usklajevanju pošlje državi članici,
Evropskemu računskemu sodišču in DGXVI. V primeru nepravilnosti je potrebno podati
dodatna pojasnila in sprejeti ustrezne ukrepe. V primeru hujših nepravilnosti Evropska
Komisija zahteva izločitev projekta iz programa in vračilo sredstev.
Po regulativi 2064/97, ki velja za področje finančne kontrole, se preverja učinkovitost sistema
upravljanja in kontrole, prav tako pa se na osnovi naključno izbranih vzorcev preverja zahtevke
za izdatke. Obveznost države članice je, da izvaja kontrolo in certificira zahtevke ob zaključku
programov. Certificiranje izvaja neodvisno telo, ki ni vključeno v implementacijo projektov.
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d) Monitoring in vrednotenje
Monitoring je način rednih preverjanj dejanskega izvajanja načrtov. S tem se ugotavlja ali
obstaja potreba po spremembi programa. Z novo zakonodajo se bo pomen monitoringa še
okrepil. Monitoring izvajajo države članice in regije, odbori za spremljanje (Monitoring
Committees) in Evropska Komisija, ki poroča ministrskemu svetu.
Indikatoiji, ki so uporabljeni pri monitoringu, so vse, kar lahko zanesljivo uporabljamo za
preverjanje izvajanja načrtov. Določiti jih je potrebno pred izvajanjem programa. Udeleženci v
projektih morajo vedeti katere kazalce se bo uporabljalo. Uporabljati je potrebno kvantitativne
kazalce (ker so kvalitativni težko merljivi). Obstajajo natančna navodila za monitoring.
Vrednotenje je neodvisni objektivni pregled izvajanja programa in hkrati sredstvo za
oblikovanje mnenj. Na ta način se preveija ali program izpolnjuje cilje.
Izvaja se zaradi izboljšanje mehanizmov za izvajanje programov, izboljšanje transparentnosti
rezultatov in povečanja odgovornosti ter preusmerjanje proračunskih sredstev iz manj
učinkovitih v bolj učinkovite programe. Vrednotenje izvajajo neodvisne organizacije.
Vprašanja, ki so jih zastavile dru se delegacije:
1. Madžarska: Koliko odborov za monitoring je potrebnih?
Odzovor: Ni jih potrebno vzpostaviti za vsak sklad, lahko le enega za eno regijo. Poudarek
pri tem je na učinkovitost izvajanja.
2. Ciper: Ali je letno poročilo na voljo na interne tu?
Odgovor: Poročilo je na voljo takoj, ko je sprejeto, (vsako leto od novembra dalje)
VI. OSTALA PRAVILA STRUKTURNIH SKLADOV
a) Odbori
Odbori so vezni člen med Evropsko Komisijo in državami članicami. V zadnjih letih je njihovo
število močno naraslo. Glede na vrsto odločitev, ki jih sprejemajo, jih razdelimo v strokovne,
upravne in svetovalne. V njih so zastopani predstavniki državnih administracij držav članic, v
nekaterih pa tudi predstavniki socialnih partnerjev. Običajno sta v delegaciji države članice dva
člana. Podrobneje sta bila predstavljena dva odbora:
• Svetovalni odbor za razvoj in prestrukturiranje regij in
• Odbor za evropske pobude
Svetovalni odbor za razvoj in prestrukturiranje regij vodi Evropska Komisija. Odbor daje
mnenje na Okvire evropske podpore, periodična poročila, navodila in priporočila s področja
regionalne politike, listo območij primernih za cilj 2 ter letna poročila odbora.
Odbor za evropske pobude vodi predstavnik Evropske Komisije. Odbor daje mnenje na
pobude Evropske Unije. Sklepe sprejema s kvalificirano večino. Oba predstavljena odbora naj
bi se v bodoče združila v en sam odbor.
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b) Javnost dela in informiranje
Potencialne prejemnike pomoči iz naslova Strukturnih skladov in hkrati širšo javnost je
potrebno informirati. Način informiranja določajo posebni členi, ki določajo npr. postavitev
oglasne table za izvajanje projekta, reklamno gradivo in objave v časopisih ipd.
c) Poročila
Poročila predstavljajo obveznost, ki je predvidena v krovni uredbi Strukturnih skladov. Konec
leta se naredi poročilo, ki se nanaša na posamezen sklad. Sestavi ga DG XVI in ga predloži
Odboru regij in ostalim odborom. Poročilo se javno objavi in posreduje tudi državam članicam.
Krovna uredba določa vsebino: bilanca aktivnosti, programi, napredovanje programov, cilji po
državah članicah, izvajanje programov, koordinacija z ostalimi finančnimi instrumenti,
evalvacija, kontrola rezultatov...
Vprašanja, ki so jih zastavile druce delegacije:
1. Madžarska: Kdo izdaja oz. sesta\'lja dokumente za odbore in kje?
Odgovor: Pripravlja jih sekretariat.
2. Madžarska: Ali je en sekretariat za vse odbore?
Odgovor: Sedaj ima vsak odbor svoj sekretariat.
3. Ciper: Ali se letno poročilo izdela skupaj z državami članicami? Ali lahko države članice
vidijo letno poročilo pred njegovo objavo in dajo nanj s\'oje mnenje?
Odgovor: Evropska Komisija pripravi poročilo na podlagi podatkov držav članic. Ker je to
poročilo Komisije, drža\>e članice nimajo možnosti dajanja pripomb.
- KOHEZIJSKI SKLAD To področje je urejeno z Uredbo št. 1164/94 in Maastrichtsko pogodbo iz leta 1992. Gre za
sofinanciranje (do višine od 80 do 85%) projektov v državah: Portugalska, Irska, Grčija in
Španija na področju varstva okolja in prometa. Študije in tehnična pomoč se financirajo tudi
100%.
Finančna kontrola je decentralizirana, poenostavili so se tudi finančni tokovi. Država članica
mora podati zahtevek za sredstva, lahko je pristojno katerokoli ministrstvo - odvisno od
države. Komisija prošnjo odobri na podlagi kriterijev. Tehnična dokumentacija je zelo
pomembna, saj gre za velike projekte (nad 10 mio EURO). Projekti se izvajajo v skladu z
direktivami o varstvu okolja (DG VII in DG XI).
Pogoji za monitoring in ocenjevanje so priloženi odločitvi, ki odobrava projekt.

2. SKLEP
Na podlagi predstavitve celotnega pravnega reda na področju regionalne politike in
koordinacije Strukturnih skladov je slovenska delegacija dobila pregled zahtevanih vsebin, ki
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jih bo morala predstaviti na bilateralnem screeningu. Največ pozornosti je bilo namenjeno
finančnim pogledom na strukturno politiko, torej na kontrolo in izvajanje. Ker se Evropska
Unija pripravlja na spremembe pravnih osnov na področju regionalne politike, se načrtuje za to
področje dodatni pregled usklajenosti zakonodaje.

b. SPLOŠNA OCENA
Zaradi načrtovanih sprememb v pravnih osnovah na področju regionalne politike in
koordinacije strukturnih skladov je bila predstavitev Evropske Komisije podana zelo splošno.
Večkrat je prišlo do neskladja zaradi predstavljanja starih regulativ in napovedovanja povsem
novih pravnih osnov. Celotna vsebina je bila podana v skladu s Taiex listami A in B.

4. PRILOGE
Priloga 1: Spisek članov delegacije RS
Priloga 2: Prevodi nekaterih strokovnih izrazov
Priloga 3: Dnevni red sestanka

Rado Klančar
Vodja 21. delovne skupine
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mag. Igor Strmšnik
Član OPS
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Priloga 1
SPISEK ČLANOV DELEGACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Rado Klančar, vodja delovne skupine, MEOR
2. Ivo Piry, namestnik vodje delovne skupine, MEOR
3. ga. Metka Farič, sekretarka delovne skupine, MEOR
4. ga. Mojca Aljančič, namestnica sekretarke, MEOR
5. ga. Snežana Čanak, MEOR
6. Damjan Kavaš, IER
7. ga. Janja Pečar, UMAR
8. ga. Vanja Hazl, MDDSZ
9. ga. Staša Baloh Plahutnik, MGD
10.mag. Stane Vlaj, SVLS
11 .mag. Miran Gajšek, MOP
12.Slavko Tekavčič, MF
.
13.ga. Petra Zemljič, MF
H.Miloš Pregl MPZ
15 .Maja Šubic, MMGT
16.ga. Mojca Grošelj, CFCU
17.Bojan Dejak, Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja
18. mag. Igor Strmšnik, član ožje pogajalske skupine
19.ga. Janja Seliškar, S VEZ
20.1ztok Jarc, Misija pri EU v Bruslju
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ZAPISNIK DVOSTRANSKEGA PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE
POGLAVJE: 21: Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov
DATUM: 28. in 29. april 1999

1. Posebnost pregleda usklajenosti zakonodaje 21. delovne skupine
Pregled usklajenosti zakonodaje s področja 21. delovne skupine: Regionalna politika in
koordinacija strukturnih skladov, je bil z več vidikov poseben:
• Večina predpisov s TAIEX liste A je regulativ (uredb); gre torej za predpise, ki so ob
vstopu v EU avtomatično prenosljivi v zakonodajo države članice.
• Z letom 2000 bo v EU začela veljati nova zakonodaja na področju regionalne in strukturne
politike. Nove regulative, ki so v postopku sprejemanja. Nove regulative ne bodo
spremenile osnovnih načel strukturne in kohezijske politike EU, bodo pa prinesle nekatere
pomembne spremembe. Po njihovem sprejemu bo zato potrebno pregled usklajenosti
zakonodaje ponoviti.
• Evropska komisija ni dajala ocen glede usklajenosti pravnega reda, pač pa zgolj pripombe
na predstavitve članov slovenske delegacije, in slovensko delegacijo opozarjala na probleme
in vprašanje, na katera se na naslednjem sestanku pričakuje natančnejše odgovore.

2. Splošne ugotovitve Komisije

, ■

:.v'-

"v

G. Lombardero, glavni pogajalec za Slovenijo, je v zaključnem govoru poudaril, da bo za
področje regionalne politike in koordinacije strukturnih skladov, zaradi spremembe predpisov,
kmalu nov dvostranski pregled usklajenosti zakonodaje oz. več srečanj, kjer se bodo
posamezna vprašanja obravnavala podrobneje. Pričakuje se da bo Slovenija nadaljevala z že
začetimi spremembami na področju regionalne in strukturne politike 'oz. bo le-to še pospešila .
Le na ta način bo mogoče pripraviti potrebne natančnejše odgovore na nekatera ključna
vprašanja. Zlasti se pričakuje jasnejša slika predvidene institucionalne organiziranosti Slovenije
za izvajanje in spremljanje strukturne politike v skladu z načeli EU (vprašanje institucij in
njihovih pristojnosti).

3. Pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU (na osnovi TAIEX liste)
Podrobnejši pregled predpisov EU s področja regionalne politike in koordinacije strukturnih
skladov in odgovarjajoče slovenske zakonodaje (obstoječe in predvidene) je podan v TAIEX
listi A. Na predlog Evropske komisije je bili lista dopolnjena s podzakonskimi predpisi, ki bodo
sledili Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je osnovi predpis na področju
regionalne politike in postavlja okvir za implementacijo in koordinacijo strukturne politike v
Sloveniji. Iz izpolnjene TAIEX liste A izhaja, da bo Slovenija do vstopa v EU (ciljni datum
1.1.2003) sprejela vse ustrezne sistemske zakone (in podzakonske predpise) potrebne za
izvajanje regionalne in strukturne politike po načelih EU.
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4. Kratka vsebina predstavitev ter vprašanje, pripombe, predlogi in komentarji Evropske
komisije

STRUKTURNI SKLADI
1. Zakonodaja (TAIEX lista A: 1,2)
Slovćnska delegacija je v okviru te točke predstavila predlog zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, druga obravnava (angleški prevod predloga zakona je bil posredovan
Evropski komisiji) in predlog zakona o pokrajinah.
a) Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Zakon določa splošne okvire, organizacijo spodbujanja skladnega regionalnega razvoja,
dodeljevanje razvojnih spodbud ter merila za opredelitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi. Predstavljeni so bili cilji in načela zakona. Slovenska delegacija je razložila vsebino
temeljnih aktov za vodenje regionalne strukturne politike: Strategije regionalnega razvoja
Slovenije, sektorskih razvojnih programov, regionalnih razvojnih programov in skupnih
razvojnih programov.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
Predstavniki Evropske komisiji niso imeli bistvenih pripomb na predlog Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V komentarju je bilo poudarjeno, da bo
potrebno zagotoviti ustrezno koordinacijo delovanja različnih strukturnih skladov v Sloveniji
ter vključitev posameznih programov ministrstev v nacionalne strateške dokumente. Pri
vodenju strukturne politike je potrebna razdelitev Slovenije na NUTS (Nomenclature des
Unites pour Statistique) teritorialne enote.

b) Zakon o pokrajinah
Zakon določa pokrajine kot obliko prostovoljnega povezovanja občin. Predstavljena je bila
sedanja teritorialna razdelitev Slovenije na 192 občin, ki so izredno majhne, kar je dodaten
razlog za uvedbo pokrajin kot druge ravni lokalne samouprave. Predlog zakona o pokrajinah
naj bi bil pripravljen za obravnavo do konca leta 1999, sprejet do konca leta 2000. S področno
zakonodajo bodo razmejene, v skladu z načelom subsidiarnosti, pristojnosti med centralnimi,
regionalnimi in lokalnimi oblastmi.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Komisijo je zanimalo, ali je predlog Zakona o pokrajinah preveden v angleščino. Če je
zakon o pokrajinah relevanten za področje 21. delovne skupine ga je potrebno uvrstiti v
TAIEX listo A.
Odg.: Zakon je preveden v angleščino in je že bil predstavljen v nekaterih telesih EU,
predložen bo tudi Evropski komisiji.
2. Ali sta zakon o pokrajinah in zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
usklajena?

poročevalec, št. 58

128

26. julij 1999

Ođz.: Slovenska delegacija /te vidi neskladnosti med obema zakonoma, saj zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v prehodnih določbah predvideva prehod s
sedanjih statističnih regij na pokrajine, ko bodo le-te ustanovljene.
3. Kakšne bodo pristojnosti pokrajinskega sveta (Regional Council)?
Odg.: Pokrajinski svet bo vpeljal drugo raven lokalne samouprave. Razdelitev pristojnosti
med lokalno-regionalno-nacionalno oblastjo bodo določili posamezni zakoni.
4. Način financiranja regionalnih razvojnih agencij?
Ods.: Predvidena je kombinacija financiranja s strani lokalne in državne ravni v obliki
sofinanciranja projektov po načelu partnerstva.

2. Načelo koncentracije (TAJ0EX lista A: 1,2)
Načelo koncentracije je že vključeno v sedanjo zakonodajo. (Zakon o pospeševanju razvoja
demografsko ogroženih območij se nanaša na območja, ki obsegajo 61% površine in 25%
prebivalstva). Načelo koncentracije bo eno osnovnih načel regionalne strukturne politike tudi
v bodoče. Nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja predvideva pospeševanje
razvoja na ravni NUTS 3 teritorialnih enot, na osnovi naslednjih ciljev: dvig splošne ravni
razvitosti; odpravljanje strukturnih problemov in visoke stopnje brezposelnosti; preprečevanje
neugodnih demografskih gibanj, zlasti v obmejnih in gorsko višinskih območij. V prihodnje naj
bi imeli tri tipe problemskih območij: ekonomsko šibka območja, območja s strukturnimi
problemi in visoko stopnjo brezposelnosti; obmejna in gorsko višinska območja z omejenimi
razvojnimi možnostmi.

V nadaljevanju so bile predstavljene dejavnosti Statističnega urada Slovenije v zvezi z
vključevanjem v strukturno politiko EU. Slovenija nima formalno uvedene členitve svojega
ozemlja, v skladu z nomenklaturo NUTS v državah EU. Vendar je Statistični urad RS za
potrebe operativnega izkazovanje statističnih podatkov EUROSTAT-u deklariral naslednjo
začasno členitev: Slovenijo kot celoto smatramo kot ravni NUTS 0, NUTS 1 in NUTS 2. Kot
prvo regionalno raven, to je raven NUTS 3 smatramo sedanjih 12 statističnih regij Slovenije.
Teritorialno raven NUTS 5 predstavljajo občine (192).
V evropski statistični podatkovni bazi REGIO, ki tvori jedro sistema GISCO je zbranih 53
indikatorjev na nacionalni ravni (NUTS 0, NUTS 1 in na regionalni ravni (NUTS 2, NUTS 3).
Slovenija lahko že danes zagotavlja podatke za 50 od navedenih indikatoijev oz. bo do vstopa
v EU sposobna zagotavljati vse zahtevane podatke.
Tudi za Evropsko podatkovni bazo SIRE, v kateri so zbrani podatki na ravni NUTS 5,
Slovenija lahko zagotavlja večino podatkov. Ti so potrebni za načrtovanje razvojnih projektov,
kot tudi za vrednotenje njihovih učinkov.

Vprašanja, komentarji Evropske komisij
1. Kaj se bo zgodilo, če bodo bodoče pokrajine različne od sedanjih statističnih regij?
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Odz.: Statistični urad bo v tem primerit preračunal relevantne regionalne statistične
podatke za novo opredeljene pokrajine (NUTS 3 enote). Koncept »registrsko orientirane
statistike« v Sloveniji takšne preračune omogoča na relativno enostaven način.
2. Kdo zagotavlja, da si Slovenija ne bo premislila glede predstavljene teritorialne razdelitve
in bo razdelila svoje ozemlje npr. na 3 ali 4 NUTS 2 regije? Evropska komisija je
slovensko delegacijo opozorila, da je raven razvitosti Slovenije že danes blizu meji, ki
predstavlja kriterij za določitev območij Cilja 1. Po razširitvi EU se bo povprečna raven
razvitosti znižala, kar lahko pomeni, da Slovenija kot celota ne bo izpolnjevala kriterijev za
Cilji.
Odg.: Proces teritorialne členitve Slovenije še ni zaključen in še ni mogoče dati končne
rešitve. Bo bo pa Slovenija pospešila postopek uvajanja statistične členitve ozemlja po
nomenklaturi NUTS.

3. Načelo razvojnega načrtovanja (TAIEX lista A: 1,2)
Zakonodaja Republike Slovenije, ki se neposredno nanaša na to področje, je v različnih
delovnih fazah priprave. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je v drugem
branju v Parlamentu, Zakon o proračunih je v prvem branju v Parlamentu.
Načelo razvojnega načrtovanja v Republiki Sloveniji poteka na način, ki je v osnovnih načelih
že primerljiv s prakso EU. Uveljavljen je sistem indikativnega razvojnega načrtovanja.
Republika Slovenija ima sprejet dolgoročni strateški dokument »Strategija gospodarskega
razvoja Slovenije« (1995), ki se nanaša na obdobje do leta 2000. Na tej podlagi je že nastala,
oziroma je še v nastajanju vrsta sektorskih strategij in razvojnih programov, ki opredeljujejo
strateške cilje, ukrepe in potrebna finančna sredstva. Republika Slovenija izvaja tudi
vsakoletno proračunsko programiranje, vključno z indikativno dolgoročno komponento na
področju investicij. V letu 1998 je bila pripravljena Bela knjiga o regionalnem razvoju v
Sloveniji, ki služi kot strokovna podlaga za vodenje regionalne politike in za pripravo zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Tekoča praksa še ne ustreza v celoti standardom, ki veljajo v Evropski uniji. Potreba po
prilagajanju obstaja predvsem na področju koordinacije razvojnih programov. To je potrebno
vzpostaviti oziroma izboljšati tako med posameznimi ravnmi razvojnega načrtovanja (lokalna
, raven, regionalna raven, državna raven, raven Evropske unije), kot tudi posameznimi
sektorskimi razvojnimi programi. Dolgoročno proračunsko načrtovanje investicij je potrebno
razširiti s področja investicij na celotni načrt razvojnih programov proračuna. Sektorske
razvojne programe je potrebno dograditi s kvantifikacijo ciljev in podrobno finančno
konstrukcijo. Novi državni razvojni plan mora uskladiti sektorske nacionalne programe v
enoten vsebinski in javnofinančni okvir, v državnem razvojnem planu pa opredeliti prioritete.
Te potrebne spremembe so že vsebovane v Predlogu zakona o proračunih
Slovenska delegacija je predstavila tekoče aktivnosti. Priprava nove Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije za obdobje 2000-2006 je v teku. Dokument naj bi bil dokončan do konca leta
2000 in naj bi vseboval večino potrebnih elementov za pripravo dokumenta »Okvir evropske
podpore 2000-2006 za Slovenijo«. Sprejem Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja v letu 1999 naj bi pospešil pripravo regionalnih razvojnih programov in ustanavljanje
regionalnih razvojnih agencij. Tudi na nacionalni ravni naj bi bila še letos ustanovljena Agencija
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Republike Slovenije za regionalni razvoj, ki bo osrednja organizacija za koordinacijo aktivnosti
povezanih z vključitvijo Slovenije v koriščenje strukturne pomoči Evropske unije.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije
1. Postavljeno je bilo vprašanje koordinacije pri pripravi državnega razvojnega plana. Kdo
trenutno vodi te aktivnosti in kako naj bilo v bodoče?
Odg.: Slovenska delegacija je pojasnila, da sedanje aktivnosti potekajo predvsem na
organizaciji raziskovalnega dela za podporo Strategi gospodarskega razvoja Slovenije in
vzpostavljanju potrebnega institucionalnega okvira za učinkovito razvojno načrtovanje v
Sloveniji. Trenutno aktivnosti koordinira Urad RS za makroekonomske analize in razvoj.
Ko bo projekt prešel v delovno fazo integracije sektorskih razvojnih programov (projektov)
v enoten vsebinski in javnofinančni okvir, pa naj bi že delovala tudi novoustanovljena
Agencija za regionalni razvoj. Ta agencija bo v bodoče opravljala naloge koordinacije
vseh oblik razvojne pomoči Sloveniji. Zadolžena bo za pripravo državnega razvojnega
plana in skupaj z Evropsko komisijo za pripravo Okvira evropske podpore 2000-2006 za
Slovenijo, pri pripravi dokumentov razvojnega načrtovanja namerava Slovenija čim bolj
koristiti postopke dolgoročnega proračunskega načrtovanja.
2. Nekateri regionalni razvojni programi so v Sloveniji že izdelani oziroma so v pripravi.
Kako jih bomo vključili v nov sistem (razvojnega načrtovanja)?
Ode.: Res so bili nekateri takšni dokumenti že izdelani (npr. Strategija razvoja Pomurja,
Strategija razvoja Zasavja). Ko bodo izdelani podzakonski akti na podlagi novega Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, pričakujemo, da bodo partnerji v regijah
te dokumente ustrezno dopolnili (skladno z zahtevano metodologijo). Gre za proces
regionalnega razvojnega načrtovanja, ki že poteka in ki ga želimo z novim zakonom
pospešiti in vključiti v okvir razvojnega načrtovanja na državni ravni.
3. Kako si zamišljamo vzpostavitev sistema monitoringa (spremljanja)?
Odg.: Monitoring državnega razvojnega plana naj bi izvajala Agencija za regionalni
razvoj, monitoring sektorskih razvojnih programov pa pristojna resorna ministrstva.
Komentar Evropske komisije: Predstavljena zamisel je nejasna in nepopolna. Monitoring
bi bilo racionalno izvajati na enem mestu.
4. Kako bo deloval sistem usklajevanje sektorskih in regionalnih razvojnih programov?
Odg.: Ta sistem naj bi se usklajeval v vsakoletni proračunski razpravi.

4. Načelo partnerstva (TAEEX lista A: 1,2)
Slovenska delegacija je predstavila, kako se načelo partnerstva odraža v Predlogu zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Predstavljene pa so bile tudi druge, že obstoječe
oblike partnerstva na državni ravni (Državni svet, Ekonomsko socialni svet) in na regionalni
ravni (regionalne razvojne agencije).

Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
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Evropska komisija pri tej točki ni postavljala vprašanj. Namera o oblikovanju regionalnih
razvojnih agencij je bila sprejeta z odobravanjem.

5. Načelo dodatnosti sredstev (TAIEX lista A: 1,2)
Med spremembe nacionalne zakonodaje zaradi vključevanja v EU spada tudi reforma
upravljanja z javnimi izdatki in reforma javne uprave. Rešitve, ki jih na tem področju zahteva
EU -t.j. programiranje, večletno načrtovanje, spremljanje (monitoring), ovrednotenje
(evalvacija) izvajanja programov in notranji nadzor, bo s tem Republika Slovenija smiselno
uveljavila tudi za načrtovanje in implementacijo programov iz sredstev nacionalnega proračuna.
Predstavljena je bila veljavna zakonodaja, ki ureja proračunsko financiranja države in novosti,
ki jih prinaša predlog zakona o proračunih, ki je nov sistemski zakon na področju načrtovanja
iz izvrševanja proračunov in bo veljal za državo, občine in druge pravne osebe iz sektoije
države v širšem pomenu. Novi zakon bo omogočil večjo preglednost področja upravljanja z
javnimi izdatki in boljše upravljanje vlade z javnimi financami kot celoto, vpeljal večletno
proračunsko načrtovanje in usklajeno dolgoročno razvojno načrtovanje države. Vpeljal bo tudi'
večjo preglednost prikaza proračuna na podlagi novih metodologij, ki omogoča mednarodne
primerjave (nova ekonomska in funkcionalna klasifikacija javno finančnih prihodkov in
odhodkov), okrepil Programe »Budgeting« in »Result Oriented Budgeting« ter okrepil
izvajanje nadzora nad porabo javno finančnih sredstev.
Posebej je bil predstavljen načrt razvojnih programov, kot temeljni inštrument večletnega
proračunskega načrtovanja, ki ga bo vpeljal nov zakon in bo omogočil realizacijo načel
programiranja, koncentracije, dopolnjevanja sredstev in partnerstva. Načrt bo prikazoval
programe in projekte, ki se bodo v prihodnjih štirih letih financirali iz državnega proračuna in
bo zajemal tako tekoče kot investicijske odhodke. V načrtu bodo prikazani vsi viri za
financiranje posameznih programov, torej tudi sredstva EU. Načrt bo usklajen s predlogi
finančnih načrtov uporabnikov in bo sestavni del proračuna RS. Načrt se bo letno ažuriral.
Ministrstvo za finance bo že za pripravo proračuna za leto 2000 pristopila k postopni pripravi
načrta, saj bo le -ta služil tudi kot podlaga za pripravo državnega razvojnega plan, ki ga bo
predložila RS.
Tabela dodatnosti, ki jo mora pripraviti RS, še ni izdelala, saj je potrebno sredstva ministrstev
ustrezno prikazati, ter zajeti tudi sredstva občin in zasebnega sektorja, ki so namenjena za
financiranje razvojnih programov. Ti podatki bodo ustrezno pridobljeni in strukturirani že ob
pripravi državnega proračuna za leto 2000. Tako bo »tabela dodatnosti« lahko predložena
hkrati s državnim razvojnim planom.

Vprašanja, komentarji Evropske komisije
Komisija je opozorila, da se bodo prav določila o dodatnosti sredstev strukturnih skladov v
prihodnje (nove regulative) pomembneje spremenila, zato bo področje dodatnosti sredstev
predmet ponovnega pregleda usklajenosti zakonodaje.
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6. Evropski kmetijski sklad - usmerjevalni del (Guidance) (TAIEX lista A: 5)
Kmetijski sklad v celoti (jamstveni in usmerjevalni del sklada) je bil že obravnavan v okviru
pregleda usklajenosti zakonodaje s področja 7. delovne skupine (Kmetijstvo, podskupina
Strukturni ukrepi in razvoj podeželja). Slovenska delegacija je predstavila predvidene
aktivnosti v okviru programa reforme slovenskega kmetijstva, zlasti v okviru IV. stebra:
razvojni programi za razvoj podeželja, in predvideno institucionalno organiziranosti za
izvajanje regionalne in strukturne politike v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Izvajanje kmetijske politike bo poverjeno Agenciji za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Za pripravo programov razvoja podeželja bo zadolžen Sektor za Razvoj podeželja v
okviru omenjene agencije.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije
1. Kako veljavna nacionalna zakonodaja ureja ukrepe strukturne politike ?
Odg: Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane določa,
ukrepe in količino sredstev ter natančna pravila za izvedbo javnega razpisa. Na tej osnovi
se vsako leto sprejme letna implementacijska uredba. Zakon o proračunu predstavlja
finančno podlago za izvajanje ukrepov. Strategija razvoja kmetijstva in program reforme
kmetijske politike sta podlaga za dolgoročni razvoj kmetijstva v RS in sta v skladu z
usmeritvami in ukrepi evropske kmetijske politike.
2. Ali se v okviru ukrepov strukturne politike na podeželju poleg navedenih programov
izvajajo tudi druge vrste horizontalnih ukrepov ?
Odg: Da, v Sloveniji se v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo
tudi horizontalni ukrepi kot so investicijske pomoči na kmetijah, ukrepi na LFA območjih
in strukturni ukrepi v gozdarstvu.
3. Iz predstavljene sheme o institucionalni strukturi regionalne in strukturne politike v
Sloveniji ni razvidna vloga Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ?
Odg: Agencija za regionalni razvoj Slovenije v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj bo imela koordinacijsko vlogo (overall co-ordination), medtem ko je Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja implementacijska agencija v okviru Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Evropski socialni sklad (TAIEX lista A: 4)
Področje zaposlovanja in Evropskega socialnega sklada je bilo podrobno predstavljeno že na
pregledu usklajenosti zakonodaje s področja 13. delovne skupine. Na področju zaposlovanja
Slovenija sledi smernicam in priporočilom EU. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti in njegovi podzakonski akti so usklajeni in sledijo priporočilom Komisije in
smernicam Amsterdamske pogodbe. Na področju izvajanja politike zaposlovanja pripravlja
Slovenija dva temeljna dokumenta:
• Strategijo trga dela in zaposlovanja v obdobju 2000 - 2006 in
• Nacionalni akcijski program zaposlovanja za obdobje 2000 - 2001.
Ustrezne institucije za izvajanje politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji že obstajajo in
delujejo. Politiko zaposlovanja izvaja Zavod RS za zaposlovanje (Zavod), ki sodeluje z
mnogimi institucijami tako na nacionalni, kakor tudi na lokalni/regionalni ravni. Zavod vodi
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tripartitno sestavljen Upravni odbor Zavoda (država, delodajalci, delojemalci) in deluje na
regionalni in lokalni ravni preko svojih območnih enot (10) in uradov za delo (5).
Za koordinacijo delovanja Evropskega socialnega sklada bo v Sloveniji odgovorno Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, ki je skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom
RS za zaposlovanje in Centrom za poklicno izobraževanje že vzpostavilo skupno projektno
skupino. Namen delovanja te skupine je vzpostaviti ustrezno koordinacijo dela in usposobiti
delavce za načrtovanje, vodenje, implementacijo, spremljanje in finančni nadzor nad izvajanjem
različnih programov. Pri pripravi in izvajanju programov bodo, poleg omenjenih ministrstev in
institucij, sodelovali tudi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ter Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije
1. Ali je Slovenija seznanjena z dejstvom, da bo v okviru novih pravil potrebno pripraviti
strateški dokument s področja razvoja človeških virov in ne le nacionalni akcijski program
zaposlovanja?
Odg: Dokument Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja za obdobje 2000 - 2006 bo
dokument, ki bo poskušal čim širše zajeti področje razvoja človeških virov.

8. Finančni instrument za ribištvo (TAJ0EX lista A: 9A)
Problematika ribištva, in tudi vprašanja povezana z finančnim instrumentom za ribištvo (FIFG),
so bila podrobneje obravnavana v okviru 8. delovne skupine: Ribištvo. Slovenija je Evropski
komisiji že posredovala pogajalsko izhodišče za omenjeno področje.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Ali je ribištvo organizirano v okviru ministrstva za kmetijstvo in kako se bodo
implementirali ukrepi v zvezi z ribiško floto?
Odg: Ribištvo je v Republiki Sloveniji organizirano v okviru Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, register ribiških ladji pa bo v pristojnosti ministrstva za promet in
zveze.

9. Evropski sklad za regionalni razvoj (TAIEX lista A: 3)
Slovenska delegacija je predstavila organizacijo ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, ki
bo v Republiki Sloveniji odgovorno za aktivnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Predstavljen je bil Svet za strukturno politiko, ki naj bi bil ustanovljen s sklepom vlade in bo
povezoval predstavnike vseh ministrstev, ki bodo neposredno vključena v strukturno politiko
EU. Predstavljene so bile dejavnosti, ki potekajo v okviru Posebnega pripravljalnega programa,
katerega namen je pripraviti države kandidatke na vključevanje v strukturno politiko EU.
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je bil predstavljen
kot implementacijska institucija, ki izvaja regionalno politiko na podlagi Zakona o
demografsko ogroženih območjih. Sklad je bil ustanovljen leta 1996 in je neprofitna
gospodarska družba v 100% lasti Republike Slovenije. Njegov kapital v trenutni višini okoli 30
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mio EURO izvira iz prodaje družbenega premoženja v okviru procesa privatizacije. Aktivnosti
sklada so usmerjene v podporo privatnim produktivnim investicijam na demografsko ogroženih
in tudi gorsko višinskih območjih. Podporo izvaja v povezavi z ministrstvi, tudi v obliki
nepovratnih sredstev. Sklad vsako leto pripravi razpis, katerega rezultati so bili tudi
predstavljeni. Predstavljena je bila metodologija dela sklada vključno z ovrednotenjem
(evalvacijo) projektov in kontrolnimi mehanizmi. Sklad izvaja tudi druge naloge zunaj
navedenega okvira. Trenutno izvaja razvojni del popotresne obnove v Posočju, med drugim
tudi s posredovanjem sredstev sklada Sveta Evrope za socialni razvoj. Sklad je začel izvajati
tudi del programa PHARE v podporo malih in srednjih podjetij. Skupaj z ministrstvom za
kmetijstvo, pa tudi pilotni projekt »Mladi gospodar«, kot pripravo na koriščenje
predstrukturnih sredstev.

Slovenska stran je v nadaljevanju predstavila delovanje in način vključevanja ministrstva za
gospodarske dejavnosti v regionalno politiko. V Sloveniji potekajo procesi prestrukturiranja
slovenske industrije, zlasti v problematičnih sektorjih (železarstvo, tekstil,čevljarstvo) in
energetskem sektorju (zapiranje rudnikov). Za povečanje konkurenčnosti slovenske industrije
je bila sprejeta Strategija za povečanje konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva, ki
temelji na vzpodbujanju razvoja malih in srednjih podjetjih. Predstavljeni so bili dokumenti, ki
določajo programsko usmeritev in tvorijo zakonodajno osnovo za napovedane aktivnosti. Za
imlementacijo politik so bile predstavljene tudi že ustanovljene institucije, ki delujejo na tem
področju.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:

Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Obstoječi instrumenti Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja niso v skladu z predpisi EU glede koriščenja strukturnih sredstev; v bodoče bo
sklad lahko financiral le projekte iz enega področja?
Odg: To je trenutno stanje. V predlogu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja je člen, ki posebej opredeljuje naloge Sklada. Operacionalizacija tega člena je
stvar podzakonskih aktov in tudi Strategije regionalnega razvoja.
2. Na kakšen način se dodeljujejo državne pomoči in na kakšni osnovi? Kakšne so povezave z
ukrepi regionalne politike?
Odg: Republika Slovenija se zaveda, da obstoječi sitem deluje v skladu z veljavno
zakonodajo, ki v vseh elementih še ni usklajena z načini delovanja v EU. Obstoječa praksa
se že prilagaja napovedanim spremembam, tako da se pomoči vežejo horizontalno na cel
sklop podjetij. Poslužujemo se posrednih oblik pomoči, kot so ustanavljanje inkubatorjev,
itd..

10. Pobude EU - Interreg (TAIEX lista A. 1,2,17)
Slovenija je vključena v izvajanje PHARE CBC programa (program čezmejnega sodelovanja),
ki je zrcalni program evropskemu programu INTERREG. Področje te pobude ureja posebna
regulativa, ki je bila že spremenjena v skladu z usmeritvami Agende 2000. V usmeritvah za
izvajanje strukturne in kohezijske politike v obdobju 2000-2006 je INTERREG
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najpomembnejša iniciativa EU, za katero se namenja približno 2,5% vseh sredstev za
strukturno politiko. Posebej bodo obravnavana obmejna območja ob sedanjih zunanjih mejah
EU.
Slovenija je predstavila svoje izkušnje pri delu in postopkih, ki potekajo v okviru izvajanja
programa PHARE CBC. Ker je program CBC namenjen pospeševanju gospodarskega
sodelovanja sosednjih obmejnih območij in je pomemben z vidika regionalnega razvoja, je
odgovornost za izvajanje programa CBC v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
področja za regionalni razvoj, v katerem deluje posebna Enota za izvajanje programa.
Predstavljena je bila organizacija enote in področja delovanja. Dosedanje izkušnje pri
oblikovanju skupnih delovnih teles in odborov, v katerih sodelujejo poleg predstavnikov dveh
sosednjih držav (npr.Slovenije in Italije oz.Avstrije) tudi predstavniki Delegacije evropske
komisije V Ljubljani, so pokazale visoko stopnjo sodelovanja na področju programiranja in
ocenjevanja projektov. Ker so pravila izvajanja programov PHARE CBC in INTERREG
različna, je bodoča uskladitev obeh pobud vprašljiva.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
I. Evropska komisija je poudarila razliko med programom PHARE CBC in INTERREG, ki je
namenjen vsem obmejnim območjem nivoja NUTS 3. V primeru Slovenije, ki v celoti
izpolnjuje kriterije za izvajanje te pobude bo potrebno ločiti med izvajanjem programov
strukturne in kohezijske politike ter pobudo INTERREG, ker ne sme prihajati do
prekrivanja financiranja iz različnih virov strukturne politike.
Odg.: Težišče v okviru tega programa bo v prihodnje verjetno prenešeno na mejo s
Hrvaško kot bodočo zunanjo mejo EU.

11. Finančna kontrola, finančni management (TAIEX lista A: 1,2,7,28)
Finančna kontrola za sredstva strukturnih skladov bo v Republiki Sloveniji v smislu notranje
kontrole organizirana na 1. in 2. nivoju ter v smislu zunanje kontrole ha 3. nivoju.
Na 1. nivoju bo interna finančna kontrola organizirana pri proračunskih uporabnikih v okviru
implementacijskih agencij. Notranji kontrolorji bodo opravljali ex-ante nadzor v smislu
sprotnega preveijanja izpolnjevanja proceduralnih in materialnih predpisov. Krovni okvir za
delovanje internih kontrol bo predpisalo Ministrstvo za finance.
Prav tako bo pri proračunskih uporabnikih organizirana interna revizijska služba, ki bo
strokovno neodvisna enota. Služba bo izvajala finančno, računovodsko revizijo ter revizijo
upravljanja in ekonomske učinkovitosti. Notranji revizoiji in notranji kontrolorji bodo
kontrolirali tudi spoštovanje EU pravil, ki bodo zapisana v aktu o akreditaciji.
Na 2. nivoju bo pri Ministrstvu za finance organiziran organ za nadzor proračuna, ki bo izvajal
ex-post finančno revizijo učinkovitosti in ex-post finančno revizijo skupnih projektov različnih
ministrstev ter ex- post upravni nadzor nad zakonitostjo proračunske porabe. Organ za nadzor
proračuna bo določal skupne usmeritve notranje revizije, ki jo bodo izvajale interne revizijske
službe na 1. nivoju.
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Nadzor na 3. nivoju kot zunanjo revizijo bo opravljalo Računsko sodišče. Postopki bodo
usklajeni do te mere, da bo zunanji revizor lahko uporabil večino izsledkov notranjega
revizorja.
Vprašanja, komentarji Evropske Komisije:
1. Kateri organ bo s smislu uredbe 2064 izdal certifikacijo?
Ode: Organ :a nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance oziroma obstoječa Služba za
proračunsko inšpekcijo.
12. Prevzete obveznosti in plačila /Commitments and Payments/
Podana je bila predstavitev sedanjega in bodočega sistema izvajanja EU pomoči v Republiki
Sloveniji. Programi, ki jih financira EU, se izvajajo preko Centralne finančne in pogodbene
enote pri Ministrstvu za finance. CFPE je zadolžena za upravljanje s sredstvi PHARE v skladu
z EU pravili in v skladu s pravili v Republiki Sloveniji, ki veljajo za proračunsko porabo.
CFPE, ki je organizirana kot samostojna enota v okviru Ministrstva za finance; deluje pod
vodstvom odredbodajalca za program (PAO) na nivoju državnega sekretarja za proračun, kije
odgovoren za pravilno porabo sredstev in za sredstva tudi jamči. Sedanja struktura deluje v
okviru decentraliziranega sistema izvajanja (DIS) kot prve faze decentralizacije, ki jo je
Evropska komisija uvedla v Republiki Sloveniji. Za to fazo je značilno, da se sredstva donacij
v proračun vključujejo naknadno, po prejemu donacije. Finančna kontrola na nivoju Republike
Slovenije za porabo sredstev donacij ni organizirana. Po sistemu DIS se izvajajo programi
prekomejnega sodelovanja, za katere so bili finančni memorandumi podpisani od leta 94 do 97
ter nacionalni program COP 97.
V okviru druge faze decentralizacije oz. t.i. povečane decentralizacije pa je bil pri Ministrstvu
za finance ustanovljen nacionalni sklad, preko katerega bodo v bodoče pritekala vsa EU
sredstva. Nacionalni sklad bo deloval pod vodstvom nacionalnega odredbodajalca za program
(NAO). Programe bodo izvajale implementacijske agencije, ki se organizirajo pri posameznih
resornih ministrstvih. V okviru implementacijskih agencij bodo za izvajanje programov kot
odgovorni imenovani odredbodajalci za program (PAO). Za izvajanje posameznega programa
NAO in PAO podpišeta t.i.finančni sporazum, ki ga predhodno odobri tudi Evropska komisija.
Bistveno spremembo v okviru povečane decentralizacije predstavlja ex-ante vključevanje
donacij v proračun ob planiranju proračuna in organiziranje finančne kontrole na nivoju države,
ki kontrolira pravilno in ustrezno porabo sredstev.
Trenutno v Republiki Sloveniji deluje ena sama implementacijska agencija - CFPE, ki izvaja
projekte investicij in institucionalne krepitve v okviru nacionalnega programa 98 in CBC
programe od leta 98 dalje. Predvideno je, da bo od leta 2000 dalje, ko bo nastopilo obdobje
predstruktumih skladov, delovalo več implementacijskih agencij. Predstrukturni. skladi so:
(predhodnik Evropskega kohezijskega sklada), SAPARD (predhodnik Evropskega kmetijskega
sklada) in prenovljeni program PHARE (predhodnik Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega socialnega sklada).
V nadaljevanju je bil natančneje predstavljen opis del in nalog CFPE, ki izhajajo iz
memoranduma o soglasju o ustanovitvi CFPE. Prav tako je predstavljen obstoječi krogotok
celotne dokumentacije, ki služi kot osnova za izplačilo, kakor tudi krogotok denarja. V
zaključku je bilo ponovno poudarjeno, da:
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-

je izvajanje programov, ki jih financira EU, že sedaj integrirano v. sistem proračunske
porabe v Republiki Sloveniji;
da bo novi Zakon o proračunih tako za domača kot za tuja sredstva zagotavljal večletno
planiranje proračunskih sredstev ter
da bo praksa izvajanja programa PHARE preko CFPE v predpristopnem obdobju postala
praksa izvajanja programov v okviru novih finančnih instrumentov (ISPA in SAPARD).

Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
J. Republika Slovenija mora natančno premisliti, kakšna bo porazdelitev odgovornosti v
okviru sistema, kajti podpis dokumenta, ki ga je potrebno poslati Evropski komisiji,
potrjuje celovitost in pravilnost množice korakov, ki jih spremlja tudi veliko število
dokumentov.
2. Plačilni sistem je potrebno organizirati na način, ki zagota\>lja transparentnost in
omogoča revizijsko sled.
3. Republika Slovenija naj predhodno razmisli o sistemu zahtevkov (v SIT ali EUR), ki jih bo
kasneje v okviru strukturnih skladov naslavljala na Evropsko komisijo.
4. Republika Slovenija naj razmisli in predstavi racionalno organizirano mrežo
implementacijskih agencij. Predstavljena mreža naj bo pregledna.

13. Ugotavljanje in odpravljanje nepravilnosti pri dodeljevanju finančnih sredstev
strukturnih skladov
Podrobno je bil predstavljen postopek ugotavljanja in odpravljanja nepravilnosti pri
dodeljevanju sredstev za sofinanciranje lokalne infrastrukture na podlagi
Zakona o
spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji: sprejem poračuna
Republike Slovenije, objava natečaja, mnenja upravnih enot, sklepi o odobritvi sredstev,
soglasja h pogodbi Ministrstva za finance, podpisa pogodbe, koriščenje sredstev, kontrola
namenske porabe sredstev, končno poročila upravne enote o pravilnosti porabe sredstev. V
vseh fazah se postopek lahko ustavi.
Ko je narejen izbor investicij, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, so kontrole in
možnosti ukrepanja naslednje:
- pri dokumentaciji za podpis pogodbe - strokovna služba Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj,
- soglasje na pogodbo - Ministrstvo za finance,
- dokumentacija za koriščenje sredstev - strokovna služba Ministrstvo za ekonomske odnnose
in razvoj,
- odredbodajalec - Ministrstvo ze ekonomske odnose in razvoj,
- računovodska služba MEOR pri sektorju javnega računovodstva Ministrstvo za finance,
- in ne nazadnje upravne enote pri dokončni kontroli namenske porabe sredstev, na mestu
samem.
Tudi strokovna služba Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj opravlja kontrole na mestu
samem, v približno 5 % sofinanciranih investicij. Vsa dokumentacija, ki se nanaša na odobrena
in sofinanciranje investicije, se hrani na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ter na
Ministrstvu za finance.
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14. Stopnje sofinanciranja (TAIEX lista A: 1,2)
Dodatna sredstva po načelih sofinanciranja se v Republiki Sloveniji izvajajo skladno s predpisi,
ki so veljavni oz. bodo še sprejeti. Predpisi, ki to področje trenutno urejajo so: Zakon o
financiranju občin, Zakon o demografsko ogroženih območjih in Finančni memorandum.
Zakon o financiranju občin (ZFO) zavezuje Vlado Republike Slovenije, da sprejme v okviru
razpoložljivih sredstev za posamezno proračunsko leto razdelitev sredstev na podlagi pristojnih
ministrstev za investicije po občinah. Za proračunsko leto 1999 je bil razdelilnik razpoložljivih
sredstev predložen državnemu zboru ob obravnavi dopolnjenega predloga državnega
proračuna ?a leto 1999. Ministrstvo za finance ima po ZFO tudi nalogo, da pred začetkom
investicije preveri, če ima občina zagotovljena ustrezna sredstva. Nobeno izplačilo iz državnega
proračuna se ne more realizirati, dokler ga ne potrdi Ministrstvo za finance. Vsi nadaljnji
postopki, do izplačila upravičencem, so povezani v sistem evidenc in kontrol, ki so predpisane
v veljavnih predpisih, ki urejajo ta področja.

15. Skladnost z drugimi politikami Skupnosti (TAIEX lista A: 1,2)
Predstavljene so bile aktivnosti Slovenije na področju konkurence in nadzora nad državnimi
pomočmi. Področje je bilo sicer podrobneje obravnavano v okviru 6. delovne skupine:
Konkurenca in državne pomoči. Slovenija je že tudi predložila pogajalska izhodišča za
omenjeno področje. Regionalne karte, izdelane po kriterijih za državne pomoči in strukturno
politiko, naj bi Slovenija pripravila in predložila do vstopa v EU.
Področje varovanja okolja je bilo po dogovoru obravnavano v okviru Kohezijskega sklada
(točki 1 in 2).
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
I. Evropska komisija je opozorila, da poleg politike konkurence in varovanja okolja
obstajajo še druge politike skupnosti (ja\>na naročila, zagotavljanje enakih možnosti ipd.),
ki jih je potrebno upoštevati pri vodenju regionalne in strukturne politike. Evropsko
komisijo je zanimalo, kako bo Slovenija sistematično preverjala upoštevanje drugih politik
skupnosti pri posameznih projektih, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov. Kdo bo
izdajal potrdila oziroma zagotavljal, da se druge politike res upoštevajo?
Odg: Slovenska delegacija je pojasnila, da bo, v skladu z novo zakonodajo, vsaka
izvajalska institucija morala pridobiti akreditacijo, za izvajanje projektov. Akreditacijo bo
podelila Vlada Republike Slovenije (zakonodaja bo predpisovala pogoje za pridobitev
akreditacije). Dokument bo pomenil potrdilo, da bo implementacijska agencija delovala v
skladu z navodili oziroma sprejela vsa pravila, ki preprečujejo, da bi do nepravilnosti
(neupoštevanja določil, drugih politik) prišlo.

16. Ocenjevanje in vrednotenje programov (JAIEX lista A: 1,2)
Za vsak projekt, ki se sofinancira iz državnega proračuna, mora biti v skladu z veljavno
slovensko zakonodajo, opravljena analiza stroškov in koristi ter analiza vplivov na okolje.
Določila EU zahtevajo za ocenjevanje in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo iz
strukturnih skladov, vključevanje neodvisnih ocenjevalcev. Za projekte programa Phare so bili
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za ocenjevanje in ovrednotenje projektov neodvisni ocenjevalci projektov že angažirani, tako
da ima Slovenija z evropskim principom ovrednotenja projektov že nekaj izkušenj. Zaveda pa
se, da bo potrebno sistem ocenjevanja in ovrednotenja še dograditi (večja uporaba
kvantitativnih indikatorjev). Nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
predvideva ustrezno ocenjevanje učinkov (razvojnih) programov na regionalni razvoj in
poročanje Vladi.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije
1. Evropska komisije je poudarila pomembnost ocenjevanja in vrednotenja programov.
Načelo vrednotenja bo v novih regiilativah še bolj poudarjeno oz. bo še pridobilo na
pomenu, zato se bomo o tej temi (ocenjevanja in vrednotenja programov) natančneje
pogovarjali na enem od naslednjih srečanj.

17. Sodelovanje v odborih, poročanje, informiranje (propaganda)
Slovenska delegacija je izjavila, da je seznanjena z delovanjem odborov in vključevanjem vseh
relevantnih partnerjev v proces snovanja, spremljanja in ocenjevanja programov. V Republiki
Sloveniji že obstaja delujoč sistem odborov (medresorske komisije, ipd.). Ob vstopu v EU se
bo tudi sama aktivno vključila v sodelovanje v odborih EU.
Poročanje, kot ga opredeljujejo določila evropske zakonodaje s področja regionalne in
strukturne politike, je stvar Evropske komisije oz. njenih organov in je vezano na zunanje,
neodvisne ocenjevalce.
Slovenska delegacija je izjavila, da je seznanjena s sistemom informiranja, obveščanja javnosti,
opredeljenim v regulativah, ki urejajo delovanje strukturnih skladov. Na objektih, ki so bili
zagrajeni, sofinancirani s sredstvi PHARE, Slovenija že postavlja ustrezne označbe, ki
obveščajo javnost o (so)financeiju projekta.

Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Evropska komisija je pojasnila, da je zadnje tri točke uvrstila na dnevni red dvostranskega
pregleda usklajenosti zakonodaje, da bi Slovenijo opozorila tudi na ta, sicer ne odločilna,
vendar ne nepomembna določila regulativ strukturne politike. V primeru neupoštevanja
npr. določil o informiranju (propagandi), ki so zelo tehnična, se že dodeljena sredstva iz
strukturnih skladov lahko odvzamejo oz. se zahteva njihovo vračilo.
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EVROPSKI KOHEZIJSKI SKLAD

1. Splošna predstavitev priprav na vključevanje v projekte Evropskega kohezijskega
sklad v okviru priprav za predstrukturno pomoč ISPA (TAIEX lista A: 16)
Predstavljena je bila organiziranost državne uprave za izvajanje programov predstrukUirne
pomoči - ISPA ki je vsebinsko soroden oblikam pomoči, ki jo v okviru strukturne in
kohezijske politike daje Evropski kohezijski sklad. Nacionalni koordinator predstrukturne
pomoči je Služba vlade za evropske zadeve, ki v sodelovanju z Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj, izvaja poseben posebni pripravljalni program za vključitev v strukturno
politiko EU v okviru nacionalnega programa PHARE. V okviru tega programa bo dokončno
oblikovana organiziranost in določeni nosilci koordinacije strukturne in kohezijske politike po
vstopu v polnopravno članstvo. Predstavljena organiziranost izhaja iz Predloga zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je Vlada sprejela v drugem branju in ki
predvideva ustanovitev Sveta za strukturno politiko ter Agencije za regionalni razvoj pri
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. Priprava projektov za ISPA poteka v okviru
pristojnih resornih organov, na medresorski ravni se projekti uskladijo in odobrijo v okviru
Službe vlade za evropske zadeve, ki posreduje predloge Evropski komisiji. Postopek izvajanja
bo potekal v skladu s pravili programa ISPA ob vključevanju neodvisnih nadzornih institucij in
stalnem spremljanju izvajanja.
Ponovljena je bila predstavitev priprave proračuna in ponovno je bilo opozorjeno na že
uveljavljeno obliko finančnega managemanta, ki se uporablja za PHARE programe in bo veljal
tudi za programe predstrukture pomoči.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Evropska komisija je opozorila, da je potrebna posebna organiziranost za izvajanje
podpore projektom v okviru Evropskega kohezijskega sklada, ki odstopa od delovanja
strukturnih skladov, saj je ta projektno orientirana.
Odg.: Slovenska stran je odgovorila, da bodo ustrezne institucije ustanovljene do vstopa v
polnopravno članstvo.

V soodvisnosti od področij dela 21. skupine je bilo predstavljeno delo Ministrstva za okolje in
prostor (MOP). Predstavljena je bila organizacijska shema, pri čemer je pristojnost dveh od
skupno štirih državnih sekretarjev na omenjenem ministrstvu povezana z aktivnostmi 21.
skupine: prostorsko planiranje (prostorsko planiranje, zakonodaja s področja prostorskega
planiranja, zakonodaja s področja graditve objektov, stanovanjska gradnja) in varstvo okolja,
(varstvo okolja, EU skladi). Predstavljene so bile organizacijska shema in pristojnosti Urada za
prostorsko planiranje.
Kot zakonodajna osnova so bili navedeni: Zakon o urejanju prostora. Zakon o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja in Zakon o
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Na kratko so bile predstavljene Spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije (prometne
infrastruktura, energetska infrastruktura, naravna dediščina in kulturna dediščina).
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Omenjeno je bilo, da bosta na podlagi Nacionalnega programa za prevzem pravnega reda
Evropske Unije (Poglavje, 1.2.14.: Regionalni in prostorski razvoj) pripravljena novi Zakon o
urejanju prostora (nadomestil bo Zakon o urejanju prostora ter Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor) in novi Prostorski plan.
Glede na interes, izražen s strani predstavnikov Generalnega direktorata 16 na multilateralnem
screeningu, je bila posebej predstavljena vloga Študije za celovito presojo vplivov na okolje in
Presoje vplivov na okolje na primeru postopka priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov
objektov državne infrastrukture. Poudarjeno je bilo, da se oba instrumenta uporabljata od leta
1993, se pravi od uveljavitve Zakona o varstvu okolja.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Za naslednji screening je bilo napovedano vprašanje glede a) pristojnosti in odgovornosti
posameznih dejavnikov pri postopku priprave in sprejemanja prostorskih aktov za
infrastrukturne objekte državnega pomena ter b) glede rokov, ki nastopajo v omenjenem
postopku.
Ods: Postopek priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov državne infrastrukture
natančno opredeljen v od 45.a do 45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor. Hkrati je bilo opozorjeno na uspešno izvajanje istega zakona in upoštevanje
Zakona o varstvu okolja glede na določbe glede Študije za celovito presojo vplivov na
okolje (v planski fazi) in Presoje vplivov na okolje (v projektni fazi).

2. Predstavitev priprav na črpanje predstrukturne pomoči ISPA v okviru Ministrstva za
okolje in prostor (TAIEX lista A: 16)
Na (MOP) je bila ustanovljena projektna skupina za pripravo in implementacijo infrastrukturnih
investicijskih projektov na področju varstva okolja v skladu z evropsko zakonodajo na tem
področju. Poleg štirih zaposlenih na ministrstvu o v projektno skupino imenovani tudi
predstavniki Eko sklada. Projektna skupina je v skladu s identificiranimi prioritetami strateških
dokumentov (Pristopna strategija EU na področju varstva okolja, Državni program za prevzem
pravnega reda EU ter iz tega izhajajoči sektorski akcijski programi implementacije evropske
zakonodaje na področju varstva okolja) zadolžena za koordinacijo tehnične priprave
infrastrukturnih projektov, kakor tudi za upravljanje in implementacijo projektov, ki so
koristniki tako nacionalnih proračunskih sredstev kakor tudi sredstev tujih donacij.
Ministrstvo za okolje in prostor vsako leto na podlagi javnega razpisa razdeli nepovratna
sredstva državnega proračuna infrastrukturnih projektov varstva okolja na področjih preskrba s
pitno vodo, čiščenje in odvajanja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Sistem ovrednotenja
(evaluacije) in dodelitve sredstev je transparenten, člani komisije za dodelitev sredstev so poleg
predstavnikov ministrstva in Urada za varstvo narave tudi predstavniki Eko sklada.
Splošni pogoji za oceno / izbiro projektov vključujejo veljavno gradbeno dovoljenje (kadar gre
za dodelitev sredstev za sofinanciranje iz naslova proračunskih sredstev) in predloženo študijo
presoje vplivov na okolje za vsak infrastrukturni investicijski projekt na področju varstva
okolja. Študija presoje vplivov na okolje mora vključevati oceno vseh okoljskih aspektov
posega v prostor, vključujoč npr. zahteve na področju biodiverzitete. Poleg omenjenih
kriterijev so prednostno obravnavani projekti, ki predstavljajo nacionalne prioritete
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implementacije direktiv okoljskega acquisa na posameznem področju varstva okolja kakor tudi
tisti projekti, ki izhajajo iz obveznosti mednarodnih konvencij na področju varstva okolja.
Sredstva so dodeljena, vendar izplačana post factum (po opravljenem dejanju) v skladu z
dejansko izvedenimi deli, ki morajo ustrezati postavljati vsebinskim ciljem in kriterijem. Letno
Ministrstvo za okolje in prostor razdeli cca 5 MEUR med 150 - 200 projektov, ki so sicer
manjših vrednosti, vendar je procedura dodelitve in nadzora izvajanja projekta pred izplačilom
sredstev zelo transparentna. Z omenjeno ilustracijo smo želeli ponazoriti, da se kapacitete za
pripravo in nadzor infrastrukturnih projektov že del institucionalne organiziranosti znotraj
MOP.
MOP že prejema EU nepovratna sredstva preko programa PHARE, za katerega sta podrobno
opredeljena organizacija in tudi postopek kontrole porabe finančnih sredstev tako EU kot tudi
obvezne lastne udeležbe iz državnega proračuna, zato povzemamo organizacijo in postopek
notranje kontrole tudi za porabo vseh ostalih možnih finančnih virov EU (ISPA, novi
PHARE,...).
Sistem upravljanja s nepovratnimi sredstvi EU v okviru MOP:
• po podpisu pogodbe z izvajalcem projekta so v pogodbi poimensko določene zadolžene za
spremljanje pogodbe tako strokovno kakor finančno (inženir s poznavanjem FIDIC pravil,
predstavnik investitorja in predstavnik pristojnega ministrstva
• po pogodbi morajo odgovorne osebe potrdit vsak račun ali situacijo s podpisom in žigom
organizacije v kateri so zaposlene, s čimer zagotavljajo pravilnost in točnost podatkov
napisanih na računu ali situaciji ter da so le-ti skladni s pogodbo. Potijen račun ali situacijo
pošljejo na MOP
• račun ali situacijo projekta na MOP pregleda in potrdi oseba, ki je na uradu zadolžena za
spremljanje programa
• podpisan račun ali situacijo nato še strokovno revidira oseba, ki je po pogodbi zadolžena za
spremljanje projekta in podpisanega pošlje na finančno-računovodski oddelek MOP
• odgovorni računovodja pregleda podpisan račun ali situacijo, napiše odredbe za izplačilo in
podpisano s podpisom odredbodajalcev pošlje na Ministrstvo za finance, CFPE (centralno
finančno in pogodbeno enoto) za izplačilo. Na Ministrstvu za finance - CFPE račun ali
situacijo po ponovni preverbi odgovorna oseba za izplačila pošlje na Ministrstvo za finance
sektor za proračun v izplačilo
• na Ministrstvu za finance račun ali situacijo izplačajo po predhodni odobritvi CFPE na žiro
račun izvajalca, ki je podan tako v pogodbi kakor tudi na računu ali situacji.
Vsi odredbodajalci (nadzorni inženir, I strokovno revidira in potrdi situacijo; odgovorna oseba
za program na MOP; odgovorna oseba za strokovno revizijo na MOP; odgovorni finančni
referent na MOP; odgovorna oseba na CFPE, ki potrdi situacijo za izplačilo) so kazensko
odgovorni. Predstavljen sistem naj bi bil v veljavi tudi za predstruktumo pomoč, s potrebnimi
prilagoditvami morebitnim spremembam ali smernicam decentraliziranega sistema izvajanja
predstrukturne pomoči.
V okviru Nacionalnega programa Phare 1998 je predvidena tehnična pomoč projektni skupini
za pripravo in implementacijo infrastrukturnih investicijskih projektov, ki naj bi poleg
kadrovske okrepitve nudila predvsem prenos znanja za pripravo in koordinacijo projektov na
lokalnem nivoju oz. samim investitoijem.
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MOP je 1.aprila 1999 predal Službi vlade za evropske zadeve in Delegaciji EU v Sloveniji
prijave za kandidaturo za ISPA sredstva EU (Application Form); 4 projekti so s področja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 1 projekt s področja ravnanja z odpadki.
Vprašanja, komentarji Evropske komisije:
1. Kako je predviden monitoring (spremljanje) izvedbe projektov?
Odg.: Za monitoring izvedbe projektov je trenutno zadolžen inženir (kot nadzorni inženir
in. predstavnik investitorja, največkrat občine), ki pozna FIDIC pravila in je za to
pogodbeno zadolžen in kazensko odgovoren. Poleg tega so za to zadolženi tudi
predstavniki izpostav MOP na terenu (kot interni nadzor resornega ministrstva).

3 Predstavitev priprav na črpanje predstrukturne pomoči ISPA v okviru Ministrstvaa
za promet in zveze (MPZ) (TAIEX lista A: 16) .
Slovenska delegacija je najprej podrobneje predstavila (namen, cilji, roki za izvedbo ipd)
osnovne predpise Republike Slovenije s področja prometa in zvez, ki se nanašajo na področje
strukturne in kohezijske politike: Nacionalni program razvoja slovenske železniške
infrastrukture, Nacionalni program izgradnje avtocest, Spremembe in dopolnitve nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, Predlog sprememb nacionalnega programa
razvoja
slovenske železniške infrastrukture, Resolucija o prometni politiki Republike
Slovenije.
V nadaljevanju so bili predstavljeni predlogi projektov za sofinanciranje v okviru
predstrukturne pomoči ISPA:
1. Remont glavnih železniških povezave (Sežana-Ljubljana, Ljubljana-Zidani Most, Zidani
Most-Šentilj, Ljubljana-Jesenice), preko 101 km.
2. Prenova vozne mreže na železniških linijah (Ljubljana-Zidani Most, Ljubljana-Sežana) v
skupni dolžini cca 248 km.
3. Modernizacija signalno-varnostnih naprav na železniških progah (Divača-Koper, PivkaIlirska Bistrica) cca 55 km.
Kriteriji, ki so narekovali takšno izbiro projektov: projekti so del koridorjev V in X, sestavni
del Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, povečujejo varnosti v
železniškem prometu, povečujejo zmogljivosti železniških povezav in mednarodno
konkurenčnosti ter zmanjšujejo stroške vzdrževanja.
Tehnična dokumentacija, »Feasibility« študija,, ocena vplivov na okolje, razpisna
dokumentacija, javna naročila, evaluacija in izbor izvajalcev bo končan najkasneje do oktobra
oktober 1999.
Sledila je predstavitev organizacije za implementacijo programov ISPA s področja transporta.
V okviru Ministrstva za promet in zveze za potrebe programov ISPA obstaja posebna
projektna skupina, sestavljena iz posameznih strokovnjakov, specializiranih za prometne
podsisteme, ki so predmet posameznih projektov ISPA. Takoj ko bo prišlo do konkretnega
dogovora o izvajanju projektov v okviru ISPA, se bo v odvisnosti od števila projektov,
pristopilo k angažiranju kadrov za posamezne projekte oz. skupine projektov.
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6. Institucije, ki jih mora Slovenija ustanoviti oz. okrepiti za izvajanje acguisa
Za izvajanje in koordinacijo regionalne in strukturne politike po načelih EU bo Republika
Slovenija morala vzpostaviti sistem ustreznih institucij (oddelkov ministrstev, agencij ipd) ter
natančneje opredeliti njihove naloge, pristojnosti in medsebojne povezave.
Predstavniki Evropske komisije so izrazili pomisleke glede velikega števila predvidenih
koordinacijskih in implementacijskih institucij, ki naj bi jih vzpostavili v Republiki Sloveniji za
izvajanje strukturne in kohezijske politike. Komisija je predlagala, da Republika Slovenija,
tako zaradi svoje velikosti kot tudi zaradi čim večje poenostavitve že tako zelo zapletenega
sistema in postopkov v okviru strukturne politike EU, vzpostavi eno koordinacijsko institucijo,
ki bo imela ustrezne pristojnosti in pooblastila za koordiniranje ostalih implementacijskih
institucij v Sloveniji, in bo osrednje mesto, s katerega bo potekala koordinacija z Brusljem.
Tudi monitoring izvajanja programov bi bilo smiselno urediti na enem samem mestu.
Slovenska delegacija je bila opozoijena na nevarnost podvajanja in nekoordiniranega delovanja
državnih institucij (implemantacijske mreže) na regionalni ravni, pri čemer pa je predstavljen
koncept regionalnih razvojnih agencij sicer naletel na odobravanje.
Izpostavljena je bila potreba, da Slovenija najprej usposobi Agencijo za regionalni razvoj v
okviru MEOR, kajti ta institucija bo morala aktivno delovati že za črpanje predstrukturne
pomoči. Poleg tega je potreben določen čas za usposabljanje kadrov in pridobitev potrebne
tradicije ter zaupanja partneijev, ki so vključeni v proces.
Nekatere predvidene institucije bi bilo mogoče nadomestiti z medresorskimi komisijami, ki so
tudi sicer dober način za medsebojno sodelovanje ministrstev in vključevanje različnih
partneijev v proces.

7. Sklep ter roki za izvedbo
Evropska komisija na tokratnem pregledu usklajenosti zakonodaje ni sprejemala odločitev
oziroma dajala sklepov. Je pa posredovala nekaj koristnih pripomb in napotil, ki so
predstavljena v zapisniku in bi jih bilo dobro v čim večji meri upoštevati.
Evropska komisija ni imela pripomb oziroma ni komentirala rokov za sprejem sistemske in
druge ustrezne zakonodaje, potrebne za izvajanje ter koordinacijo in nadzor strukturne
politike, kot so bili navedeni v TAIEX listi A. Torej so obvezujoči roki za sprejem ustrezne
zakonodaje takšni, kot so navedeni v TAIEX listi A (priloga).
Evropska komisija je poudarila, da sam sprejem ustrezne zakonodaje ni dovolj, pač pa se
država, bodoča članica, mora usposobiti za ustrezno izvajanje te zakonodaje. Vzpostaviti mora
torej ustrezne institucije in usposobiti ljudi, ki bodo zakonodajo implementirali oziroma
nadzorovali njeno izvajanje.
Evropska komisija pričakuje, da bo Republika Slovenija že na naslednjem srečanju podala
natančnejši prikaz zamišljene institucionalne organiziranosti za izvajanje ter koordinacijo in
nadzor strukturne politike.
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8. Splošna ocena pregleda usklajenosti zakonodaje
Slovenska delegacija je na dvostranskem pregledu usklajenosti zakonodaje pokazala
razumevanje zakonodaje s področja regionalne in strukturne politike ter prikazala trenutno
stanje na področju regionalne in strukturne politike v Slovenije in predvidene ukrepe za
prilagoditev načelom regionalne in strukturne politike EU do vstopa v EU.
Slovenska stran na dvostranskem pregledu usklajenosti zakonodaje še ni dala celovite in jasne
slike "organiziranosti vseh institucij potrebnih za izvajanje strukturne in kohezijske politike po
načelih EU. Eno od odprtih vprašanj ostaja tudi teritorialna delitev Slovenije.

9. Problemi, ki se navezujejo na druge delovne skupine
Problematika, ki jo pokriva 21. delovna skupina: Regionalna politika in koordinacija
strukturnih skladov je izrazito »medresorska« se neposredno ali posredno navezuje na
problematiko, ki je bila oziroma še bo obravnavana v okviru drugih delovnih skupin za pregled
usklajenosti pravnega reda Slovenije s pravnim redom EU. Gre za naslednje skupine:
6.

DS: Politika konkurence in državne pomoči: izdelava regionalnih map (opredelitev NUTS
3 enot) za (nove) sheme regionalnih državnih pomoči;
7. DS: Kmetijstvo, podskupina Strukturni ukrepi in razvoj podeželja - Kmetijski sklad,
zakonodaja in institucionalna organiziranost za izvajanje strukturne politike, vprašanje
koordinacije med ministrstvi in drugimi institucijami strukturne politike;
8. DS: Ribištvo - Finančni instrument za ribištvo: vključevanje ukrepov s področja ribištva v
okvir celovite regionalne in strukturne politike;
12. DS: Statistika: teritorialna členitev Slovenije (opredelitev NUTS ravni); oblikovanje baze
podatkov regionalne statistike (za ravni NUTS 2 in NUTS 3), potrebnih za izvajanje
regionalne in strukturne politike po načelih EU.
13. DS: Socialna politika in zaposlovanje - Socialni sklad: zakonodaja in institucionalna
organiziranost za izvajanje strukturne politike, vprašanje koordinacije med ministrstvi in
drugimi institucijami strukturne politike;
28. DS: Finančni nadzor: sistem nadzora porabe sredstev strukturnih in kohezijskega sklada

10.Priloge

.

V.-'*-

• "

• Izpolnjena TAIEX lista A oddana dne 26.4.1999
• Kopije materialov s predstavitve izročene Komisiji neposredno pred screeningom (priloga)
• Prevod zakonodaje: angleški prevod predloga zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, posredovan g. Lombarderu na multilateralnem screeningu 20. in 21. aprila (priloga)
• Dnevni red
• Spisek prisotnih s strani RS
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Ime in priimek
1. mag. Igor Strmšnik, OPS
2. g. Rado Klančar, MEOR, vodja DS
3. g. Ivo Piry, MEOR, nam, vodje DS
4. ga. Metka Farič, MEOR, sekretarka D S
5. ga. Mojca Aljančič, MEOR, nam, sekr.
6 ga. Snežana Čanak, MEOR
7. mag. Andrej Horvat, MEOR
8. mag. Damjan Kavaš, IER
9. ga. Janja Pečar, UM AR
10. ga. Brina Bitenc Korinšek, MKGP
11. ga. Simona Rogi, MKGP
12. ga. Vanja Hazl, MDDSZ
13. ga. Staža Baloh Plahutnik, MGD
14. mag. Stane Vlaj, SVLS
15. mag. Miran Gajšek, MOP
16. mag. Nives Nared, MOP, ISPA
17. g. Slavko Tekavčič, MF
18. ga. Petra Zemljič, MF
19. g. Jože Maček, MF
20. g. Mojca Grošelj, CFCU
21. mag. Miloš Pregl, MPZ
22. ga. Marija Batista, MEOR-NT
23. g. Bojan Dejak, Sklad
24. ga. Maja Kezunovič, OPS
25. dr. Branko Pavlin, SURS
26. dr. Riana Benko, S VEZ
27. ga. Janja Seliškar Kovač, S VEZ
28. g. Iztok Jarc, Misija RS pri EV

Rado Klančar
vodja 21. delovne skupine
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mag. Igor Strmšnik
član OPS
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ZAPISNIK
MULTILATERALNEGA
USKLAJENOSTI DRŽAV KANDIDATK
REDOM IN SISTEMOM EU

S

PREGLEDA
PRAVNIM

POGLAVJE 28: Finančni nadzor
DATUM: 10.5.1999

Predstavitev ureditve sistema finančnega nadzora v državah EU so v
skladu s predlaganim dnevnim redom podali predstavniki DG XX in
UCLAFA.

1. UGOTOVITVE,
ACQUISA

KI

IZHAJAJO

IZ

PREDSTAVITVE

Na področju finančnega nadzora EU nima direktiv, ki bi bile
zavezujoče za države članice, zato je sama uskladitev s pravnim
redom EU relativno manj zahtevna. Naloga finančnega nadzora je
nadziranje izvajanja regulative, ki ureja posamezna področja sistema.
Bistveno bolj zahtevna pa bo izgradnja in ustrezna usposobitev
institucij, ki bodo nadzirale oblikovanje proračunskih prihodkov in
njihovo uporabo, uporabo sredstev predpristopnih pomoči in
strukturnih skladov EU , vključno z izgradnjo sistema notranjih
kontrol in sistema notranjih revizij.
Splošni del
Predstavnik DG XX je prikazal model ureditve neodvisnega
zunanjega in notranjega nadzora v državah članicah. Poudaijeno je
bilo, da ni predpisanega modela, ki bi bil edini sprejemljiv za Komisijo
EU, pač pa je pomembno, da je linija poročanja in odgovornosti
postavljena tako, da sta notranja in zunanja revizija funkcijsko in
strokovno neodvisni. Prav tako je pomembno in racionalno, da sta
nadzor nad porabo sredstev nacionalnih proračunov in nad porabo
sredstev EU urejena po enakem sistemu. Poudaijen je bil pomen
synopsisa, ki je namenjen spremljavi stanja finančnega nadzora v
državah kandidatkah in je dokument, ki se spreminja glede na
spoznanja Komisije. Komisija priporoča, da ga države kandidatke
preverjajo in komentirajo. Izpostavljeno je bilo, da jih zanimajo ozka
grla, ki omejujejo razvoj finančnega nadzora.
Glede organiziranosti finančnega nadzora in delitve pristojnosti v
primeru, ko je notranja revizija organizirana na ravni resornih
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ministrstev, je priporočljivo, da se na drugi ravni finančnega nadzora
zagotovi enotne strokovne usmeritve za delo • notranjih revizij
resornih ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov.

Prihodki EU: Instrumenti nadzora v povezavi z lastnimi
viri
V okviru te točke dnevnega reda so bili predstavljene osnove za
izračun prispevkov držav članic v proračun EU iz davka na dodano
vrednost, BNP in carin.
Predstavljena je bila uredba št. 1552/98 in finančna uredba št.
1231/77. Pomembno je, da je zakonodaja v državah članicah
razumljiva, jasna in primerljiva. Komplicirana zakonodaja spodbuja k
prevaram. Nacionalni organi so tisti, ki bodo za zaščito finančnih
interesov Evropske Skupnosti organizirali nadzor vseh faz, od
pobiranja prihodkov do prenosa v Skupnost. Naloga nacionalnih
organov je, da se računovodstvo vodi v skladu z načinom, kot je
uveljavljen v Skupnosti, da se kontrolirajo in spoštujejo roki
(pobiranje, obračunavanje, izterjave). Za primere nespoštovanja
rokov je predvideno plačilo visokih zamudnih obresti. Finančni
nadzor mora biti tudi v tem delu neodvisen, nevtralen in strokoven.
Pri mesečnem, kvartalnem in letnem poročanju je potrebno prikazati
obseg kontrol in najpomembnejše probleme, ki se pojavljajo. Osnova
za letna poročila morajo biti mesečna poročila. V primeru izkazane in
zaradi višje sile ali specifičnih primerov nepobrane obveznosti, je
lahko država članica oproščeha plačila obveznosti, če zneski
presegajo 10.000 evrov. Če pa do izgube lastnih sredstev pride zaradi
korupcije državnih uradnikov, ne glede na to ali so bili spoštovani vsi
postopki, bi v tem primeru ta sredstva morala plačati država članica
iz lastnih proračunskih sredstev. Komisiji je potrebno sporočati vse
primere odkritih goljufij kot na primer preferencialni režimi, poreklo
blaga na podlagi lažnih certifikatov, ki presegajo 10.000 evrov.
Regulativa predvideva nadzor pri državah članicah na licu mesta (onthe-spot-inspections).Tu so predvidene skupne inšpekcije, sestavljene
iz predstavnikov Evropske Komisije in države članice. Komisija se
lahko odloči, da naloži nacionalnim organom specifični nadzor.
Glede problematike evidentiranja vplačevanja carin je Komisija EU
opozorila na zlasti na t i. račun dokončnih plačil, to je pravilno
ugotovljenega carinskega dolga in plačanih carin ter na t.i. račun
spornih oziroma začasnih plačil, to pa so tiste carine, ki ali niso
izterljive ali pa je možen naknadni poračun po dokončni ugotovitvi
pravilnega carinskega dolga.
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Ukrepi nadzora povezani s skupnimi izdatki za
kmetijstvo v EUIzvajanje EU predpisov, ki določajo
uporabo sredstev tuje pomoči, sredstev garancijskega in
jamstvenega sklada (EKUJS - EAGGF) oz. sredstev skupne
kmetijske politike v pogojih slovenske zakonodaje

Za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike je ustanovljen
poseben sklad European Agricultural Guarantee and Guidance Fund
(EAGGF). Za financiranje skupne kmetijske politike porabi EU okoli
50% vseh proračunskih sredstev, zato so določila glede črpanja EU
sredstev zelo podrobna in natančno predpisana.
EAGGF je sestavljen iz jamstvenega dela in usmerjevalnega dela. Prvi
del pokriva izplačila povezana z urejanjem kmetijskega trga (direktna
plačila, izvozna nadomestila, intervencijski ukrepi), drugi del pa
izvaja plačila za izvajanje ukrepov strukturne politike v kmetijstvu.
Postopki izplačevanja sredstev za ukrepe s področja garancijskega
dela sklada se izvajajo v obliki nadomestil. Držav^ članica izplača
sredstva za izvedbo posameznega ukrepa, ki je v skladu s skupno
kmetijsko politiko neposredno upravičencu. Hkrati pošlje zahtevek za
nadomestilo izplačila EAGGF, ki pregleda upravičenost do
nadomestila in izvede izplačilo na račun države članice, oz. v primeru
suma, zahteva kontrolo namenske uporabe sredstev. V primeru
ugotovljene nepravilnosti izplačilo sredstev zadrži. Ker gre za
izplačilo obsežnih sredstev in za zahtevne postopke, ima EU le te
zelo podrobno razdelane. Za pridobitev EU sredstev mora država
članica ustanoviti plačilno(e) agencij o(e) (PA) in uvesti učinkovit
sistem notranjega finančnega nadzora.
Izplačila za usmerjevalne ukrepe se nanašajo na izplačila v obliki
financiranja in sofinanciranja s strani EU ter ne zahtevajo ustanovitev
posebne PA.
Ustanovitev in naloge PA regulira uredba R 1663/95. V predstavitvi
s strani EU komisije so bile prikazane in poudaijene naloge
notranjega finančnega nadzora ( finančna kontrola in revizija) pri
financiranju ukrepov skupne kmetijske politike.. Za finančni nadzor
izdatkov skupne kmetijske politike so odgovorni pristojni organi
države članice. Jamstveni del sklada nadomešča izdatke za ukrepe
skupne kmetijske politike , ki jih Evropska komisija izplačuje
končnim uporabnikov preko PA v posamezni države članice .
Finančno kontrolo izplačil izvaja EU po načelu ex-post na podlagi
predložene dokumentacije in na kraju-samem.
Predhodni, ex-ante finančni nadzor izvajajo države članice v obliki
kontrole pravilnega izvajanja nacionalnih in EU predpisov, še pred
izplačilom finančnih sredstev končnim upravičencem. Za izboljšanje
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učinkovitosti finančnega nadzora organizira Komisija redne
konzultacije z državo članico, zlasti z namenom preprečevanja
prevar in zlorab. Na konzultacijah
Komisija in države članice
izmenjujejo ugotovitve in izkušnje pri izvedenih aktivnostih za
preprečevanje nepravilnosti. Področje finančne kontrole za izplačila iz
EAGGF je porazdeljeno med DG-VI in DG-XX. DG-VI preverja
zlasti namenskost izplačanih sredstev, DG-XX pa pravilnost in
pravočasnost izvedenih postopkov za uveljavljanje in izplačevanje
finančnih sredstev.
Notranja revizija v PA nadzoruje delovanje sistema notranje kontrole
in ugotavlja ali sistem notranje kontrole ustrezno deluje. V primeru
ugotovitve nepravilnosti mora država članica izvesti potrebne
postopke za odpravo le-teh na lastno pobudo ali na zahtevo EU
komisije. V primeru izvedbe kontrole s strani EU komisije, mora
država članica zagotoviti vse potrebne podatke in pogoje za izvedbo
postopkov kontrole
Država članica mora zagotoviti in določiti organe, ki bodo odgovorni
za finančno kontrolo izdatkov in za certificiranje letnih poročil. Ti
organi morajo biti neodvisni. V primeru ugotovljenega odstopanja od
predpisov EU, lahko EU komisija zahteva od države članice
povrnitev sredstev oz. prekinitev nadaljnjega izplačevanja sredstev.

Z vzpostavitvijo finančnega nadzora v PA bo izpolnjen eden osnovnih
pogojev za akreditacijo PA in za uveljavljanje zahtevkov za sredstva,
ki jih bo EU izplačevala iz jamstvenega in usmerjevalnega dela
EAGGF in iz sredstev predpristopne pomoči SAPARD.

Ker je bil s področja finančnega nadzora virov EU za financiranje
skupne kmetijske politike že opravljen pregled usklajenosti v okviru
DG-VI, to področje ni bilo predmet bilateralnega pregleda področja
delovne skupine 28. Prav tako bo s področja strukturnih skladov in
predpristopne pomoči, glede na sprejeto Agendo 2000, delno
dopolnjena zakonodaja EU (predvsem na področju postopkov). Iz
tega razloga EU komisija načrtuje za področje finančnega nadzora
izplačil iz strukturnih skladov v prvi polovici letošnjega leta dodaten
pregled usklajenosti.
O'.,
Izdatki za strukturne sklade

_

Predstavljen je bil sistem finančnega nadzora strukturnih skladov.
Sredstva strukturnih skladov so druga največja postavka v strukturi
proračuna EU.
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Država članica mora preverjati namensko porabo sredstev in je
dolžna pripraviti predpis o minimalnih kontrolnih ukrepih finančnega
nadzora.
2. člen Uredbe št. 2064/97 o minimalnih kontrolnih ukrepih obvezuje
države članice, da morajo vzpostaviti ustrezne sisteme implementacije
in certificiranja ter zagotavljati, da so predplačila upravičena,
zagotavljati ustrezno revizijsko sled in določiti odgovornost
posameznih organov v sistemu in procesu uporabe sredstev.
Zagotovitii mora ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Kontrola, ki temelji na analizi tveganj, mora obsegati vsaj 5%
porabljenih sredstev. Preverjati je potrebno, ali so sistemi uveljavljeni,
ali delujejo in ali so učinkoviti. Države članice morajo imenovati
neodvisno inštitucijo, ki bo potrjevala, da je projekt potekel. Države
članice so dolžne Komisiji predstaviti letno poročilo o potekajočih
projektih. Zagotovljena mora biti revizijska sled vse od trenutka, ko
se sredstva EU izplačajo državi članici..
Finančni kontrolor Komisije sodeluje na podlagi upravnega
sporazuma s članico in na osnovi letnega načrta inšpiciranj s
pristojnim organii v državi članici.
Napovedano je bilo, da bosta popravljeni uredba št. 4253/88, ki se
nanaša na kohezijski sklad in uredba 2064/97 v delu, ki se nanaša na
postopke ne pa na načela nadzora.
Zaščita finančnih interesov EU - enota UCLAF
Posebna enota Komisije EU UCLAF je namenjena zaščiti finančnih interesov
EU in borbi proti gospodarskemu kriminalu. UCLAF deluje že deset let in je
do zdaj izdala devet letnih poročil. Enota odgovarja neposredno Generalnemu
Sekretariatu Komisije EU, poroča pa neposredno članom Komisije EU.
UCLAF opravlja kontrolo na dohodkovni in odhodkovni strani proračuna EU.
Na podlagi Uredbe Sveta 595/91 mora UCLAF sporočiti vse odkrite kršitve
s področja skupne kmetijske politike, ter področja strukturnih skladoy v
skladu z Uredbo Sveta 1681/94. Uredba Sveta 1552/89 pa zahteva sporočanje
kršitev s področja lastnih sredstev. Poročila o kršitvah morajo biti pripravljena
za vsako trimesečje.
Na podlagi Uredbe Sveta 1469/95 UCLAF pripravi seznam nezaupanja
vrednih upravičencev (t.i. črna lista) do sredstev iz EU kmetijskih skladov, ki
se potem posreduje Komisiji EU in državam članicam, z namenom okrepitve
kontrol, pridržanja izplačil ter izločitve iz seznamov upravičencev. Na podlagi
Uredbe 515/97 se oblikuje sistem vzajemne pomoči pri odkrivanju
gospodarskega kriminala in drugih kršitev med UCLAF in državami članicami
na področju carin in kmetijstva.
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Vzpostavljena je bila centralna informacijska mreža, ki omogoča sprotno
obveščanje o vseh oblikah vsakovrstnih kršitev in o možnostih za njihovo
odkrivanje in sredstvih za preprečevanje le-teh. Značilnost operativnega
sodelovanja med preiskovalnimi organi EU (UCLAF) in pristojnimi organi
držav članic, je v multi-disciplinarnem pristopu in kadrovski sestavi. UCLAF
se tudi neposredno vključi v pregon in preprečevanje teh oblik kršitev z
svojimi administrativnimi ukrepi in s poročili, ki služijo kot dokaz pred sodišči
držav članic EU.
Uredbe Sveta 2988/95 pa je na novo opredelila osnovni pravni okvir in naloge
kontroliranja, ukrepanja in izvajanja administrativnih sankcij s strani UCLAF.
Ta uredba je tudi postavila zelo široko definicijo neupravičenega posega v
finančni interes EU (kršitev). Dejanje, ki predstavlja kršitev, sega od navadne
pomote oz. pomanjkljivosti, do najhujših oblik mednarodno organiziranega
kriminala. Podrobneje so opredeljene oblike kršitve carinskih pravil,
podkupovanja in pranja denaija. Temu so tudi prilagojeni ukrepi, ki jih
sprejema UCLAF. Bistvo ukrepov je administrativne narave, ki jih Komisija
EU lahko sprejema sama, ali pa države članice na njeno pobudo. Pristojnosti
UCLAF se dotikajo tudi kazensko pravnega pregona, saj v primerih
kvalificiranega suma storitve resnejših kršitev, UCLAF neposredno sodeluje s
preiskovalnimi organi držav članic in pripravlja dokazno gradivo. Le- te so
dolžne omogočiti izvedbo preiskovalnih dejanj in zagotoviti ustrezno dokazno
vrednost izsledkov.
Uredba Sveta 2185/96 pa natančneje opredeljuje pravila opravljanja ukrepov
UCLAF na kraju samem. Posebej je poudaijeno spoštovanje notranje ureditve
držav članic, njihovih postopkov in ukrepov, ter spoštovanje pravil o tajnostih
postopkov. Ukrepi se vedno izvajajo v sodelovanju z organi države članice,
velja partnersko načelo.
Poudarjena je bila tudi potreba sodelovanja z državami kandidatkami za
članstvo v EU. Kot primer je bila navedena Poljska, ki je s pomočjo
strokovnjakov UCLAF, ustanovila in tudi operativno usposobila
interdisciplinarno centralno službo, ki skrbi za pregled in nadzor ter
preiskovanje večjih oblik organiziranega kriminala, ki bi lahko občutno
posegal v finančne interese EU po pridružitvi. Ustanovitev take službe, je
smiselna iz treh razlogov. Prvič, dvigne se raven varstva finančnih interesov
države in s tem EU, drugič, centralizirana služba omogoča državi članici
pregled nad vsemi raznovrstnimi izvršilnimi posegi organov EU na ozemlju
države članice, in tretjič, olajša se komunikacija s predstavniki EU na tem
področju.

2. POMEMBNEJŠA VPRAŠANJA DELEGACIJ DRUGIH DRŽAV
Na skupnem srečanju delegacij kandidatk in predstavnikov Komisije
je bilo vprašanj relativno malo.
Poljska
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1 .Vprašanje se je nanašalo na model finančnega nadzora glede
potrebe po formiranju dveh institucij nadzora in sicer Revizijskega
sveta pri vladi in Finančne kontrole pri MF.
Odgovor: Ni potrebe po obeh organih, dovolj je en organ. Bistveno
pa je, daje neodvisen.
•

2. Vprašanje je bilo, kakšne so posebnosti v zvezi z DDV in BNP.
Po mnenju Evropske Komisije je bil sistem lastnih sredstev
predstavljen razumljivo. Pozvali so, da se specifična vprašanja
postavijo na bilateralnem screeningu.

3. Kakšna je vloga Plačilne agencije in kako je povezana s finančnim
nadzorom? Ali ne gre za podvajanje kontrol?
Odgovor: Iz držav članic prihajajo kritike. Različne institucije
nadzora je treba kordinirati, da ne pride do podvajanj. Odgovornost
za vodenje in nadzor je na državah članicah.
4. Kaj pomeni »ustrezno certificiranje zahtevkov za izplačilo?
Odgovor: Gre za osebno oceno finančnega nadzornika in odgovorne
službe v DG VI, za končno plačilo pa veljajo še formalne
zahteve(mnenje neodvisnega organa, da je kontrolirano vsaj 5%
porabljenih sredstev).
Češka
5. Ali se pripravlja sprememba uredbe o minimalnih zahtevah finančne
kontrole v povezavi s strukturnimi skladi?
Odgovor: Zaenkrat ni nobenih sprememb te uredbe.
Madžarska
6. Kako naj bi bil organiziran organ za varstvo finančnih interesov EU
in katera ustanova je po izkušnjah Komisije primerna?
Odgovor: Komisija državam ne predpisuje nacionalnih sistemov
organiziranosti finančnega nadzora. To je suverena odločitev držav
članic, Komisija pa pričakuje zagotovitev ustreznega finančnega
nadzora.
3. SKLEP
Iz predstavitev Komisije izhaja, da članicam ne predpisuje
organizacijskih struktur in načina izvedbe predpisov EU, temveč
zahteva od njih, da zagotovijo preglednost oblikovanja in porabe
sredstev in ustrezen finančni nadzor. Če ugotovitve apliciramo na
naše razmere, lahko zaključimo, da bo morala Slovenija zaradi
nadzora nad lastnim proračunom in sredstvi EU zagotoviti ustrezno
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organizacijsko in kadrovsko strukturo na vseh ravneh nadzora - na
ravni notranje kontrole, notranje revizije ter zunanjega nadzora.
4. SPLOŠNA OCENA
Zahtevno in kompleksno področje finančnega nadzora, kot je urejeno
v državah EU, je bilo sistematično predstavljeno. Poudarjeni so bili
glavni principi in načela za postavitev sistema finančnega nadzora.
Glede na povezanost problematike nadzora in posebej finančnega
nadzora z vsemi področji delovanja upravnega sistema, gre torej za
proces nadgrajevanja sistema do članstva Slovenije vEU.
5. PRILOGE
Dnevni red sestanka
Spisek prisotnih s strani RS
Model organiziranosti finančnega nadzora v EU
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ZAPISNIK

BILATERALNEGA

PREGLEDA

USKLAJENOSTI

SLOVENSKE ZAKONODAJE S PRAVNIM REDOM EVROPSKE
UNIJE
POGLAVJE: 28-FINANČNI NADZOR
DATUM: 11.5.1999

Dnevni red bilateralnega sestanka je potekal po enakem zaporedju tem kot multilateralni
sestanek, razen da točka nadzora nad uporabo sredstev kmetijskega sklada EU ni bila na
dnevnem redu bilateralnega sestanka.
Na začetku so predstavniki slovenske delegacije podali predstavitve sistema in institucij
finančnega nadzora v Republiki Sloveniji in posredovali informacije v zvezi s pripravo
bodoče zakonodaje, ki bo urejala to področje.
L PREDSTAVITEV FINANČNEGA NADZORA V SLOVENIJI- SPLOŠNO
Splošno predstavitev finančnega nadzora v Sloveniji je podal Andrej Simonič in v uvodu
povedal, da Slovenija sprejema pravni red Evropske Unije za področje 28 finančni nadzor v celoti in ne zahteva prehodnih obdobij ali izjem. Nadaljne
predstavitve članov Slovenske delegacije bodo tako usmetjene predvsem v predstavitev
obstoječega stanja na področju finančnega nadzora in na predvidene aktivnosti v zvezi z
izgradnjo institucij, ki bodo pripomogle k implentaciji ustreznega finačnega nadzora.
1. Koncept in sistem finančnega nadzora je v Sloveniji nastal pred začetkom
približevanja Slovenije Evropski uniji. Temelji na inšpekcijski kontroli pravilnosti
uporabe proračunskih sredstev. V primeru ugotovljenih nepravilnosti inšpektor izda
odločbo, zoper katero je dopustna pritožba in sodno varstvo. Do članstva v EU bo
Slovenija uvedla sistem finančnega nadzora, ki bo kompatibilen s sistemi v EU. Uveden
bo sistem interne kontrole in interne revizije, organiziran na prvem in na drugem nivoju.
Ustrezne pravne podlage za izgradnjo fiančnega nadzora bo vsebovane v Zakonu o
proračunih, ki bo v skladu z Državni programom za prevzem pravnega reda EU sprejet
do konca novembra 1999. Tretji nivo (računsko sodišče) je že ustrezno vzpostavljen.
V obdobju pridruženega članstva Slovenija že zagotavlja in bo tudi v prihodnje
zagotavljala sproten razvoj sistema, tako da bo zagotovljen ustrezen finančni nadzo.r nad
uporabo sredstev evropske pomoči. Posebne prilagoditve sistema bodo izvedene pred
začetkom uporabe sredstev prek implementacijskih agencij.
2. Obstoječa ureditev
Status institucije nadzora in njene pristojnosti določa Zakon o izvrševanju proračuna
(ZIPRO).
Na prvem nivoju so porabniška ministrstva do-1. julija 1999 dolžna vzpostaviti sistem
notranje kontrole in notranjo revizijo. Vzpostavitev ne bo posegala v delo inšpekcijskih
služb (proračunske inšpekcije in druge resorne inšpekcije), ki bodo še naprej delovale in
v primeru ugotovljenih nepravilnosti izdajale odločbe. Na drugem nivoju - na podlagi
določb ZIPRO - deluje proračunska inšpekcija v sestavi Ministrstva za finance.
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Proračunska inšpekcija izvaja ex post kontrolo uporabe proračunskih sredstev pri
proračunskih uporabnikih. Porabo sredstev preko lokalnih skupnosti nadzira Računsko
sodišče Republike Slovenije na tretjem nivoju. Proračunska inšpekcija v primeru
ugotovljenih nepravilnosti izdaja odločbe, in sicer po splošnem upravnem postopku, ki je
enak za vse administrativne zadeve. Zoper odločbo proračunske inšpekcije je možna
pritožba v okviru upravnega postopka in sodno varstvo. Proračunska inšpekcija sedaj
nima pristojnosti interne revizije.

3. Obstoječa ureditev uporabe EU sredstev
Slovenija že nekaj časa prejema in uporablja sredstva pomoči Phare. Sredstva pritekajo
prek nacionalnega sklada in se izplačujejo za financiranje programov in projektov prek
sistema javnega računovodstva pri Ministrstvu za finance.
Sklepanje pogodb in finančna kontrola sta organizirani pri Centralni finančni in
pogodbeni enoti - Central Financial and Contractual Unit (CFCU). CFCU sklepa
pogodbe in kontrolira izvajanje programov ter projektov v skladu s pravili EU.
Gre za sistem donacij, pri tem pa v obstoječi ureditvi ni postopkov akreditacij in
postopkov certificiranja.

4. Predvidene bodoče spremembe
4.1.1 Prilagoditev institucij - EU sredstva
Slovenija bo izkušnje - pridobljene prek dobro delujočega programa Phare - uporabila pri
izgradnji domačih institucij: implementacijskih agencij in institucij finančnega nadzora.
Dodatno bo potrebno uvesti sistem akreditacij in certificiranja v primeru porabe sredstev za
pomoč kmetijstvu.
Pred začetkom uporabe EU pomoči bodo morale posamezne implementacijske agencije oblikovati
ustrezna notranja pravila. Ta bodo morala zagotavljati ustrezno kontrolo in vsebinsko spoštovanje
EU pravil, tako da bodo sredstva resnično refundirana in da bo minimizirana možnost nastanka
nepravilnosti, ki bi lžlhko bila temelj za kasnejše vračanje nepravilno porabljenih sredstev.
4.1.2 Prilagoditev institucij - uporaba lastnih proračunskih sredstev
Sistem finančnega nadzora bo enoten, tako za nadzor porabe EU sredstev kot tudi za nadzor
porabe lastnih proračunskih sredstev. Trinivojski sistem nadzora uporabe EU sredstev bo uveden
prej, za popolno uvedbo takega sistema nadzora tudi nad porabo lastnih proračunskih sredstev bo
prej potrebno razviti celovit sistem predpisov in notranjih postopkov, kijih bo potem tudi mogoče
kontrolirati.
4.2 Prilagoditev zakonodaje
Zakon o proračunih bo v posebnem poglavju uredil položaj in pristojnosti proračunske inšpekcije
(organ za nadzor proračuna), ki bo pridobila pristojnosti finančnega nadzora na drugem nivoju.
Hkrati bodo določene skupne podlage za delo finančnega nadzora pri proračunskih uporabnikih.
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Zakon o računovodstvu je slovenski parlament že sprejel, veljati pa bo začel 1. januarja 2000.
Vlada RS bo predpis o akreditaciji sprejela še pred začetkom porabe EU sredstev. Ta bo
predpisal tudi pogoje za uporabo EU sredstev drugih implementacijskih agencij, za katere po
predpisih EU akreditacija ni potrebna.

HI. ZAKONSKA UREDITEV IN ORGANIZACIJA FINANČNEGA NADZORA IN
NJEGOVO IZVAJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
•
•
•
—
Predstavitev je podal Ivan Potočnik.
1. Zakonska ureditev
Že v letu 1991 je RS izdala sistemski zakon - Zakon o izvajanju proračuna (v nadaljevanju
ZIPRO), ki ga Državni zbor zaradi finančnega dela vsako leto dopolnjuje. S tem zakonom je RS
začrtala politiko proračunskega načrtovanja, izvrševanja in nadzora nad integralnimi sredstvi
proračuna RS.
ZEPRO pregledno ureja sredstva proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih
terjatev in naložb ter računu financiranja.
ZIPRO zagotavlja preko obveznih procesov (postopkov) načrtovanja, izvrševanja in
računovodskih izkazov dovolj sprotnih kontrolnih točk v obliki soglasij izdanih v Ministrstvu za
finance. Kontrolne točke so torej v fazi predobrementive, v fazi plačila in v periodičnih poslovnih
poročilih oz. v bilančnih izkazih. Vse tri omenjene faze opravlja Ministrstvo za finance.
ZEPRO natančno opredeljuje predmet nadziranja, vrsto nadzora, pooblastila (inšpektorju) osebam za opravljanje nadzora, ukrepanje v primerih kršitev ter poročanja.
Nadzor se tako izvaja nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih
uporabnikov. Nadzor nad zakonitostjo in namenskostjo porabe in upravljanja s sredstvi izvajaja
Služba za proračunsko inšpekcijo - kot organ za nadzor proračuna in je neodvisna strokovna
institucija, ki je neposredno podrejena ministru za finance. Pravni okvir za funkcioniranje tega
organa je Zakon o upravi, ki določa pooblastila, obveznosti, status in mandat inšpektorjev. Za
določitev postopka, ki ga izvajajo inšpektorji se uporabljajo določila Zakona o splošnem
upravnem postopku. Inšpektorji Službe za proračunsko inšpekcijo so delavci s posebnimi
pooblastili. Proračunski uporabniki morajo omogočiti inšpektorjem pregled in zagotoviti vpogled
v vse bistvene dokumente, ki se nanašajo na inšpiciranje.
V primerih ugotovljenih kršitev predpisov, ki urejajo proračunsko porabo, inšpektor z odločbo
naloži dejanja (ukrepe) za odpravo le teh, lahko pa tudi z upravnim aktom začasno ustavi
plačevanja sredstev iz proračunskih postavk. Zoper odločbo proračunske inšpekcije je možna
pritožba v okviru upravnega postopka in sodno varstvo.
V vseh primerih nepravilnosti, ki imajo znake kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov in kršitev
pa inšpektor predlaga uvedbo postopka pri državnem tožilstvu oz. sodniku za prekrške.
Ministrstvo za finance pa je dolžno, o opravljenih nadzorih, ugotovitvah in odločitvah obveščati
Vlado RS. Vlada RS po obravnavi poročila obvesti Državni zbor in Računsko sodišče RS.
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S 1.7. 1999 RS uvaja novost pri proračunskem nadziranju, ki se kaže v decentraliziranem
nadziranju in širitvi nadziranja na notranjo revizijo. Del odgovornosti za proračunsko nadziranje
se bo tako prenesel iz Ministrstva za finance na proračunske uporabnike. Nadzor pri proračunskih
uporabnikih bo primaren nadzor in se bo nanašal na zakonitost, namembnost, učinkovitost in
gospodarnost s proračunskimi sredstvi. Izvajalci nadzora bodo notranji kontrolorji in notranji
revizorji. Zaradi različne strukture prihodkov in odhodkov proračunskih uporabnikov in njihovega
obsega proračunskih odhodkov je Ministrstvo za finance pripravilo skupne osnove za
organizacijo in delovanje notranjih kontrol in revizij. Na temelju skupnih osnov, sprejme
proračunski uporabnik akt o delovanju notranjih kontrol in revizij.
Zakon o finaciranju javne porabe, pa ureja proračunske obveznosti med RS (državo) in lokalnimi
skupnostmi. Tako so definirani proračunski viri, ki določajo: prihodke, ki se uporabljajo za
financiranje javne porabe med RS in občino (dohodnina, davek na promet nepremičnin) in pa
odhodke za posamezne ekonomske namene. Opredeljena je tudi odgovornost za uporabo
proračunskih sredstev. Zakon tudi določa organe za nadzor nad finančnim, materialnim
poslovanjem občine. Podrobnejša določila iz tega dela proračunske porabe na novo ureja Zakon o
financiranju občin.
2. Organizacija finančnega nadzora v RS
V RS obstaja sistem tri-nivojske ureditve finančnega nadzora nad proračunskimi sredstvi:
Na prvem nivoju se uvaja celovit sistem internih kontrol pri proračunskih porabnikih, ki bodo
predvidoma pričele delovati v II/polletju 99. Uvedba I. nivoja kontrole je predlagana po načelu
decentralizacije in to v razmeiju z obsegom upravljanja s proračunskimi sredstvi. Odvisno od
obsega proračunskih sredstev in njene strukture se proračunski uporabniki odločijo tudi za
notranjo revizijo. Interne kontrole se izvajajo nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo
sredstev.
Na drugem nivoju je na Ministrstvu za finance je organiziran organ za nadzor proračuna - sedaj
Služba za proračunsko inšpekcijo, ki po sedanji zakonski ureditvi nadzira zakonitost, namenskost
in pravilnost porabe sredstev državnega pforačuna
. .
Nadzor na tretjem nivoju izvaja Računsko sodišče RS.
V predvideni ureditvi v Zakonu o proračunih je naloženo organu za nadzor, da se pristojnosti
razširijo bolj na ekonomsko področje, tako, da se izvajajo tudi revizije poslovanja. Notranjo
revizijo bo predvsem organ za nadzor izvajal na t.i. projektih - sofinanciranja, razvojnih in skupnih
projektih, in lastnih prihodkih.
3. Primerjava nekaterih najpomembnejših predpisov RS s predpisi EU, ki jih bo izvajalo
Ministrstvo za finance
Uredba Sveta (štev. 2988/95) o zaščiti finančnih interesov EU
Uredba Sveta 2988/95 zelo široko opredeljuje neupravičeni poseg v finančni interes EU, kot
posledico dejanja ali opustitve dejanja gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo
na proračun EU, ki se potem kaže v neupravičenih odhodkih ali ustreznem zmanjšanju prihodkov
proračuna EU. Uredba določa tudi osnovni pravni okvir in naloge kontroliranja, ukrepanja in
izvajanj administrativnih sankcij, ki jih izvajajo inšpektorji posebne službe EU (UCLAF). Ukrepi
in kazni se uporabljajo za gospodarske subjekte (fizične in pravne osebe), ki so povzročili
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nepravilnosti in za subjekte, ki po funkciji odgovarjajo in zagotavljajo pravilnost črpanja sredstev.
Uredba ne posega v suvernost držav članic na kazensko - pravnem področju.
RS bo na temelju Zakona o upravi in Zakona o proračunih (ki bo sprejet še letos) s pripadajočimi
podzakonskimi predpisi, lahko v celoti izvajala Uredbo.

Uredba Sveta (štev. 2185/96) o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, kijih opravlja
Komisija EU za zaščito finančnih interesov CU pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi
Uredba Sveta 2185/96 natančno opredeljuje preglede in inšpekcije na kraju samem, kijih izvajajo
inšpektorji posebne službe EU (UCLAF) in nadgrajuje Uredbo Sveta 2988/95. Gre za odkrivanje
hujših ali nadnacionalnih nepravilnosti v katerih so udelženeni gospodarski subjekti (fizične in
pravne osebe), ki poslujejo v državi članici ali v več državah. Gospodarski subjekti morajo
zagotoviti dostop do objektov in predmetov in stvari, ki so predmet pregleda. Posebej je
poudaijeno spoštovanje notranje ureditve držav članic, njihovih postopkov in ukrepov, ter
spoštovanje pravil o tajnosti postopkov. Ukrepi se vedno izvajajo v sodelovanju z organi države
članice, velja partnersko načelo. Uredba ne posega v suvernost držav članic na kazensko pravnem področju in bilateralne dogovore držav članic o sodelovanju pri preganjanju kaznivih
dejanj.
RS je sposobna Uredbo Sveta 2185/96 delno izvajati že sedaj na temelju ZEPRA in Zakona o
upravi. Popolno in usklajeno izvajanje bo možno šele s sprejetjem Zakona o upravi in uvedbi
Zakona o proračunih in njegovih podzakonskih predpisov.

4. Naloge v prihodnosti
Potrebno bo dopolniti osnutek Zakona o proračunih z določili, ki bodo natančno opredelili
izvajanje finančnega nadzora. Ministrstvo bo izdelelo tudi akt (navodilo, uredbo) o skupnih
osnovah za izvajanje postopkov sistema notranjih kontrol in notranjih revizij pri proračunskih
porabnikih.
*
. .
V podzakonskih predpisih o izvajanju proračuna bo potrebno upoštevati vsa bistvena procesna
pravila, ki jih določajo EU predpisi, ki zagotavljajo večjo učinkovitost in preglednost nadzorov.
V vseh nadzornih organih bo potrebno poenotenje podatkov o izrečenih ukrepih glede kršitev.
Nujne bodo tudi kadrovske okrepitve, zlasti na poročju notranjih revizij. Zagotoviti pa bo
potrebno tudi stalno usposabljanje izvajalcev nadzora v sodelovanju z EU.

m. PREDSTAVITEV SEKTORJA ZA PRORAČUN MINISTRSTVA ZA FINANCE
Predstavitev je podala Petra Zemljič.
Načela Evropske regionalne politike predvsem pa postopki programiranja, finančnega
manegementa in nadzora izvajanja programov za njeno realizacijo, pomembno vplivajo tudi na
organiziranje nacionalnih držav pri postopkih načrtovanja ter izvrševanja nacionalnega proračuna.
Spremembe nacionalne zakonodaje zaradi vključevanja v EU sovpadajo z reformo upravljanja z
javnimi izdatki in reformo javne uprave v Republiki Sloveniji. V okviru reforme upravljanja z
javnimi izdatki so v RS pripravljeni oz sprejeti naslednji predpisi:
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Zakon o računovodstvu (sprejet),
Zakon o proračunih (predlog) in
Zakon o javnih skladih (predlog).
Prav tako se izvajajo naslednje aktivnosti, ki bodo okrepile pomembne elemente upravljanja z
javnimi izdatki kot so:
vzpostavitev integriranega računovodskega sistema, ki bo zagotovil vodenje glavne knjige
vseh oseb države v širšem pomenu (General Government);
vzpostavitev sistema enotnega zakladniškega računa;
nadgraditev centraliziranega sistema izvajanja, evidentiranja in nadzorovanja
javnofinančnih tokov in
nadgraditev informacijske podpore (projekt MFERAC) za spremeljanja izvrševanja
proračuna in vodenje računovodstva.
Te aktivnosti bodo rešitve, ki jih na tem področju zahteva EU t.j. programiranje, večletno
načrtovanje, monitoring, evaluacija izvajanja programov in notranji nadzor, smiselno uveljavile
tudi za načrtovanje in implementacijo programov iz sredstev nacionalnega proračuna.
Veljavna zakonodaja, ki ureja proračunsko financiranja države zajema zakon o financiranju javne
porabe iz leta 1990 in zakon o izvrševanju proračuna RS iz leta 1996, te zakone pa
operacionalizira 22 podzakonskih predpisov.
Med slednjimi je v zvezi s sredstvi Evropske unije potrebno omeniti predvsem dva in sicer
pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki ureja postopke izvrševanje proračuna (t.j.
prevzemanje obveznosti, obveščanje Ministrstva za finance (MF) o prevzetih obveznostih in
postopke povezane z izplačili) in navodilo o donacijah.
Navodilo o donacijah ureja vključevanje donacij RS v državni proračun. Prihodki države morajo
namreč po ustavi ( proračunsko načelo popolnosti in enotnosti) biti zajeti v proračunu države in
to načelo je v RS dosledno izpeljano. Zato so se do sedaj donacije državi vključevale v državni
proračun ex post, PHARE donacije pa bodo v proračunu RS za leto 2000 planirane ex ante.
V okviru reforme upravljanja z javnimi ižadtki je bil v prvem branju v Državnem zboru sprejet
predlog zakona o proračunih, ki je nov sistemski zakon na področju načrtovanja in izvrševanja
proračunov in bo veljal za državo, občine in druge pravne osebe iz sektOija države v širšem
pomenu (General Government). Novi zakon bo omogočil:
večjo preglednost področja upravljanja z javnimi izdatki in boljše upravljanje vlade z
javnimi financami kot celoto,
vpeljal večletno proračunsko načrtovanje in usklajeno dolgoročno razvojno načrtovanje
države;
vpeljal večjo preglednost prikaza proračuna na podlagi novih metodologij, ki omogoča
mednarodne primerjave (nova ekonomska in funkcionalna klasifikacija javnofinančnih
prihodkov in odhodkov),
okrepil Programe Budgeting in Result Oriented Budgeting,
krepil izvajanje nadzora nad porabo javnofinančnih sredstev in
vpeljal načela učinkovitosti in gospodarnosti ter varčnosti kot vodila za razpolaganje z
javnofinančnimi sredstvi in s premoženjem države.
V zakonu sta predvideni nova ekonomska in funkcionalna klasifikacija javnofinančnih prihodkov
in odhodkov. Ekonomska klasifikacija je pripravljena na podlagi IMF-ove GFS metodologije in
usklajena z računovodskim kontnim načrtom, kije za državo in občine od 1.1.1999 že obvezen.
Funkcionalna klasifikacija je pripravljena na podlagi COFOG metodogije. Obe klasifikaciji se
bosta uporabljali za vse enote države v širšem pomenu (General Government), s čimer bo
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omogočeno preglednejše načrtovanje, izvrševanje, evidentiranje, poročanje in nadziranje porabe
javnofinančnih sredstev, predvsem pa njihovo konsolidiranje in mednarodno primeijanje.
V zakonu so formalizirane oblike večletnega načrtovanja prejemkov in izdatkov proračuna.
Vpeljana je pomembna novost t.j. načrt razvojnih programov, ki je tretji sestavni del proračuna.
Načrt bo prikazoval programe in projekte, ki se bodo v prihodnjih štirih letih financirali iz
državnega proračuna in bo zajemal tako tekoče kot investicijske odhodke. V načrtu bodo
prikazani vsi viri za financiranje posameznih proragramov, torej tudi eropska sredstva Načrt bo
usklajen s predlogi finančnih načrtov uporabnikov in bo sestavni del proračuna RS. Načrt se bo
letno ažuriral.
Ministrstvo za finance bo že za pripravo proračuna za leto 2000 pristopila k postopni pripravi
načrta, saj bo le -ta služil tudi kot podlaga za pripravo državnega razvojnega programa, ki ga bo
predložila RS.
Ta prikazuje faze v postopku finančnega upravljanja to je prevzemanja in plačil obveznosti, ki se
uporablja za porabo slovenskih proračunskih sredstev in porabo sredstev donacij, pri čemer so ti
postopki še nekoliko bolj zapleteni. Ti postopki bodo kot minimalni standard obvezni tudi za
porabo sredstev strukturnih skladov in kohezijskega sklada.
Potrebno je potrebno povedati, da je v skladu z obstoječo zakonodajo in rešitvami, ki so
predlagane v novem sisitemskem zakonu, predstojnik uporabnika pristojen za prevzemanje
obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev
organa, ki ga vodi in ugotavljanje pravice izteijave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist
proračunskih sredstev.
Predstojniki uporabnikov odgovaijajo tudi za zakonitost, namenskost, gospodarnost in
učinkovitost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Prevzemanje obveznosti v nasprotju z namenom, za katerega so zagotovljena sredstva v
proračunu, in prevzemanje obveznosti v prevelikem obsegu je sankcionirano kot prekršek, za
katerega je zagrožena denarna kazen.
Pri izvrševanju proračuna so proračunski uporabniki samostojni, saj so pristojni za:
pripravo investicijskih programov,
izvedbo javnega razpisa,
pripravo in sklenitev pogodbe
ter izdajo odredbe za plačilo.
V določenih primerih mora uporabnik pred sklenitvijo pogodbe pridobiti soglasje MF - Sektoija
za proračun, ki izdaja soglasje pred sklenitvijo pogodbe. V teh primerih se tako izvaja ex-ante
finančna kontrola. Plačila iz proračuna za ministrstva (razen dveh izjem) izvaja MF.
V skladu z navedenim je v RS je že sedaj formalnopravno dosledno izvedno načelo delitve funkcij
med odredbodajalcem in računovodjem, prav tako pa je v internih predpisih ministrstev predpisan
sopodpis osebe, ki pripravlja odredbo za Izplačilo za odredbodajalca. Tovrstna ureditev
zagotavlja izvajanje finančne kontrole že sedaj.
Potrebno je omeniti, da bo MF v kontekstu postopkov izboljšanja finančne kontrole predpisalo
vsem uporabnikom enotne osnove za ureditev postopkov za prevzemanje obveznosti, verifikacijo
obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme in korist proračunskih sredstev pri uporabnikih,
na podlagi česar bodo ta vprašanja resorni ministri podrobneje uredili za potrebe ministrstev.
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IV. RAČUNALNIŠKO PODPRT ENOVIT RAČUNOVODSKI
INFORMACIJSKA PODLAGA ZA FINANČNI NADZOR

SISTEM

KOT

Predstavitev sta podali Marijana Hrvački in Mira Lesjak.
Računovodski sistem
1. pravna podlaga
Za javni sektor imamo v Sloveniji zakon o računovodstvu, na podlagi katerega je celotni javni
sektor dolžan voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila in pri tem upoštevati kodeks
računovodskih načel in slovenske računovodske standarde.
h" ' "
2. fakturirana , plačana realizacija
Za proračun in proračunske uporabnike se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z
računovodskim načelom denarnega toka t.j. po plačani realizaciji.
Uporabniki, ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih
neproračunskih virov pa lahko prihodke in odhodke priznavajo v skladu z računovodskimi
standardi po fakturirani realizacij.
3. poslovne knjige in enoten kontni okvir
Poslovne knjigef se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva v temeljnih in pomožnih knjigah.
Temeljni knjigi sta dnevnik in glavna knjiga, pomožne pa analitična evidenca, ki dopolnjujejo
konte glavne knjige. Obvezne pomožne knjige so: blagajniški dnevnik, knjiga opredmetenih
osnovnih sredstev ter knjiga teijatev do kupca in obveznosti do dobaviteljev. Poslovne knjige
morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja s sredstvi javnih financ, od spremljanja
poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter morajo
zagotavljati možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz
javnih financ. Pri vodenju poslovnih knjig je za celoten javni sektor predpisan enotni kontni načrt.
Enotni kontni okvir temelji na ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov,
danih in vrnjenih posojil, zadolževanju in odplačil dolga kar pomeni, da se navedeni poslovni
dogodki in transakcije izkazujejo enotno, tako pri pripravi in izvrševanju proračuna, kakor »tudi
pri računovodskem evidentiranju poslovnih dogodkov in transakcij, razlika je le v tem, da so v
računovodstvu bolj razčlenjeni
Glavna knjiga zakladnice in konsolidirana bilanca države
<•
Enoten računovodski sistem bo zagotovil Ministrstvu za finance vodenje enotne zakladnične
glavne knjige vseh transakcij ter zagotavljal potrebne podatke o aktivnostih, nujne spremljave nad
porabo ter postopke v zvezi s prihodki, za katere so odgovorni proračunski uporabniki.
Centralizacija državnih denarnih virov bo omogočala upravljanje s finančnimi transakcijami in
razpoložljivimi denarnimi sredstvi, ter zagotavljanje potreb po informacijah velikemu številu
uporabnikov (med tri in štiri tisoč), saj bo preko nje potekalo zbiranje in plačevanje
javnofinančnih prihodkov, kontrola in upravljanje z javno porabo ter delovanje enotnega
zakladniškega računa.
V Sloveniji smo predpisali za vse denarne transakcije obvezno vpisovanje podatkov v plačilne
naloge, s pomočjo katerih bo omogočeno spremljanje porabe sredstev in javnofinačnih prihodkov
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preko plačilnih nalogov. Pretok informacij med uporabniki proračuna in glavno zakladnice pa bo
omogočil konsolidacijo javnofinančnih tokov na ravni konsolidirane bilance države.
Vse analitične evidence se vodijo v glavni knjigi uporabnikov, v glavno knjigo zakladnice se bodo
vključevale le na sintetični ravni. Glavna knjiga zakladnice bo preko plačilnih nalogov dnevno
prejemala podatke o plačilih in izplačilih, oziroma o porabi sredstev. Uporabniki bodo glavni
knjigi zakladnice posredovali tudi podatke o sprejetih obveznostih in podatke o premoženju ter
drugih kategorijah iz analitičnih evidenc in glavne knjige uporabnika.
Ne glede, kje se vodi računovodstvo, zagotavlja ta enotni računovodski in zakladniški sistem
enotno vodenje računovodstva vseh v glavno knjigo zakladnice zajetih podatkov uporabnikov,
zato je Ministrstvo za finance pristojno tudi k izgradnji računalniško podprtega sistema enotnega
računovodstva, imenovanega MFERAC.
Bistvena značilnost programske opreme MFERAC je, da del kontrol lahko opravi proračunski
uporabnik sam. Tako prevzema obveznosti ne more najaviti, Če v proračunu nima zagotovljenih
sredstev za določen namen. Ko pa je prevzem obveznosti najavljen, se lahko obveznost prevzame
le do višine najavljene predobremenitve v določenem proračunskem letu in za najavljen namen. V
nadaljevanju lahko računovodska služba le za ta namen in v taki višini obveznost tudi poravna.
Navedena programska oprema nam bo v nadaljnji izgradnji omogočila tudi opisano vodenje
glavne knjige zakladnice.
«
Poročila in kontrole račnovodskih služb s pretokom dokumentacije
Poročila
S pomočjo programske opreme MFERAC so možne sprotne informacije za vsakega
proračunskega uporabnika o stanju in porabi proračunskih sredstev glede na veljavni proračun,
namen porabe in najavljenih obveznostih, plačanih in še neplačanih obveznostih v tekočem
proračunskem letu in za izbrano obdobje.
Glavna knjiga zakladnice bo tedensko zagotovila vsekemu proračunskemu uporabniku naslednje
informacije:
a/ seznam plačil, opravljenih na zahtevo proračunskega uporabnika po proračunski vrstici
b/ kumulativo porabe proračunskih sredstev na prvi ravni proračunskih uporabnikov, glede na
načrtovano odobreno porabo.
Poleg tega bo glavna knjiga zakladnice izdelovala še naslednja poročila:
- mesečno zbrani računi in poraba po kategorijah,
- konsolidirano mesečno poročilo o obveznostih
- kratka poročila za višjo raven odločanja,
- poročilo o prihodkih zavodov.
V skladu s predpisanimi postopki izvrševanja proračuna v Sloveniji omogoča programska oprema
MFERAC z vidika krogotoka dokumentacije kontrole računovodskih služb.
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Računovodska kontrola
Računovodska kontrola se prične s prejemom dokumentacije v računovodsko službo.
Računovodska služba vrši kontrolo listin glede namenske porabe proračunskih sredstev.
Računovodska služba na podlagi ustrezne knjigovodske dokumentacije knjiži obveznost. V sam
informacijski sistem je vgrajena programska kontrola, ki se vrši na naslednjih točkah:
- ali proračunska postavka( PP) pripada proračunskemu uporabniku(PU) - s 01.01.2000
prehajamo na sistem funkcionalne klasifikacije, ki bo zamenjala PP ,
- ali je na PP - konto dovolj razpoložljivih sredstev kakor tudi na prevzetih obveznostih, ~
- ali najavljene predobremenitve obstajajo v evidenci predobremenitev.
Po izvršeni kontroli pri knjiženju obveznosti se izdela 'Specifikacija zahtevkov za izplačilo iz
proračuna'. V tej fazi je v računalniški sistem vgrajena programska blokada. Za obveznosti, ki bi
presegle razpoložljiva sredstva na PP - kontu, se le-te uvrstijo na poseben seznam, ki se imenuje
'črna lista'. V tem primeru računovodska služba obvesti PU, da razpoložljiva sredstva na PP kontu presegajo obveznost in ga pozove, da izvede aktivnosti v smeri zagotovitve pogojev za
plačilo obveznosti.
Na podlagi izdelane 'Specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna' se le-ta v nadaljevanju
potrdi. Prav tako je tudi v tej fazi vgrajena programska blokada na nivoju PP - konta.
Računovodska služba MF pripravi predlog izplačil sredstev iz proračuna za vsako likvidnostno
komisijo posebej. Likvidnostna komisija na podlagi razpoložljivih sredstev predvidena izplačila
odobri s sklepom.
Na podlagi sklepa likvidnostne komisije računovodska služba odobri 'Zahtevke za izplačilo iz
proračuna' na določen dan glede na predvidena izplačila.
Na določen dan se izvrši izplačilo iz proračuna končnemu prejemniku. V kolikor se sredstva ne
porabijo namensko, jih je PU dolžan vrniti na PP - konto iz katerega so bila črpana. Za evropska
sredstva je dogovoijeno, da če sredstva'niso porabljena namensko, se bo vračilo nenamensko
porabljenih sredstev izvršilo iz PP - konta pristojnega ministrstva in to s pripisom obresti.
V. SISTEM NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJA REVIZIJA
Predstavitev je podal Miran Hren.
Na prvem nivoju je za izvajanje nadzora pri proračunskih uporabnikih organiziran:
a) sistem notranjih kontrol (Internal Control)
b) notranja revizija (internal Audit)

I. Sistem notranjih kontrol (Internal Control)
Sistem notranjih kontrol je orodje, ki ga bo uporabljalo vodstvo za pridobitev primernih zagotovil
za doseganje svojih postavljenih ciljev.
Stališča vodstva, uvedene metode, postopki in druga primernima zagotovila bodo skrbela za
doseganje ciljev:
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• razvijanje in ohranjanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter pošteno
prikazovanje teh podatkov v obdobnih poročilih,
• poslovanje po zakonih, drugih predpisih in navodilih vodstva,
• varovanje sredstev pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega upravljanja, napak
in poneverb ter drugih nepravilnosti,
• pospeševanje urejenega, gospodarnega, učinkovitega in uspešnega poslovanja ter
• razvijanje kakovostnih proizvodov in storitev v skladu z nalogami.

Vodstvene kontrole (Administrative Control System) bodo zagotovile da:
• da programi državne uprave dosegajo željene rezultate,
• da se sredstva, uporabljena za izvajanje teh programov ujemajo z nalogami in
zastavljenimi cilji,
• da so programi zaščiteni pred malomarnostjo, zlorabo in slabim upravljanjem in
• da so informacije za sprejemanje odločitev zanesljive in pravočasno dostopne.
Dobro uvedene vodstvene kontrole bodo zagotovile, da bodo postopki in procesi, ki so potrebni
za dobro upravljanje sredstev (finančna sredstva, človeški viri, informacijska oprema, prostori,
investicijska oprema, itd.) potekali uspešno in učinkovito, oz. da bo lahko vodstvo pravočasno
ukrepalo.
Tako bo zagotovljeno, da se bo lahko najvišje vodstvo osredotočilo na vprašanja, za katera je
odgovorno - na poslovno strategijo ter na načrtovanje in izvajanje poslovanja.
Celotni ustroj bo izgrajen tako, da bo
• omogočal "zgodnje opozarjanje", in tako zagotavljal, da dobijo vsi vodje na najvišjem
in najnižjem nivoju vodenja pravočasno in točno informacijo o pojavu napake. Tako bo
zagotovljeno pravočasno odzivanje z ustreznimi ukrepi in sankcijami.
• omogočal najvišjemu vodstvu pravočasne informacije' o najpomembnejših vidikih
izvajanja nalog, vključno s finančnimi podatki.
Od vseh uslužbencev se bo zahtevalo dosledno izvajanje kontrolnega sistema, vodstvo pa se bo
moralo odzivati na poročila o ugotovljenih pomanjkljivostih.
Pri vzpostavitvi sistema notranjih kontrol bodo upoštevane smernice za standarde notranje
kontrole Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih inštitucij. '
V Sloveniji že imamo vpeljane določene sisteme notranjih kontrol, kot npr. sistem predlagateljev
in odredbodajalcev, številni postopki so že predpisani, itd., tako da bo potrebno le-tega
nadgraditi.
Slovenski organizacijski sistem je že sedaj tako zasnovan, da si posameznik ne more podrediti
kontrolnega sistema. Zadolžitve so namreč natančno opredeljene, prav tako tudi odgovornosti in
pristojnosti za vsako delovno mesto. Vsaka poslovna transakcija ima pooblastilo, začetek,
odobritev, izvršitev in zapis. Faze poslovnih transakcij opravljajo različni ljudje oz. oddelki (večji
proračunski uporabniki imajo več oddelkov). Z vzpostavitvijo notranjerevizijskih služb se bo ta
sistem ponovno preveril in dogradil, ob upoštevanju zahteve, da bo izvajanje preprosto,
učinkovito in gospodarno, delitve nalog pa razmejene logično in razumljivo.
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Notranje kontrole naj bi preprečevale nastajanje prevar. Uvedeni postopki, ki bodo preprečevali
nastajanje prevar so:
• fizični dostop, opisi delovnih mest, računovodska usklajevanja ter analize
• zavedanje nevarnosti prevar in aktivno nadziranje, predvsem s postopki odobravanja,
pregledovanja in ponovnega izvajanja,
• notranja in zunanja revizija.
Na osnovi 72.a člena Zakona o izvrševanju proračuna bodo 1.7.1999 s strani ministra, pristojnega
za finance, določene skupne osnove (standardi), posebne postopke notranjih kontrol pa bo moral
določiti vsak proračunski uporabnik sam zase.
Na ta način bo Slovenija vzpostavila enakovreden sistem notranjih kontrol z državami EU.
2. Notranja revizija (Interna! Audit)

Vodstvo načrtuje, organizira in vodi izvajanje ustreznih aktivnosti, da bi zagotovilo doseganje
postavljenih ciljev. Notranje revidiranje se nanaša na proučevanje in ocenjevanje načrtovanja,
organiziranja in vodenja, da bi se ugotovilo, ali je doseganje ciljev zagotovljeno.
Notranja kontrola je orodje vodstva. Vodstvo je odgovorno za izvajanje in spremljanje notranje
kontrole.
Z namenom vzpostavitve nadzora se s 1.7.1999 začenja vzpostavljati notranjerevizijska služba.
Vodstvo oz. minister bo prenesel odgovornost nadzora nad delovanjem notranjih kontrol na
notranjerevizijsko službo.
Notranji revizorji bodo uslužbenci proračunskega uporabnika, katerega delovanje bodo
ocenjevali, pripadali bodo notranji revizijski službi, ki bo ločena od revidiranega področja in bo
neodvisna (podrejeni so ministru). Delo bodo opravljali v skladu z revizijskimi standardi in
kodeksom etike revizorjev.
Cilj notranje revizije bo pregledovanje in ovrednotenje
• ustreznosti in učinkovitosti sistema notranjih kontrol
• (ali je sistem ustrezno zasnovan, da bo zagotavljal učinkovito in gospodarno doseganje
ciljev,
•

ali sistem notranjih kontrol deluje, kot je predvideno),

• kakovosti izvajanja pri izvrševanju dodeljenih odgovornosti.
Posebna pozornost bo namenjena revidiranju usklajenosti delovanja s pooblastili.
Revizijski standardi:
• zanesljivost in neoporočnost informacij
• skladnost z usmeritvami, načrti, postopki ter zakonskimi in drugimi predpisi,
• varovanje premoženja,
• gospodarnost in učinkovitost uporabe dejavnikov,
• doseganje zastavljenih ciljev v zvezi s poslovanjem ali programi,
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Vodstvo bo določalo splošne smernice glede ciljev in področja dela notranje revizije. Temeljno
področje notranje revizije bodo notranje kontrole.
Notranji revizor ne bo prevzemal odgovornosti za poslovanje oz. delovanje notranjih kontrol.
Notranji revizor bo opozarjal vodstvo na slabosti, predlagal rešitve za njihovo odpravo,
poslovodstvo pa se bo odločilo ali bodo sprejete.
Notranjerevizijska služba bo vodstvu:
.

• zagotovila, da je čim manj možnosti za goljufije, napake ali neučinkovitosti in
negospodarnega dela,
• pomagala izvajati njegove naloge pri obvladovanju organizacije.

Vodstvo bo verjetno od notranjega revizorja pričakovalo, da bo uspešen pri odkrivanju prevar,
vendar bo praviloma vodstvo odgovorno za odkrivanje in preprečevanje prevar in drugih
nepravilnosti. Bistvo notranjega revidiranja bo namreč v ugotavljanju ali sistem zadovoljivo
deluje, seveda pa bo lahko notranji revizor odkrival tudi nepravilnosti. Pri revidiranju bo moral
biti revizor pozoren na okoliščine, ki omogočajo prevar in nezakonita dejanja (ocena tveganja in
notranjega kontroliranja). Potrebno bo oblikovati revizijske programe in postopke tako, da
omogočijo zagotovitev zadostnih dokazov za sum povzročitve prevar ali nezakonitih dejanj.
VI. KONTROLA NAD POBIRANJEM DAJATEV V CARINSKI UPRAVI RS
Predstavitev je podal Milan Bogatič.
Plačilo carinskega dolga v primeru, ko se carinski dolg zaračuna na podlagi ECL in je
carinski zavezanec CURS predložil splošni instrument zavarovanja
Obračun carinskega dolga se izdela na podlagi vnesene ECL v Carinski informacijski sistem (CIS)
in sicer, ko carinski delavec vneseni ECL spremeni status s "carinjenja" na "obračun". Carinski
dolg se po obračunu v enem dnevu vpiše v evidenco in hkrati se carinskemu dolžniku izda faktura
za carinski dolg. Faktura se carinskemu zavezancu pošlje s povratnico. Od dneva vročitve fakture
začne teči trideset dnevni plačilni rok. CURS je zaradi racionalizacije stroškov v zvezi z
izdajanjem faktur in v skladu s tem, da evropska zakonodaja poleg ECL ne pozna dodatnega
obračuna carinskega dolga, uvedla zbirne fakture.
Če carinski zavezanec ne plača carinskega dolga v predpisanem roku, CURS hkrati pošlje opomin
carinskemu zavezancu in izdajatelju predloženega instrumenta za zavarovanje carinskega dolga. V
primeru, da carinski zavezanec kljub opominu ne plača, se dolg izterja od izdajatelja splošnega
instrumenta zavarovanja. Carinskega zavezanca se zaradi zamude pri plačilu obremeni za
zamudne obresti, ki jih je dolžan plačati v osmih dneh.
V CIS-u se evidentira vsak obračunan carinski dolg ne glede na višino. Nižje zneske od 5.000,00
SIT se pošilja zavezancem zbirno.
Obračun carinskega dolga se izvede na podlagi vnesenih ECL v vseh carinarnicah, ves plačilni
promet iz tega naslova pa nadzira CURS na svojem evidenčnem računu. Plačilni promet se na
CURS prenaša elektronsko in predstavlja več kot 95 % dajatev pobranih s strani carinske službe.
Prilivi se knjižijo po plačnikih in po vrstah dajatev. Pri vsakem prilivu je naveden datum plačila in
datum transferja na ustrezne račune v proračunu. Zapiranje terjatev je avtomatsko - vsako plačilo
dajatev se sklicuje na deklaracijo po kateri je nastal dolg. To se opravi na Carinski upravi in ne na

poročevalec, št. 58

168

26. julij 1999

dajatev se sklicuje na deklaracijo po kateri je nastal dolg. To se opravi na Carinski upravi in ne na
Carinarnicah, kar pomeni, da imamo celoten pregled nad vsemi plačili v Sloveniji na enem mestu
in to na drugem nivoju.
Transferji se opravijo takoj. Prilive spremlja likvidnostna služba na Ministrstvu za finance.
CURS mesečno poroča Ministrstvu za finance o višini in o vrstah pobranih dajatev.
Plačilo carinskega dolga, ko ni predložen splošen instrument zavarovanja
V primeru, ko se carinski dolg zaračuna na podlagi ECL in carinski zavezanec ni CURS predložil
splošnega instrumenta zavarovanja, mora plačati dolg pred sprostitvijo blaga v prost promet.
Obračun se izdela v carinarnici, carinski zavezanec mora dolg poravnati na podlagi izdanega
naloga za prenos. Obračun dolga in plačilni promet iz tega naslova evidentira carinarnica na
svojem evidenčnem računu.
Plačilo carinskega dolga v primeru, ko se carinski dolg zaračuna na podlagi potniške
deklaracije
V tem primeru je carinski zavezanec fizična oseba in je dolžna plačati carinski dolg pred
sprostitvijo blaga. Carinarnica knjiži carinski dolg na podlagi poročil carinskih izpostav o
zaračunanem in plačanem dolgu. Obračunan dolg je vedno v celoti plačan.
Knjige vodenja carinskega dolga
CURS preteklih 7 let za podporo obračuna carinskega dolga uporablja CIS. V njem vodi različne
evidence v zvezi z izdanimi fakturami, različne podatke o carinskih zavezancih, seznam
instrumentov zavarovanja, seznam plačil, itd. S pomočjo posebnega aplikativnega programa se
podatki avtomatsko prenesejo iz CIS in se knjižijo na konte.
Notranja kontrola
Kontrola se opravlja na dveh nivojih. Prvi nivo kontrole opravijo revizorji v odsekih za kontrolne
zadeve, ki so v vseh devetih carinarnicah in nadzirajo izpostave lastne carinarnice. Drugi nivo
kontrole pa je revizija carinske uprave, ki ugotavlja pravilnost poslovanja celotne carinarnice in s
tem tudi revizije na prvem nivoju.
V primerih, ko se ugotovi, da dajatve niso pobrane v celoti, se uvede postopek za naknadno
naplačilo na podlagi izdanih odločb za naplačilo po upravnem postopku.

VH. NADZORNI SISTEM V DAVČNI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
Predstavitev je podala Hermina Borak.
I. Način dela
Odmerjanje, pobiranje, izterjava in nadzor se opravljajo skladno z Zakonom o davčni službi
(ZDS) in Zakonom o davčnem postopku (ZdavP).
Nadzor se opravlja dvonivojsko in sicer s:
- kontrolnimi postopki nad davčnimi zavezanci s:
- kontrolo v prostorih DU in
- inšpekcijskimi pregledi v prostorih davčnih zavezancev
- nadzorom nad delom delavcev DURS
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1.1. Kontrola se vrši na izpostavah davčnega urada (DU) in pomeni preverjanje pravilnosti in
pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi in obračunov, obračunavanja in plačevanja davkov.
Kontrolorji opravljajo formalno kontrolo že ob sprejemu obračuna in vsebinsko kontrolo, kjer se
ugotavlja pravilnost osnove od katere se plačuje davek, pravočasnost in pravilnost plačila
obveznosti. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pozovejo zavezanca za popravek nepravilnosti.
1.2. Z inšpekcijskimi pregledi se ugotavlja pravilnost in pravočasnost obdavčevanja ter
ugotavljanje izmikanja in goljufanja pri plačevanju obveznosti. V primeru, z naknadnim
nadzorom, ugotovljenih nepravilno obračunanih davčnih obveznosti izda inšpektor odločbo o
plačilu dodatno odmerjenih obveznosti. Ugotovitve kršitev davčnih zavezancev, ki predstavljajo
kazniva ravnanja, davčni organ javi v primeru prekrška sodniku za prekrške, v primeru suma
kaznivega dejanja-suma davčne utaje pa državnemu tožilstvu ali upravi za notranje zadeve.
V predlogu spremembe organiziranosti davčne uprave-glavnega urada smo predvideli tudi
oddelek za mednarodno sodelovanje in oddelek za prevare.
1.3. Nadzor nad delom delavcev davčnih uradov
V skladu s določbo 8. čl. ZDS ga opravlja Služba za notranji nadzor (SNN), katere cilj je
pomagati vodstvu pri zagotavljanju pravočasnosti, pravilnosti, popolnosti in zanesljivosti
informacij ter zakonitosti podatkov, uspešnosti in gospodarnosti delovanja DURS v okviru
sprejetih zakonov, programov, načrtov, ciljev ter navodili davčne uprave. Postopek nadzora SNN
izvaja v skladu z INTOSAI Smernicami za standarde notranje kontrole, standardi notranjega
revidiranja in kodeksom dela notranjih revizorjev. Pri svojem delu uporablja revizijske metode.
Nadzor se izvaja na podlagi letnega programa dela in izvedbenega načrta dela za posamezno
področje znotraj letnega načrta dela.
Na podlagi ugotovitev SNN pripravi predlog ukrepov za odpravo nepravilnosti in predlog
kaznovanja kršiteljev ter predvidi tudi naknadni nadzor nad izvajanjem ukrepov s strani DU, kjer
so bile nepravilnosti ugotovljene.
. .
2. Postopek kontrole na primeru davka na dodano vrednost
Za nadzor nad pravilnostjo in popolnostjo pobiranja DDV predvidevamo naslednje vrste kontrol v
prostoru DU:
- v pisarni se vizualno preverja pravilnost oddanih obračunov. Namen take kontrole je odkriti
napake in pripraviti izbor zavezancev za inšpekcijski pregled, poleg tega se opravlja tudi
formalna kontrola, ki pomeni kontrolo popolnosti vpisanih in zahtevanih podatkov ter kontrola
podpisa,
- aritmetična kontrola se vrši zaradi preverjanja pravilnosti seštevkov. Opravlja se s podporo
računalnika,
- logična kontrola pomeni ugotavljanje skladnosti podatkov iz obračuna v primerjavi s časovno
vrsto, ( dan, teden, mesec,....), organizacijskimi preseki ( po DU in DURS kot celoto in
kontrolorjih), preseki davčnih zavezancev (ugotavljanje zakonitosti poslovanja zavezanca),
preseki po skupinah davčnih zavezancev (npr. panoge) in drugimi razpoložljivimi podatki.
- vsebinska kontrola,
- zahtevki za vračilo,
- pozornost glede na namenskost in sorazmernost podatkov,
na podlagi vseh tako zbranih podatkov se opravi analiza tveganja in določi rizične zavezance kot
potencialne kandidate za inšpekcijski pregled.
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Vsi ti opisani postopki težijo k določitvi čim bolj pravilne osnove od katere se obračunavajo in
plačujejo davčne obveznosti.

Vffl.
BRUTO
SLOVENIJE

NACIONALNI

PRODUKT

V

TRŽNIH

CENAH

REPUBLIKE

Predstavitev je podal Andrej Flajs.
1. Bruto nacionalni produkt (BNP) v tržnih cenah je ocenjen na podlagi:
•
Ocene bruto domačega proizvoda (BDP) v Oddelku za nacionalne račune v Statističnem uradu
RS. Od leta 1990 je BDP v tržnih cenah letno ocenjen po treh temeljnih pristopih: po proizvodni
metodi (1), po izdatkovni metodi (2) in po prihodkovni metodi (3). Uporabljene metode in
izračunane kategorije pri ocenjevanju BDP po vseh treh temeljnih pristopih so v skladu z
direktivo o "Harmonizaciji ocenjevanja bruto nacionalnega produkta v tržnih cenah" (Euratom
130/89/EEC Direktiva Sveta) postopoma prilagojene in usklajene z Evropskim sistemom
ekonomskih računov iz leta 1995 (ESA 95).
Pri oceni bruto nacionalnega proizvoda (BNP) v tržnih cenah so uporabljeni podatki plačilne
bilance Slovenije. Plačilno bilanco redno pripravlja Banka Slovenije na podlagi priporočil
Mednarodnega denarnega sklada (Priročnik za pripravo plačilne bilance MDS, četrta in peta
izdaja).
2. Nadaljnje uskladitve ocene BDP z načeli ESA 95
Ekspertna misija Eurostata je novembra 1997 obiskala Statistični urad Republike Slovneije in
pregledala vire in metode ter dosedanje delo na oceni BDP na podlagi ESA 95. Misija je
pripravila poročilo o potrebnih nadaljnih izboljšavah in prilagoditvah ESA 95, ki jih bo moral
Statistični urad opraviti v naslednjih dveh letih. Sedanjo oceno BDP bo potrebno tako
metodološko kot statistično prilagoditi" standardom in kriterijem iz ESA 95. Predvideni
metodološke dopolnitve in popravki bodo zahtevali določeno korekcijo do sedaj ocenjene
vrednosti BDP. Najpomebnejši popravki ocene BDP bodo:
- Ocena porabe stalnega kapitala za posamezne državne storitve, ceste, mostove
in drugo javno transportno infrastrukturo;
- Ocena proizvodnje agroživilskih proizvodov v nekmetijskih gospodinjstvih;
- Popravki in prilagoditev ocene plač in prejemkov v naravi načelom ESA 95;
- Popravki zajetja skritih dejavnosti vključno z oceno ilegalne produkcije;
- Prilagoditev ocene proizvodnje in vmesne porabe v stanovanjskih dejavnostih
vključno z oceno imputirane rente;
3. Tekoče sodelovanje z Eurostatom
Reševanje temeljnih problemov virov, metod in postopkov ocenjevanja BDP in plačilne bilance je
koordinirano s pomočjo in podporo Eurostata. Posebno koristna je pomoč pilotnih projektov, ki
jih organizira Eurostat in vključujejo tudi vsa področja nefinančnih računov v okviru sistema
nacionalnih računov. V Sloveniji smo vključeni praktično v vse pilotne projekte (skupaj 12
projektov), ki jih je do maja 2000 organiziral Eurostat z namenom večje kvalitete in mednarodne
primerljivosti agregatov in kategorij sistema nacionalnih računov.
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IX. IZVAJANJE EU PREDPISOV ZA KORIŠČENJE SREDSTEV EU Z VIDIKA
NJIHOVEGA UPRAVLJANJA IN NADZOROV V RS
Predstavitev je podala Irena Čermelj.
S podpisom Okvirnega sporazuma o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih
oblikah sodelovanja se je RS zavezala, da bo spoštovala določila EU predpisov za koriščenje
sredstev donacij. Evropska komisija - EC prenaša s postopno decentralizacijo v izvajanju
programa PHARE nove pristojnosti na RS.
Obstoječa struktura izvajanja po DIS (programi do leta 1998)
Z Memorandumom o ustanovitvi enote CFCU so določene naloge, pristojnosti in obveznosti
enote CFCU pri decentralizirani implementaciji programa PHARE. Na osnovi omenjenega
memoranduma je imenovan odredbodajalec za program PHARE - PAO (Programme Authorizing
Officer), ki 1) odgovaija za pravilno porabo sredtsev in 2) jamči za sredstva. Enota CFCU izvaja
projektno in finančno vodenje posameznih programov (tendering, contracting, disbursement) in
upravlja z donacijami v okviru proračuna RS (ex post vključevanje).
Struktura izvajanja po EDIS (programi za leto 1998 in 1999)
V sistemu povečane decentralizacije EC ne vrši ex ante nadzora. Zato mora RS, ki bo v sistemu
povečane decentralizacije prejemala sredstva PHARE preko Nacionalnega sklada, ustanovljenega
pri Ministrstvu za finance, vršiti ex ante in ex post nadzor nad porabo sredstev. NAO (National
Autohirising Officer) je v celoti odgovoren za finančno upravljanje s sredstvi PHARE (prej PAO).
Za delovanje Nacionalnega sklada so že izpolnjeni naslednji pogoji: 1) podpisan Memorandum o
ustanovitvi Nacionalnega sklada, 2) imenovan je NAO„ 3) odprt'je devizni račun, 4) v pripravi je
prvi finančni sporazum (Financing Agreement), v katerem so med drugim določeni minimalni
kriteriji in pogoji za decentralizirano implementacijo, ki jih mora izpolnjevati organ za izvajanje
(Implementing Agency), in ki bo podpisan med NAO-om in PAO-om. Za delovanje Nacionalnega
sklada je potrebno še skupaj z EC vzpostaviti sistem finančnega poročanja za sredstva PHARE. V
sistemu EDIS so vključeni tudi organi za izvajanje programov, ki so zadolžene za izvajanje
programov v skladu z določili DIS. PAO, ki vodi enoto CFCU, je odgovoren NAO-u za izvajanje
programov v skladu s postopki DIS. V danem trenutku deluje samo en organ za izvajanje
programov, ki izpolnjuje minimalne kriterije in pogoje za decentralizirano implementacijo
programa PHARE. To je enota CFCU, formirana kot organ za izvajanje pri ministrstvu za
finance. Nacionalni sklad bo opravil prenos sredstev na enoto CFCU samo na osnovi sklenjenega
finančnega sporazuma in pod pogojem, da ni nepravilnosti pri izvajanju programov.
Sredstva predpristopne pomoči - skladov (programi od leta 2000 dalje)
Za izvajanje EU programov v predpristopnem obdobju je RS upravičena do sredstev
predpristopne pomoči. V ta namen mora zagotoviti izvajanje EU predpisov in racionalno porabo
sredstev. S smiselno nadgradnjo sistema povečane decentralizacije RS lahko zagotovi minimum
pogojev za izvajanje predpristopne pomoči. Implementacijske agencije, organizirane pri resornih
ministrstvih za izvajanje programov EU, naj bi delovale na podoben način kot deluje enota CFCU.
Delovanje Nacionalnega sklada bi v osnovi ostalo nespremenjeno oziroma bi se prilagodilo
specifikam organiziranosti posameznih implementacijskih agencij.
Vključevanje donacij v proračun RS
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Zakon za izvrševanje proračuna RS določa, da so donacije sestavni del državnega proračuna.
Proračunsko leto 1999 je zadnje leto, ko se donacije vključujejo v proračun ex post. Na podlagi
veljavnega finančnega sporazuma oziroma potrjenih delovnih programov EC nakazuje sredstva na
posebne devizne račune, odprte pri Banki Slovenije, ki se skladno z veljavno ekonomsko
klasifikacijo evidentirajo na strani prihodkov proračuna, kar je predpogoj za ustrezno
evidentiranje porabe sredstev PHARE na strani odhodkov proračuna. Za vsako transakcijo
sredstev PHARE v proračunu RS je potrebno pridobiti soglasje enote CFCU, ki preverja
izpolnjevanje določil DIS in proračunskih predpisov (ex ante in ex post nadzor). Z nadzorom nad
porabo sredstev PHARE se enota CFCU vključuje v postopke za izvrševanja proračuna: 1)
prevzemanje in evidentiranje obveznosti, ki terjajo odhodek proračuna in 2) črpanje-sredstev
PHARE iz proračuna. V primeru ugotovljenih nepravilnosti enota CFCU zaustavi posamezen
postopek: 1) začasno - dokler nepravilnosti niso odpravljene (običajno nepopolna dokumentacija,
uporabnik ne zaračuna zamudnih obresti) ali 2) dokončno (obveznosti niso bile izpolnjene ali gre
za plačilo obveznosti, ki niso bile dogovorjene s pogodbo). O nepravilnostih obvesti
proračunskega uporabnika in izvajalca. Vsako transakcijo se zavede v PERSUS, program za
finančno poročanje o črpanju sredstev, in bazo podatkov, vzpostavljene za spremljanje
decenztraziranega izvajanja programov.

X. STRUKTURNI SKLADI
Predstavitev je podala Snežana Čanak.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je in bo odgovorno in pristojno ministrstvo za
regionalni razvoj Slovenije.
Znotraj ministrstva obstaja področje regionalnega razvoja, ki po sedaj veljavni zakonodaji skrbi za
regionalni razvoj Slovenije.
Ravno na področju regionalnega razvoja se dogajajo bistvene spremembe, kar je bilo
predstavljeno na screeningu regionalnega razvoja in strukturnih skladov v mesecu aprilu
letošnjega leta. Zato je bila predstavitev na tem sestanku kratka.
Vlada Republike Slovenije je v aprilu letos sprejela Predlog Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem. Omenjeni
zakon je izrednega pomena za Slovenijo, predstavlja usklajevanje slovenske zakonodaje z
evropsko.
Osnovni akti regionalne strukturne politike so: strategija regionalnega razvoja, sektorski razvojni
programi in regionalni razvojni programi, ki bodo med seboj usklajeni in bodo podlaga za
večletno proračunsko načrtovanje, in ravno tako za vse oblike pomoči.
Nosilci bodoče regionalne politike bodo: Svet za strukturno politiko, Agencija za regionalni
razvoj, Regionalne razvojne agencije, ministrstvo, odgovorno za razvoj, ostala ministrstva,
pomembna za regionalni razvoj in ne nazadnje Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj oz. Agencija v sestavi ministrstva, bo nosilec
regionalne strukturne politike. Agencija za regionalni razvoj bo opravljala razvojne, pospeševalne
in usklajevalne naloge države pri spodbujanju regionalnega razvoja.
Pomembno vlogo pri tem usklajevanju bo imel Svet za strukturno politiko, kot koordinativno telo
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Vlade Republike Slovenije.
V Sloveniji poznamo programe PHARE, ISPA, SAPARD in SPP ( Special preparatory
programme for structural funds ). Do članstva bomo pripravljeni za koriščenje vseh strukturnih
pomoči na način, ki velja za vse članice.

XI. PRAVNA POMOČ ZA ZAŠČITO FINANČNIH INTERESOV EU - UCLAF
Predstavitev in pojasnila je podal Andrej Simonič.
Glede na v uvodu zastavljeno vprašanje s strani Komisije je slovenska delegacija pojasnila, da v
Sloveniji nimamo centralne institucije (npr. finančne policije), ki bi koordinirala pregon goljufij v
zvezi s porabo sredstev EU in tudi nimamo centralne institucije, ki bi v takih primerih
komunicirala s pristojnimi organi pri komisiji. V Sloveniji imamo več institucij in sicer:
- Urad za preprečevanje pranja denarja
- Devizni inšpektorat
- Proračunsko inšpekcijo
- službi notranje kontrole pri DURS in pri CURS
Delovna področja teh služb so različna, zato so različne tudi njihove pristojnosti, skupno pa je, da
pri svojem delu lahko naletijo na ugotovitve, ki kažejo na nepravilnosti v zvezi s porabo EU
sredstev ali lastnih virov EU. Vse te službe so v sestavi ministrstva za finance in po potrebi med
seboj učinkovito sodelujejo.
V primeru suma kaznivega dejanja se poda kazenska ovadba in zadeva preide v pristojnost
pravosodnih organov. Pri državnem tožilstvu je ustanovljena posebna skupina tožilcev za pregon
organiziranega kriminala.
Čeprav v Sloveniji ni osrednje koordinativne institucije, je v vsakem posameznem primeru možno
vedno določiti pristojno institucijo, ki ima ustrezna pooblastila za ukrepanje. V kolikor organ
evropske komisije v zvezi s svojim delom potrebuje sodelovanje pristojnega organa v Republiki
Sloveniji, se za pojasnila lahko obrne na Proračunsko inšpekcijo (oziroma organ za nadzor
proračuna). Če konkretna zadeva ni v pristojnosti Proračunske inšpekcije, bo le ta organu
komisije posredovala informacije o potrebnem postopku za reševanje tega konkretnega primera in
o pristojnem organu v Republiki Sloveniji.

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE KOMISIJE EU
Evropska Komisija ugotavlja, da je slovenska delegacija sistematično in pregledno predstavila
obstoječ sistem finančne kontrole in bodoče spremembe tega sistema, na podlagi katerih bo
Slovenija do članstva zagotovila skladnost z acquisom. Komisija je pozitivno ocenila opisani
koncept razvoja sistema finančne kontrole. Opozorila pa je na težave drugih držav članic tako pri
izgradnji kot tudi pri prilagoditvah nacionalnih sistemov in s tem opozorila tudi našo delegacijo,
da bomo lahko naleteli na težave.

2
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Posebej jih je zanimal način izterjave carinskih dajatev v primeru uvoza, ko je bil le-ta prenizko
deklariran ali pa ni bil deklariran. Ponovno (tako kot že v predstavitvi) sta bila pojasnjena dva
nivoja kontrole. Prva kontrola je v sami carinarnici, naslednji nivo pa so revizorji v sektorju za
kontrolo v carinski upravi. Le ti izvajajo kontrolo carinarnic pa tudi podjetij. Če gre za prekršek,
postopajo po Zakonu o upravnem postopku in izterjajo premalo ali neplačane carinske dajatve.
Pri tem je Slovenija zelo uspešna.
Postavljeno je bilo vprašanje glede poznavanja uredbe 2064/97, ki se nanaša na strukturne sklade
in sicer, katera organizacija bo izvajala nadzor, ali poznamo nadzor na podlagi analize tveganja in
ali razmišljamo o revizijski sledi. Odgovorjeno je bilo, da imamo sistem, ki smo ga predstavili med
sestankom, da bomo pri certificiranju letnih poročil upoštevali postopke in zahteve, potrebne za
izdajo certifikata. Analiza tveganj se v Sloveniji že uporablja pri kontroli porabe proračunskih
sredstev. Slovenija ima pogoje za sledenje revizijski sledi.
Pri obravnavi zaščite finančnih interesov EU je predstavnika UCLAF-a predvsem zanimalo, ali
ima Slovenija organ, ki bi imel vlogo centralnega koordinatorja za sodelovanje z njimi. Pojasnjeno
je bilo, da v tem trenutku takšnega koordinatorja ni. Postavljeno je bilo vprašanje obstoja
zakonskih ovir v primerih, ko pri odkritju prevar Uclaf izvaja kontrolo v državi članici. Pojasnilo
je bilo, da imamo že veliko pravnih osnov za tovrstno kontrolo na licu mesta, treba pa bo urediti
še način postopanja v primeru odkrivanja hujših mednarodnih nepravilnosti, način postopanja v
primeru prejete iniciative iz drugih držav članic in vprašanje varstva osebnih podatkov.

3. PREGLED USKLAJENOSTI SLOVENSKE ZAKONODAJE Z ACQUISEM (NA
OSNOVI TAIEX LISTE - HARMONOGRAMA)
Usklajenost z acquijem je razvidna iz priložene screening liste A, ki je bila Komisiji oddana na
samem sestanku in kasneje dopolnjena in ponovno poslana Komisiji.

4 INSTITUCIJE OZ. UPRAVNI ORGANI, KI JIH MORA SLOVENIJA USTANOVITI
OZ. OKREPITI ZA IZVAJANJE/IZVRŠEVANJE ACQUISA

Slovenija bo morala okrepiti oziroma ustanoviti vrsto institucij finančnega nadzora. Tako bo
morala uvesti oziroma okrepiti notranjo kontrolo in notranjo revizijo pri proračunskih
uporabnikih in določiti enotne usmeritve za njihovo delovanje. Ustanovila bo organ za' nadzor
proračuna, ki bo nadgradil delovanje sedanje službe za proračunsko inšpekcijo pri MF. Določiti
bo morala institucijo, ki bo certificirala letna poročila plačilne agencije za sredstva EU za
kmetijstvo. Natančneje bo morala definirati institucije in njihove naloge pri nadzoru nad črpanjem
sredstev strukturnih skladov EU. V skladu s priporočilom Komisije bi bilo ustrezno določiti organ
oziroma institucijo, ki bo sodelovala z organi EU pri odkrivanju gospodarskega kriminala in
velikih goljufij zaradi zaščite finančnih interesov EU. Vse to bo seveda zahtevalo ustrezno
kadrovsko zasedbo navedenih institucij.

5. VSEBINSKI OPIS ODPRTIH VPRAŠANJ
Odprta vprašanja so povezana predvsem z obstoječimi zakonskimi rešitvami ter z obstojem in
ustrezno organiziranostjo ter kadrovsko zasedenostjo institucij, kar je že opisano v prejšnjih
točkah.
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6. SKLEP TER ROKI ZA IZVEDBO
Slovenija sprejema pravni red Evropske Unije za področje 28 - finančni nadzor v celoti in
ne zahteva prehodnih obdobij ali izjem.
Slovenija je izrazila pripravljenost in sposobnost za organiziranje ustreznih sistemov finančnega
nadzora do članstva. Nadzor nad uporabo sredstev predstrukturnih in strukturnih skladov bo
organizirala na način, ki je ustrezen za Komisijo EU in v času, da bo lahko ta sredstva dejansko
črpala. Finančni nadzor nad porabo sredstev EU in nadzor nad proračunom EU bosta urejena po
enakih načelih in na enak način.
7. SPLOŠNA OCENA
Za Slovenijo bo uvedba ustreznega transparentnega in neodvisnega trinivojskega sistema
finančnega nadzora zahteven proces. Vendar pa ima v nekaterih že delujočih institucijah dobro
izhodišče.
8. PROBLEMI, KI SE NAVEZUJEJO NA DRUGE DELOVNE SKUPINE
Vprašanja finančnega nadzora se obravnavajo tudi v okviru delovnih skupin za področje
kmetijstva-7 in delovne skupine za regionalno politiko in koordinacijo strukturnih skladov- 21 .
Problematika finančnega nadzora je tesno povezana z delovno skupino 29- Financiranje in
proračun. Vprašanja vodenja kazenskega postopka in dokazne vrednosti ugotovitev pristojnih
evropskih organov (UCLAF) v primeru suma kaznivih dejanj povezanih z zaščito finančnih
interesov EU so povezana s področjem dela 24. delovne skupine - pravosodje in notranje zadeve.
Ureditev vprašanj finančnega nadzora bo med skupinami usklajena.
9. PRILOGE
Izpolnjena lista A, oddana 11.5.1999 in dopolnjena lista A oddana 15.6. 1999.
Seznam prisotnih s strani RS
Dnevni red

"VODJA
DELOVJ^KURINB
Andrej Sir^omc^
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SEZNAM PRISOTNIH S STRANI REPUBLIKE SLOVENIJE NA MULTILATERALNEM
IN BILATERALNEM SESTANKU PREGLEDA USKLAJENOST I- DELOVNA
SKUPINA 28: - FINANČNI NADZOR

1. Andrej Simonič- vodja delovne skupine
2. Andrej Rant- član OP S
3. Milojka Kolar-članica
4. Zdenka Vidovič- članica
5. Ivan Potočnik-član
6. Hermina Borak- članica
7. Milan Bogatič- član
8. Andrej Flajs- član
9. Vito Šoukall- član
10. Jože Dular- član
11. Miran Hren- član
12. Petra Zemljič- članica
13. Marij a Hrvački- članica
14. Mira Lesjak- članica
15. Snežana Čanak- članica
16. Irena Čermelj- članica
17. Žiga Lavrič- sekretar delovne skupine
18. Marko Starman- član
19. za SVEZ- Vida Kržan
20. Misija RS pri EU -dr. Marko Kranjec, dr. Barbara Fakin, Žiga Bahovec(delno)
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SLOVENIJA
REZULATI PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE RS S PRAVNIM REDOM
EU
6. POGLAVJE
KONKURENCA

UVOD
Slovenija je besedilo razdelkov od 1 do III pregledala in sprejela. Začasne pripombe
strokovnih služb Evropske komisije vsebuje IV. razdelek.
I. SPLOŠNE PRIPOMBE
Pravni red EU, ki ureja področje konkurence, temelji na 37. členu (državni monopoli
komercialnega značaja), 85. do 89. členu (pravilniki o podjetjih), 90. členu (javna podjetja in
podjetja s posebnimi ali izključnimi pravicami) in na 92. do 94. členu (pravilniki o državni
pomoči) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti kot tudi na 65. in 66. členu Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki poteče leta 2002. Nadzor nad
združitvami podjetij se izvaja skladno z dopolnjeno uredbo o združitvah 4064/89 EC. Na
področu državne pomoči se del pravnega reda EU preverja v okviru drugih poglavij in sicer
energetike, prometa, kmetijstva in ribištva. Uresničevanje direktiv Komisije, ki se nanašajo na
liberalizacijo področja telekomunikacij, je bilo preverjeno v okviru 19. poglavja
(telekomunikacije in informatika).
Ker je veljavnost pravnega reda EU na področju konkurence neposredna, ga ni treba prenesti v
slovensko zakonodajo. Za izvrševanje zadevnega pravnega reda EU ob pristopu je odgovorna
zlasti Komisija.
Pri ocenjevanju slovenske usposobljenosti za uresničevanje pravnega reda EU glede
konkurence in sposobnosti Slovenije, da vzdrži konkurenčne pritiske notranjega trga EU kot
posledice celovite uporabe omenjenega pravnega reda ob pristopu, Komisija preverja, če so
slovenska podjetja vajena delovati v okolju, ki je podobno okolju Evropske skupnosti.
Informacije o ukrepih, ki jih je Slovenija sprejela zaradi prilagajanja pravnemu okolju, ki bi
bil glede poslovanja njenih podjetij primerljiv s pravnim okoljem Skupnosti, so navedene v
III. razdelku.
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Čeprav bo ob pristopu zlasti Komisija tista, ki bo prevzela odgovornost za izvrševanje
konkurenčnih pravil, bodo imeli pri tem tudi državni organi pomembno vlogo. Na področju
varstva svobodne konkurence imajo pristojni organi določene obveznosti glede zagotavljanja
celovitega in nemotenega uveljavljanja zakonodaje Skupnosti, ki ureja področje konkurence.
Zato morajo tesno sodelovati s Skupnostjo pri njenih konkurenčnih postopkih. Nenazadnje pa
imajo državne oblasti pod določenimi pogoji sodno pristojnost pri izvajanju zakonodaje
Skupnosti. Glede državne pomoči potrebuje Skupnost v vsaki od držav članic sogovornika, ki
bo usklajeval izpolnjevanje obveznosti glede notificiranja, poročanja in obveščanja. Čeprav
trenutno še ni pravne podlage za vzpostavitev takšnega usklajevalnega organa, pa ga vse
države članice že imajo. Zaradi tega mora Slovenija sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi po
pristopu takšen organ lahko pravočasno preoblikoval svojo predpristopno nadzorno vlogo v
usklajevalno.
Slovenija je vzela na znanje, da bo morala ob pristopu k EU izvesti številne tehnične
prilagoditve.
II. PROBLEMI PRI PREVZEMANJU PRAVNEGA REDA EU
Slovenija sprejema pravni red EU iz tega poglavja. Vendar pa izjavlja, da bodo morebiti glede
spodaj navedenih področij potrebna nadaljnja pogajanja o prehodnih ureditvah:
• smernice Skupnosti o državni pomoči za saniranje in prestrukturiranje.
• vertikalna državna pomoč delovno intenzivnim oziroma gospodarskim vejam v recesiji,
• državna pomoč, odobrena skladno s pravili o posebnih gospodarskih območjih.
III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU
Slovenija pri izvajanju pravnega reda EU ne pričakuje posebnih težav, razen glede področij,
navedenih' v II. razdelku, ker bo ob pristopu začelo zanje veljati celovito uresničevanje
pravnega reda EU o konkurenci. Slovenija prav tako izjavlja, da bodo do datuma pristopa že
delovali vsi potrebni izvajalni in usklajevalni organi. Zaradi prilagajanja pravnega, upravnega
in pravosodnega okolja, v katerem poslujejo slovenska podjetja, Ustreznemu okolju Skupnosti,
je Slovenija sprejela oziroma načrtuje naslednje ukrepe:
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1. Zakonodajni okvir za varstvo svobodne konkurence
A. Sprejeti ukrepi za prilagajanje pravnemu okolju EU
Sedanji zakonodajni okvir zagotavlja Zakon o varstvu konkurence, ki je začel veljati leta
1993. Zakon ni v celoti združljiv s pravnim redom EU. zlasti glede preverjanja prevladujočega
položaja, obravnavanja mešanih podjetij, preiskovalnih, polnomočij Urada za varstvo
konkurence in glede premajhnih pristojnosti omenjenega urada pri izrekanju denarnih kazni.
Slovenija namerava doseči popolno usklajenost s pravnim redom EU na podlagi novega
zakona o prepovedi omejevanja konkurence, ki naj bi začel veljati do 30.6. 2001. Kmalu
zatem naj bi objavili izjeme glede določenih vrst proizvodov, podobne pravilom Evropskeskupnosti.
Področje nadzora nad združitvami je delno usklajeno na temelju Zakona o varstvu
konkurence. Pri tem je sicer potrebna predhodna notifikacija, vendar pa slovenska delegacija
priznava, da se v praksi to pravilo včasih ne upošteva. Slovenija namerava doseči popolno
usklajenost s pravnim redom EU na temelju novega zakona o varstvu konkurence do 30.6.
2001.
Sedanji Zakon o varstvu konkurence je splošnega značaja, tako da posebej ne pokriva
prometnega sektorja. Popolna usklajenost se pričakuje s sprejetjem novega zakona do 30.6.
2001.
B. Pristojni državni organ
Pristojni državni organ na tem področju je Urad za varstvo konkurence, ki je bil ustanovljen
leta 1993. Urad deluje v okviru Ministrstva za gospodarske odnose in razvoj. Slovenske
oblasti so navedle, da neodvisnost sklepov urada zagotavlja Zakon o varstvu konkurence.
Poleg povečanja njegovih polnomočij, predvidenih z novim zakonom, se bo Urad tudi
kadrovsko okrepil, da bi lahko izvajal ustrezno izvrševanje novega zakona po 30.6. 2001. Pri
izvrševanju omenjenega zakona sodeluje tudi tržna inšpekcija (zlasti na področju preiskav).
Vendar pa je treba njeno osebje usposobiti za izvajanje nadzora nad konkurenco. Do leta 2001
naj bi se razjasnile tudi vloga in pristojnosti Urada za varstvo konkurence oziroma tržne
inšpekcije.
2. Državna pomoč
Slovenija soglaša, da trenutno še nima zadovoljive pravne in upravne strukture, potrebne za
prevzem pravnega okolja, v katerem bi slovenska podjetja poslovala pod enakimi pogoji kol
podjetja v Skupnosti in tako ustrezno strukturo pripravila na pristop. Leta 1998 je bila
ustanovljena delovna skupina za pripravo programa spremljanja državne pomoči, ustanavlja
pa se tudi komisija za spremljanje državne pomoči, ki bo začela delovati konec leta 1998.
Osnutek zakona s temeljnimi določbami o državni pomoči (zakon o izkrivljanju konkurence,
razen varstva svobodne konkurence) naj bi bil sprejet do marca 1999.

poročevalec, št. 58

180

26. julij 1999

Scrccmnu-C'hnplcr (»-ktmkurenca-mkc-O4) O.l (M)

Slovensko ministrstvo za gospodarstvo je potrdilo, da dejavno sodeluje pri prestrukturiranju
in kapitalizaciji jeklam ter tekstilne, oblačilne in obutvene industrije ter pri zapiranju rudnikov
in preoblikovanju proizvodnje azbesta. Slovenske oblasti so prav tako potrdile svojo dejavno
vlogo pri prestrukturiranju bančnega sektorja. Da bi zmanjšala finančne obremenitve podjetij
z omenjenih področij, se je slovenska vlada odločila za subvencioniranje obrestnih mer.
državna jamstva in subvencionirana posojila. Slovenija soglaša, da ni posvetila zadostne
pozornosti veljavnim pravilom Skupnosti o državni pomoči, zaradi česar tudi del teh ukrepov
ni združljiv s pravnim redom EU. V okviru prihodnje slovenske industrijske politike naj bi se
pomoč preusmerila na ukrepe, ki se nanašajo na horizontalne, izvozne in okoljske cilje pa tudi
na izbrana območja v recesiji. Po mnenju Slovenije so ti ukrepi v skladu s politikami
Skupnosti. Slovenija soglaša, da mora pospešiti delo pri vzpostavljanju s Skupnostjo
združljivim nadzorom nad državno pomočjo, ker je prilagajanje pravnega in upravnega okolja,
v katerem delujejo slovenska državna uprava in podjetja ustreznemu okolju Skupnosti,
bistvenega pomena v pripravah na pristop k EU.
A. Ukrepi za prilagajanje pravnemu okolju EU
i) Mnenje glede državne pomoči s horizontalnimi cilji:
V Sloveniji trenutno ne obstaja nikakršen izčrpen pravni okvir glede pomoči za
prestrukturiranje. Po izjavah slovenske delegacije bo ta položaj pomagal urediti načrtovani
zakon s temeljnimi določbami o državni pomoči (zakon o izkrivljanju konkurence razen
varstva svobodne konkurence), osnutek zakona pa naj bi bil pripravljen do marca 1999. Glede
lastninjenja Slovenija izjavlja, da je v celoti seznanjena s pravili, vključno s potrebo po
izvajanju lastninjenja preko javnih razpisov, ki onemogočajo vključitev nezakonite državne
pomoči.
. .
Glede ukrepov, ki se nanašajo na ostale vrste horizontalne pomoči, ni v Sloveniji vzpostavljen
nikakršen izčrpen pravni okvir. Po izjavah slovenske delegacije bo ta položaj pomagal urediti
osnutek zakona s temeljnimi določbami o državni pomoči (zakon o izkrivljanju konkurence,
razen varstva svobodne konkurence).
ii) Mnenje glede regionalne pomoči:
Regionalna pomoč se v Sloveniji dodeljuje skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij in Zakonom o posebnih gospodarskih območjih. Pravni okvir
je le delno združljiv s pravili EU. Po izjavah slovenske delegacije naj bi usklajenost s pravnim
redom EU povečal novi zakon o spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja, ki naj bi
bil sprejet leta 1999.
Načrti regionalne pomoči. ki morajo biti zakonsko uveljavljeni zaradi dodeljevanja regionalne
pomoči, še niso pripravljeni. V ta namen mora Slovenija vzpostaviti regionalno opredeljene
(skladno s klasifikacijo NUTS /Nomenclature of Territorial Units for Statistics/ ali
enakovredno) podatke (BDP na prebivalca).
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Glede posebnih gospodarskih območij (PGO) je bilo v okviru nedavno sprejetega zakona
potrjeno eno tovrstno območje, ki zagotavlja ugodnosti pri carinah, davku na storitve in
neposrednem obdavčenju podjetjem, ki se ustanavljajo na omenjenih območjih. Pravila ES o
regionalni pomoči prepovedujejo subvencioniranje izvoza, za druge vrste pomoči, kot so
davčne olajšave, pa veljajo strogi pogoji in upoštevanje prilagajanja intenzivnosti pomoči.
Slovenija soglaša, daje upravičenost do ugodnosti v okviru njenih PGO med drugim pogojena
z izvozno dejavnostjo. Posebne ugodnosti veljajo do 1.1.2010.
iii) Mnenje glede pomoči občutljivim sektorjem:
Skladno s posebnim zakonom o lastninjenju in prestrukturiranju jeklarn je v letu 1988 za ta
sektor znašala vsota kapitalizacije 30 milijonov DEM, v letu 1999 pa ji bo dodanih še
nadaljnjih 30 milijonov DEM. Trenutno Slovenija nima nikakršnega izčrpnega pravnega
okvira za pomoč jeklarstvu, ki bi bil primerljiv s pravnim redom EU, zaradi česar združljivost
tovrstne pomoči ni bila natančno preverjena s pravili, ki veljajo za takšno državno pomoč v
državah EU. Čeprav je slovenska vlada izjavila, da naj bi se kapitalizacija končala leta 1999.
prestrukturiranje pa zaključilo leta 2002, pa še vedno ne izključuje možnosti nadaljnje
državne pomoči po izteku navedenih rokov.
Slovenski pristojni organi so navedli, da ne zagotavljajo sektorsko naravnane pomoči na
področju popravila ladij, motornih vozil in sintetičnih vlaken.
B. Pristojni koordinator državne pomoči
Trenutno ne obstaja nikakršen organ za spremljanje dodeljevanja državne pomoči. Pomoč se
usmerja preko številnih ministrstev in vladnih služb, finančni nadzor nad pomočjo, odobreno
iz državnega proračuna, pa zagotavlja Ministrstvo za finance. Komisija za spremljanje
državne pomoči naj bi začela delovati konec leta 1998, vendar pa njena polnomočja in stopnja
neodvisnosti še niso bili določeni.
Prav tako še ni bil sprejet sklep o tem, ali naj bi komisija za spremljanje državne pomoči
prevzela vlogo pristojnega koordinatorja državne pomoči tudi ob pristopu.
3. Državni monopoli komercialnega značaja (37. člen)
Izvoz in uvoz električne energije zagotavlja monopol kot del širšega monopola nad prenosom
in distribucijo električne energije.
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4. Javna podjetja in podjetja s posebnimi ali izključnimi pravicami (90. člen)
S preostalimi izključnimi pravicami na področju telekomunikacij se ukvarja poročilo o
usklajenosti zakonodaje glede 19. poglavja (telekomunikacije). Trenutno obstajajo izključne
pravice tudi na prometnem področju (železniški, ladijski in cestni potniški promet) in v javnih
gospodarskih storitvah kot je energetika. Po izjavah slovenskih oblasti se v pričakovanju
pristopa k EU v tovrstnih podjetjih postopoma uveljavlja konkurenca. S tem vprašanjem se
ukvarjata tudi poglavji o prometu in energetiki.
Čeprav sedanji Zakon o varstvu konkurence vsebuje določbo, ki omejuje vpliv države in
lokalnih oblasti na tržno naravnano delovanje podjetij, je slovenska zakonodaja le delno
združljiva s pravnim redom EU tako glede izključnih pravic kot tudi javnih podjetij. Urad za
varstvo konkurence na podlagi veljavnega zakona nima izvršilnih pristojnosti glede državnih
ukrepov, ki pa naj bi jih Uradu po izjavah slovenskih oblasti zagotovil novi zakon.
Slovenija namerava doseči popolno usklajenost s pravnim redom EU, vključno z direktivo
Komisije o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji, na
podlagi novega zakona o neposlovnih omejitvah konkurence in naknadnih podzakonskih
aktih.
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SLOVENIJA
REZULTATI PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE RS
S PRAVNIM REDOM EU

9. POGLAVJE - PROMETNA POLITIKA
1. srečanje:
horizontalna vprašanja, zračni promet, pomorski promet

UVOD
Slovenija je preverila in sprejela besedilo razdelkov I-III. Razdelek IV vsebuje začasne
pripombe strokovnih služb Komisije.
I. SPLOŠNE PRIPOMBE
Promet je ena od skupnih politik Skupnosti. Določa jo IV. razdelek (členi od 74 do 84)
(pomaastrichtske) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in tudi členi od 129b do 129d.
ki se nanašajo na vseevropska omrežja - TEN.
To poglavje pravnega reda EU je razdeljeno na štiri področja: (1) horizontalna vprašanja, ki
se nanašajo na vseevropsko prometno omrežje, zunanji odnosi (prometni sporazumi s Švico.
Slovenijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo) in poletni režimi, (2) zračni
promet in (3) pomorski promet, ki so predmet tega pregleda usklajenosti zakonodaje. Četrto
področje, to je kopenski promet (železniški in cestni promet, promet po notranjih plovnih
poteh, kombinirani promet), bo obravnavano pri pregledu usklajenosti zakonodaje marca
1999.
Pomemben del pravnega reda EU sestavljajo uredbe, odločbe in določbe Pogodbe, ki so
neposredno veljavne in zanje torej ni nujno potrebna izrecna prestavitev v nacionalno
zakonodajo. Toda zagotoviti je treba, da postanejo neposredno veljavne do datuma pristopa.
Drugi del pravnga reda EU temelji na direktivah, ki jih mora posamezna država vedno
prestaviti v svoj pravni red. Na področju zračnega in pomorskega prometa so v pravo
Skupnosti vključene številne konvencije, sporazumi, priporočila in standardi, ki so jih
sprejele rtiednarodne organizacije, s čimer so postale pravno zavezujoče za države članice.
Ob vključitvi Slovenije v EU bodo potrebne številne tehnične prilagoditve pravnemu redu
Evropske skupnosti (zračni promet: dostop do tržišča in tehnična usklajenost/varnost).
Dosežen je bil napredek pri prizadevanjih, da bi bila Slovenija po vključitvi v EU sposobna v
celoti izvajati pravni red EU. Druge podrobnosti so navedene v II. in III. razdelku.
II.

PROBLEMI PRI SPREJEMANJU PRAVNEGA REDA EU

Slovenija sprejema pravni red EU kar zadeva ta del poglavja o prometu in ne namerava
zaprositi za prehodno obdobje.
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III.

SPOSOBNOST ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU

Slovenija meni, da izvajanje tega dela poglavja o prometu ni problematično. Vendar pa se
zaenkrat pravni red EU izvaja le deloma in za popolno usklajenost bo potrebno še nadaljnje
delo.
Horizontalna vprašanja:
Slovenska zakonodaja in politike že upoštevajo cilje in načela, ki jih določajo smernice za
področje vseevropskih omrežij. Nova zakona o železniškem prometu in o varnosti
železniškega prometa, ki morata biti sprejeta do decembra 2000, bosta zagotovila popolno
usklajenost z Direktivo Sveta 96/48 o interoperabilnosti hitrih železnic. V zvezi z Uredbo
Sveta 2236/96 o financiranju vseevropskih omrežij se pripravlja zakonodaja, ki bo zagotovila,
da se bo pravni redu EU na tem področju v celoti izvajal. Slovenija pričakuje, da bo njena
zakonodaja usklajena do 31. decembra 2000.
Slovenija ne predvideva težav pri ravnanju v skladu z mednarodnimi sporazumi EU v
prometnem sektorju po vstopu v EU.
Slovenija je usklajena s poletnimi režimi Skupnosti.
Zračni promet;
Slovenija je članica Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), Evropske
konference za civilno letalstvo (ECAC) in organizacije Eurocontrol. Slovenija je kandidatka
za članstvo v organizaciji Skupne letalske oblasti (Joint Aviation Authorities, v nadaljevanju
JAA). V prihodnjih mesecih je načrtovan inšpekcijski obisk JAA, ki bo ocenil usposobljenost
Slovenije za polnopravno članstvo v JAA.
Pristojni upravni organi na področju zračnega prometa so Ministrstvo za promet in zveze.
Uprava za zračno plovbo in Prometni inšpektorat RS.
Pravni okvir zagotavljata Zakon o zračni plovbi iz leta 1986 (spremenjen in dopolnjen leta
1988, 1989, 1990 in 1993) in Zakon o obligacijskih razmerjih v letalski plovbi (spremenjen in
dopolnjen 1985), ki bosta spremenjena na začetku leta 2000 z novim zakonom o letalstvu in z
novim zakonikom o civilnem letalstvu. Tvorila bosta podlago za usklajevanje v tem sektorju.
i)

na področjih varnosti v zračnem prometu in tehničnega usklajevanja je Slovenija
nakazala, da pravni red EU le deloma izvaja:

• Direktiva Sveta 93/65 o opremi in sistemih za upravljanje letalskega prometa in Direktiva
Sveta 97/15 o standardih Eurocontrol za nadzor zračnega prometa še nista bili uradno
prenešeni v notranje pravo. Slovenija v praksi že izvaja enega od dveh obveznih
standardov Eurocontrol (OLDI), drugega (ADFEX-P) pa bo začela izvajati na začetku leta
1999;
• večji del Skupnih letalskih zahtev (standardi JAR), navedenih v Uredbi Sveta 3922/91 o
tehničnem usklajevanju, je v praksi že izpolnjenih, ne pa tudi de iure:
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• Direktivo Sveta 91/670 o medsebojnem priznavanju licenc za osebje le delno uresničujejo li i
nacionalne uredbe.
• Slovenija mora ustanoviti neodvisni preiskovalni organ zaradi uskladitve z Direktivo Sveta
94/56 o preiskovanju nesreč v civilnem letalstvu. Veljavna zakonodaja še ne zagotavlja
popolne neodvisnosti preiskovalca.
Popolna usklajenost s pravnim redom EU na področjih varnosti v zračnem prometu in
tehničnega usklajevanja bo zagotovljena do 31. 3. 2000 z novim zakonom o letalstvu in
podzakonskimi akti.
ii) kar zadeva letališke operacije in okolje, bo z novim zakonom o letalstvu (veljati začne 31.
3. 2000) in novim zakonom o prepovedi omejevanja konkurence (veljati začne 30. 6.
2001) v celoti uveljavljena Direktiva Sveta 96/67. Direktiva Sveta 92/14 o omejevanju
uporabe letal, navedenih v II. poglavju, in Direktiva 80/51 o omejevanju emisij hrupa
bosta uveljavljeni v letu 1999 z ministrsko odredbo na podlagi sedanjega Zakona o zračni
plovbi.
iii) Slovenska zakonodaja je le delno usklajena s pravili Evropske skupnosti glede dostopa
do tržišča v zračnem prometu:
• Uredba Sveta 2407/92 o izdajanju dovoljenj letalskim prevoznikom ni uveljavljena, toda
glede kriterijev za izdajanje dovoljenj letalskim prevoznikom je v uporabi podoben sistem:
• Uredbo Sveta 2408/92 o dostopu do letalskih rut znotraj Skupnosti bo mogoče uveljaviti šele
po vključitvi v Letalski sistem Skupnosti, ki bo zamenjal sedanji bilateralni sistem;
• Uredba Sveta 2409/92 o cenah vozovnic in tarifah ni uveljavljena, vendar se izVaja tržno
naravnana politika tarif;
• Uredba Sveta 95/93 o dodelitvi časovnih rež - slotov - ni uveljavljena, saj zadeva v praksi za
Slovenijo ni pereča, ker nima problemov z zmogljivostmi. Vendar Slovenija ne predvideva
nobenih problemov pri uveljavljanju te direktive z novim zakonom o letalstvu, ko se bo
pojavila potreba po tem;
• Uredba Sveta 2299/89 o računalniških sistemih rezervacij (CRS) ni uveljavljena. Domači
letalski prevoznik uporablja sistem rezervacij nekega večjega sistema CRS, ki zagotavlja
določeno mero usklajenosti s smislom te uredbe. Načrtovana je uveljavitev z 31. 12. 2000
s posebno uredbo. Sedaj izvaja nadzor Tržni inšpektorat RS;
• Uredba Sveta 295/91 o zavrnitvi dovoljenja za vkrcanje je neformalno že uveljavljena s
priročnikom domačega prevoznika...
• Uredba Sveta 2027/92 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreče
uveljavljena.

ni

Pristojni slovenski organi ne predvidevajo, da bi lahko prišlo do kakih težav pri uveljavitvi
Odločbe Sveta 80/50 o postopku posvetovanja med državami članicami EU s tretjimi
državami na področju letalstva.
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Popolna usklajenost na področju dostopa do tržišča bo zagotovljena do 31. 3. 2000 z vrsto
podzakonskih aktov na podlagi novega zakona o letalstvu, razen uskladitve z Uredbo
2299/89, ki je načrtovana za 31. 12. 2000.
iv) Slovenija je poročala, da v letalskem sektorju ne nudi državne pomoči in da tega tudi v
prihodnje ne predvideva. Če pa bi do tega prišlo, bi o tem v predpisanem času poslala uradno
sporočilo.
Pomorski promet:
Odgovorni upravni organ za področje pomorskega prometa je Ministrstvo za promet in zveze
(Pomorski sektor).
Načrtovano je, da bo do konca leta 1999 sprejet novi pomorski zakonik, ki bo zagotovil okvir
za uskladitev v tem sektorju.
i) Kar zadeva svobodno zagotavljanje storitev pomorskega prometa, so pristojni slovenski
organi nakazali namero, da bodo zakonodajo uskladili s pravnim redom EU na podlagi
novega pomorskega zakonika do 31. 12 1999. Tako, denimo, bo omejitev, da mora biti
kapitan slovenski državljan, ukinjena. Kabotaža (ki je v praksi za Slovenijo postranskega
pomena) z novim zakonom ne bo omejena. Slovenija ni pristopila h Konvenciji ZN o
kodeksu ravnanja Konference ladijskih prevoznikov in tega tudi ne namerava, toda ker ni
sklenila nobenega dogovora o delitvi tovora z drugimi državami, je v tem pogledu že
usklajena z Uredbo Sveta 4055/86.
ii) Slovenija je sredi spreminjanja veljavnih pogojev za registracijo, ki jih določa Zakon o
družbah, da bi se uskladila z določbami Pogodbe v zvezi s pravico do ustanovitve do
vključitve v EU. Tako, denimo, bo omejitev, da mora biti prevoznik slovenski državljan,
ukinjena.
iii) Slovenija je izjavila, da bo ob vključitvi v EU povsem usklajena z določbami Pogodbe v
zvezi s prostim gibanjem delovne sile v pomorskem sektorju.
iv) Slovenija je poročala, da v pomorskem sektorju ne nudi državne pomoči in da tega tudi v
prihodnje ne predvideva. Če pa bi do tega prišlo, bi o tem v predpisanem času poslala uradno
sporočilo.
v) Slovenija ne predvideva, da bi po vstopu v EU lahko prišlo do kakih težav glede
usklajenosti s pravnim redom EU na področju zunanjih odnosov v pomorskem prometu.
vi) Sprejem novega pomorskega zakonika in vladne uredbe o pristaniških koncesijah bo
omogočil popolno uskladitev s pravnim redom EU v zvezi s pristaniškimi storitvami.
vključno s konkurenco, do 31. 12. 2001.
vii) Slovenija je ratificirala več konvencij Mednarodne pomorske organizacije o varnosti v
pomorskem prometu, kot sta, denimo, konvenciji SOLAS in MARPOL. Vendar pa je
slovenska zakonodaja le deloma usklajena s pravnim redom EU:
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• skladnost z Direktivo Sveta 79/115 o pilotiranju ladij v Severnem morju in Rokavskem
prelivu bo zagotovljena s sprejetjem ministrske odredbe o zahtevah glede preverjanja
strokovnosti do 31. 12. 2000;
• Uredba Komisije 2158/93 o spremembah Konvencije Solas 74 bo uveljavljena s predpisom o
ratifikaciji določenih mednarodnih pogodb in konvencij, katerih depozitar je Mednarodna
pomorska organizacija, do 31. 12. 1999;
• Direktiva Sveta 93/75 o zahtevah glede javljanja ladij, ki so namenjene v ali pa zapuščajo
katero od pristanišč Skupnosti, bo uveljavljena z dvema posebnima podzakonskima
aktoma do 31. 12. 2000.
• Direktiva Sveta 94/57 o organizacijah, ki opravljajo inšpekcijo in nadzor ladij, bo prenešena
do 31. 12. 1999, odvisno od odloga ali odpovedi Hrvaškega registra ladij.
Slovenija je nakazala, da bodo novi pomorski zakonik in iz njega izhajajoči podzakonski akti
omogočili popolno uveljavitev določb glede pomorske inšpekcije PSC (Direktiva Sveta
95/21), legitimacij za inšpektorje (Direktiva Komisije 96/40), pomorske opreme (Direktiva
Sveta 97/70), varnostnega upravljanja na RO-RO trajektih za prevoz tovornjakov (Uredba
Sveta 3051/95) v času od 30. 6. 2000 do 31. 12. 2000 in glede prepisa ladij iz enega registra v
drugega v Evropski skupnosti (Uredba Sveta 613/91) do 31. 12. 2001.
Slovenija meni, daje njena zakonodaja o tankerjih z ločenimi balastnimi tanki (Uredba Sveta
2978/94) in o radijskem navigacijskem sistemu Loran-C (Odločba Sveta 92/143) že povsem
usklajena s pravnim redom EU.
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SLOVENIJA
REZULTATI PREGLEDA USKLAJENOSTI ZAKONODAJE RS
S PRAVNIM REDOM EU
25. POGLAVJE - CARINSKA UNIJA

UVOD
Slovenija je preverila in sprejela besedilo razdelkov I-III. Razdelek IV vsebuje začasne
pripombe strokovnih služb Komisije.
I. SPLOŠNE PRIPOMBE
To poglavje pravnega reda EU sestavljajo Carinski zakonik Skupnosti in spremljajoči
podzakonski akti; kombinirana nomenklatura; skupna carinska tarifa skupaj s carinskimi
preferenciali, carinskimi kontingenti in začasnimi opustitavami carin in druga zakonodaja v
zvezi s carino, ki ni vključena v Carinski zakonik. Zakonodaja je v marsikaterem delu
izpeljana iz mednarodnih konvencij in sporazumov, to je iz Svetovne carinske organizacije WCO (World Customs Organisation). Pravni red EU je sestavljen predvsem iz vrste
instrumentov, ki zagotavljajo delovanje carinske unije in učinkovito zaščito in nadzor nad
zunanjimi mejami. Predpogoj sposobnosti izvajanja celotnega pravnega reda EU, da država
prosilka zmore sprejeti in v celoti izvajati instrumente, na katerih ta temelji. Carinske službe
Skupnosti so v vse večji meri računalniško podprte, kar izboljšuje pretok informacij in
zagotavlja skladne delovne metode v vsej Skupnosti.
Na podlagi Začasnega evropskega sporazuma se je v Sloveniji že začel proces prilagajanja
zakonodaje pravnemu redu EU s ciljem, da se bo po pridružitvi EU vključila v carinsko unijo.
Pripravlja se upravna infrastruktura za obveznosti, ki se bodo pojavile ob pridružitvi, in
Slovenija meni, da pri izvajanju ne bo večjih težav. Identificirane so bile določene zadeve,
glede katerih utegne zaprositi za prehodno obdobje in so podrobneje razložene v razdelku II.
V Sloveniji je za carinsko zakonodajo odgovorno Ministrstvo za finance, izvršilni organ pa je
Carinska uprava. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je odgovorno za skupne
carinske tarife, carinske kontingente in zgornje meje carinskih omejitev.

II. TEŽAVE PRI SPREJEMANJU PRAVNEGA REDA EU
Slovenija sprejema pravni red Skupnosti v zvezi s carinsko unijo, a se še odloča, ali naj
zaprosi za prehodno obdobje za nekatere vidike svojih sedanjih prostocarinskih sporazumov s
Hrvaško in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in preferencialnega sporazuma z
Bosno in Hercegovino. Morebitna prošnja v zvezi s tem je bila prvič predstavljena pri
pregledovanju usklajenosti poglavja o zunanjih odnosih, področje uporabe pa bi se raztezalo
tudi na prehodne dogovore o skupni carinski tarifi.
V zvezi s slovensko zakonodajo o carinskih oprostitvah ostajata odprti dve vprašanji:
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- obseg carinskih oprostitev na uvoz blaga za invalidne osebe je v Sloveniji širši, kot ga
opredeljuje zakonodaja Skupnosti;
- najvišja vrednost carinskih oprostitev za potnike v Slovenijo je 80 ekujev, v Skupnosti pa
175 ekujev.
Slovenija se sedaj odloča ali bo zaprosila za ohranitev teh režimov v prehodnem obdobju.
Preden pa bo o tem oblikovala svoje stališče, je Slovenija pripravljena o tej Zadevi
razpravljati še s strokovnimi službami Komisije.
Poleg tega je Slovenija nakazala željo, da bi dovoljenja, soglasja in zavezujoče informacije
(kot so, denimo, BTI, BOI), ki jih izdajo pristojni slovenski organi pred vstopom v EU, ostali
veljavni do svojega izteka, to je v prehodnem obdobju.
III. SPOSOBNOST ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU
Slovenija si je močno prizadevala, da bi prilagodila organiziranost in carinsko upravo
zahtevam pravnega reda EU. Slovenski carinski zakon, veljaven od leta 1996, se zgleduje po
Carinskem zakoniku Skupnosti. Predvideva se, da bodo marca 1999 sprejeti amandmaji k
Carinskemu zakonu. Zakonodaja je v marsičem identična s Carinskim zakonikom Skupnosti,
nadaljuje pa se proces prilagajanja , da bi bila ob vstopu v EU dosežena popolna usklajenost.
Slovenija enkrat na leto ažurira svoje carinske tarife skladno s kombinirano nomenklaturo.
Ob vstopu v EU bo prevzela skupno carinsko tarifo z možnimi izjemami, opredeljenimi v II.
razdelku. Zavezujoče informacije o carinskih stopnjah v Sloveniji obstajajo.
Slovenska delegacija je izjavila, da je Slovenija usklajena s pravnim redom Skupnosti glede
začasnega izvoza za oplemenitenje in predelavo pod carinskim nadzorom. Majhne razlike v
zvezi z začasnim uvozom za oplemenitenje bodo odpravljene, ko bo spremenjen carinski
zakon. Sprejeta bo tudi zakonodaja o končni uporabi.
V letu 1999 bodo sprejete spremembe določb o carinskih skladiščih, tako da bodo usklajene s
pravnim redom EU.
Proste carinske cone v Sloveniji, od katerih so bile nekatere z nedavnim zakonom o
ekonomskih conah spremenjene v ekonomska območja in za katere veljajo posebni davčni
predpisi, niso povsem v skladu s carinsko zakonodajo Skupnosti. Na podlagi veljavne
zakonodaje veljajo dovoljenja za ekonomska področja do leta 2010. Nadaljnja razprava bo
potekala med pregledom usklajenosti poglavja o konkurenci.
Slovenska zakonodaja o carinskem dolguje skladna z zakonodajo Skupnosti.
Veljavna zakonodaja o izvozu predmetov kulturne dediščine je le delno skladna z zakonodajo
Skupnosti. Osnutek zakona o varovanju kulturne dediščine bo sprejet v letu 1999.
Kot je zapisano v II. razdelku, slovenska zakonodaja o carinskih oprostitvah ni povsem
usklajena s pravnim redom EU. Glede carinske vrednosti so še vedno razlike med slovensko
zakonodajo in zakonodajo Skupnosti, še zlasti za pokvarljivo blago in za sistem konverzije
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valut. Poenostavljeni postopek za pokvarljivo blago, kakršen obstaja v Evropski skupnosti, bo
uveden s spremembo in dopolnitvijo carinskega zakona in se ga bo začelo izvajati najpozneje
ob vstopu v EU.
Slovenija pripravlja zakon o prekurzorjih, ki naj bi bil sprejet leta 2001, in bo zagotovil
skladnost slovenske zakonodaje s pravnim redom EU.
Slovenski sistem upravljanja s carinskimi kontingenti, zgornjimi mejami in carinskimi
oprostitvami se postopno prilagaja sistemu Skupnosti. Pristojni slovenski organi"bodo
postopno spremenili sedanji sistem razdelitve kontingentov z namenom, da bi začeli
uporabljati sistem "kdor prej pride, prej dobi" za blago, za katero ne velja poseben režim
potrjevanja. Sedanji carinski kontingenti veljajo skoraj izključno za kmetijske proizvode in se
jih bo zato pri pregledovanju usklajenosti poglavja o kmetijstvu še naprej preučevalo.
Obstajajo še nekatere razlike, denimo za izdelke domače obrti (za katere Slovenija nima
posebne preferencialne obravnave), vendar je slovenska stran izjavila, da ne bo nobenih težav
s celovitim izvajanjem pravnega reda EU po vstopu v EU.
Slovenska zakonodaja o ponarejenem in piratskem blagu bo spremenjena, tako da bo v celoti
v skladu z zakonodajo Skupnosti (to vprašanje je bilo obravnavano tudi v okviru 5. poglavja o pravu družb).
Slovenija je leta 1995 zaprosila, da bi pristopila h Konvenciji o skupnem tranzitu in h
Konvenciji o poenostavitvi formalnosti. Čeprav Slovenija še ni pogodbenica teh dveh
konvencij, izvajanje nacionalnega tranzitnega sistema pristojnim organom omogoča, da bodo
začeli učinkovito izvajati obe konvenciji takoj, ko bosta postali dostopni novim podpisnicam.
Slovenija je podpisnica Konvencije TIR in Kyotske konvencije (o poenostavitvi in
harmonizaciji carinskih postopkov).
Slovenija bo razvila svoj računalniško podprt sistem za izvajanje carinskih postopkov, tako
da bo ob vstopu povsem usklajena.
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Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999
sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Odbora za mednarodne odnose
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

- DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN
SKLENITEV MEDNARODNE POGODBE O PRISTOPU
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI ZA
PODROČJE 3 - PROST PRETOK STORITEV,

- Igor Bavčar, minister za evropske zadeve
- Mitja Gaspari, minister za finance
- dr. Janez Potočnik, vodja Ožje pogajalske skupine.

ki jo pošilja na podlagi šestega odstavka 59. člena zakona o
zunanjih zadevah.
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Številka: 900-01/98 (T) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 16. julija 1999

DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN SKLENITEV
MEDNARODNE POGODBE O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE
K EVROPSKI UNIJI ZA PODROČJE 3
- PROST PRETOK STORITEV

Pri naknadnem pregledu usklajenosti datumov sprejema in uveljavitve predpisov iz četrtega
paketa pogajalskih izhodišč za področje 3 - Prost pretok storitev se spremeni naslednji datum
in sicer:
-zakon o zaščiti živali bo sprejet in uveljavljen najkasneje do 30.6.2001 in ne do 30.6.2000
kot je zapisano v pogajalskem izhodišču za področje 3 - Prost pretok storitev.
Navedena sprememba pomeni, da se v poglavju »Nefinančne storitve«, na strani 14, pod
naslovom »Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije«, v sedmem odstavku, drugi
stavek, ki glasi »Zakon o zaščiti živali bo sprejet najkasneje do 30.06.2000« nadomesti s
stavkom »Zakon o zaščiti živali bo sprejet in uveljavljen najkasneje do 30.06.2001« ter črta
zadnji stavek v tem odstavku. Hkrati se v Prilogi 1 v poglavju »Nefinančne storitve«
nadomesti datum sprejetja »30.06.2000« z datumom »30.06.2001« ter datum uveljavitve
»31.12.2002« z datumom »30.06.2001«.
Na tej podlagi bi ustrezno spremenili pogajalsko izhodišče za področje 3 - Prost pretok
storitev, preden se ga uradno posreduje Komisiji Evropske unije.

Področje finančnih storitev
Pri ponovni proučitvi pogajalskih izhodišč v luči predlaganega novega Zakona o
zavarovalništvu Ministrstvo za finance predlaga, da se v pogajalskih izhodiščih 3. delovne
skupine na področju zavarovalništva briše zahteva za prehodno obdobje glede nadzora nad
zavarovalnimi pogoji in premijskimi ceniki za zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji.
V besedilu pogajalskega izhodišča se tako briše naslednji tekst:
- v prvem odstavku v Uvodu: "in prehodno obdobje v trajanju treh let od predvidenega vstopa
v Evropsko Unijo (do 31.12.2005) za nadzor nad zavarovalnimi pogoji in premijskimi ceniki
za zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki jih urejata direktivi 92/49/EEC in
92/96/EEC";
- v četrtem odstavku pod Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske Unije: "razen na
področju, kjer Republika Slovenija zahteva prehodno obdobje";
celotno besedilo pod Utemeljitev zahteve po prehodnem obdobju v poglavju 2.
Zavarovalništvo.
poročevalec, št. 58
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Dodatno k temu predlagamo še naslednje spremembe pogajalskih izhodišč:
1. Zavarovalništvo
; v zadnjem stavku prvega odstavka pod Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske Unije
se črta besedilo "in uveljavila";
- v Prilogi I: nekateri datumi uveljavitve se spremenijo, kot izhaja iz priloge;
2. Trg vrednostnih papirjev
2 v Prilogi I: dopišejo se datumi prehodnih določb Zakona o trgu vrednostnih papirjev, kot
izhaja iz priloge;
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Priloga:
ZAVAROVALNIŠTVO
Naslov slovenskega predpisa

EU
reference
Prec pis o načinu obveščanja nadzornega organa 392L0049
gledi : zmanjšanja kvalificiranega deleža pod 392L0096
meje , za katero je bilo izdano dovoljenje
Prec pis o načinu in rokih poročanja o 392L0049
zava ■ovalnih poslih, ki jih zavarovalnice 392L0096
opra 'ljajo v posameznih državah Članicah
Prec pis o podrobnejšem izračunu kapitala
373L0239
379L0267
384L0641
387L0344
Pred jis o podrobnejših pravilih za izračun 387L0344
zava ovalnotehničnih rezervacij
391L0674
392L0049
392L0096
Pred >is o podrobnejšem vrednotenju, usklajenosti
in ra spršitvi naložb

391L0674
392L0049
392L0096
Pred >is o podrobnejšem načinu izračuna 373L0239
kolic nikov likvidnosti in najmanjši obseg 379L0267
likvi Inosti, ki jo inora zavarovalnica zagotavljati
392L0049
392L0096
Pred jis o podrobnejši vsebini poročil, s katerimi 392L0049
zava ovalnica nadzornemu organu tekoče sporoča 392L0096
poda tke o višini kapitala,zavarovalnotehničnih
rezervacij, kritnega premoženja ter vrsti,
razpi šenosti, usklajenosti in lokalizaciji naložb
Pred jis o načinu izračuna prilagojenih kapitalskih 398L0078
zaht< v za nadrejene zavarovalnice in za nadrejene
zava ■ovalne holdinge
Pred jis o podrobnejši vsebini poročil o 398L0078
pom smbnejših poslih zavarovalnice v zavarovalni
skup mi in o prilagojenih kapitalskih zahtevah
nadr sjene zavarovalnice oziroma nadrejenega
zava rovalnega holdinga
Pred jis o podrobnejšemu načinu vrednotenja 391L0674
knjij ovodskih postavk in o podrobnejši vsebini
posle »vnih poročil
Pred jis o podrobnejši
poob laščenega aktuarja

vsebini

Datum
uveljavitve

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
01.01.2002

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
01.01.2002

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

31.12.2000

31.12.2000
31.03.2001

poročila

Pred jis o najmanjšem obsegu in podrobnejši
oblil i revizorjevega poročila ter podrobnejši
vseb ni povzetka revidiranega letnega poročila

poročevalec, št. 58

Datum
sprejetja

391L0674

196

Pristojna
institucija
MF
MF,UZN
MF
MF.UZN
MF
MF,UZN

MF
MF,UZN

MF
MF.UZN
MF
MF,UZN

MF
MF.UZN

MF
MF,UZN
MF
MF.UZN

MF
MF.UZN

MF
MF.UZN
MF
MF.UZN
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TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Naslov slovenskega predpisa
I
Zakon o trgu vrednostnih papirjev

EU
reference
379L0279
380L0390
382L0121
386L0635
388L0627
389L0117
389L0298
389L0592
393L0022
395L0026
397L0009
393L0006
398L0031

Datum
uveljavitve
15.07.1999

Pristojna
institucija
MF, ATVP

01.01.2002

dan pristopa k
EU
31.12.1999

- določbe glede enotne licence ter nadzora
matične države
• Agencija uskladi svoje splošne akte s tem
zakonom
• Borzno posredniške družbe se uskladijo z
določ*
bami tega zakona (delnice,
dovoljenja za č*
lana uprave,
poslovanje)
• Borza in Klirinško depotna družba se
uskladita z določ* bami tega zakona
(delnice, dovoljenje za č*
lana uprave,
poslovanje, splošni akti)
• Pravne osebe, ki na dan uveljavitve tega
zakonaopravljajo dejavnosti
organiziranega trgovanja z izvedenimi
finanč«
nimi instrumenti oziroma
poravnave obveznosti iz teh poslov,
morajo uskladiti svoje poslovanje in
vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje teh dejavnosti
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Datum
sprejetja
30.06.1999

30.06.2000

31.12.1999

30.06.2000
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Odbora za mednarodne odnose
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999
sprejela:
- DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN
SKLENITEV MEDNARODNE POGODBE O PRISTOPU
REPUBLIKE SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI ZA PODROČJE
22 - OKOLJE NA PODROČJU PITNA VODA,

- Igor Bavčar, minister za evropske zadeve
- dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor
- dr. Janez Potočnik, vodja Ožje pogajalske skupine.

ki jo pošilja na podlagi šestega odstavka 59. člena zakona o
zunanjih zadevah.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-01/98-31 (T)
Ljubljana, 16. julija 1999

DOPOLNITEV DELNE POBUDE ZA POGAJANJA IN SKLENITEV
MEDNARODNE POGODBE O PRISTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE
K EVROPSKI UNIJI ZA PODROČJE 22 - OKOLJE NA PODROČJU
PITNA VODA

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se besedilo Pogajalskih izhodišč Republike Slovenije
za področje 22 - Okolje na področju Pitna voda dopolni, in sicer tako, da se v besedilu podnaslovom Pitna voda/Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije za letnico "do
31.12.1999" doda besedilo "in njegovo uveljavitvijo najkasneje do datumov uveljavitve,
ki jih določa Direktiva 98/83/EC, to je do 03.11.2003." Tako se celotno besedilo
pogajalskih izhodišč na področju Pitna voda glasi:

Pitna voda
Sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji
Zakonodaja Republike Slovenije na področju Pitna voda (Direktiva 80/778EEC, Direktiva
98/83/EC) je deloma usklajena s pravnim redom Evropske unije. Neusklajena je z novo
Direktivo 98/83/EC ker ne vključuje zasebnih vodovodnih omrežij, normativi ne vključujejo
radioaktivnosti (tricij in celotna dopustna doza (total indicative dose), natrija in bakterije
Clostridium perfringens). Usklajene niso tudi maksimalne dopuste koncentracije za
acrilamid, epiklorhidin, PAH, trikloroetan in ! trikloroten. Prav tako ni predpisano
zagotavljanje kakovosti pri izvajanju analiz pitne vode. Pravni okvir v Republiki Sloveniji
predstavljajo Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Ur.l. SFRJ,
55/78), Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur.l. RS 46/97, 52/97 in 54/98).
Proces usklajevanja s pravnim redom Evropske unije
Republika Slovenija bo v celoti uskladila svojo zakonodajo na področju Pitna voda s pravnim
redom Evropske unije s sprejemom sprememb in dopolnitev pravilnika o zdravstveni
ustreznosti pitne vode najkasneje do 31.12.1999 in njčgovo uveljavitvijo najkasneje do
datumov uveljavitve, kijih določa Direktiva 98/83/EC, to je do 03.11.2003.
Institucionalni okvir za implementacijo zakonodaje
Instituciji za izvajanje usklajenega pravnega reda na področju Pitna voda v Republiki
Sloveniji Že obstajajo in delujejo. Ti sta Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja z
območnimi zavodi , za zdravstveno varstvo in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v
okviru Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije.
;i:,
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
* * *
Odbor za nadzor proiučuna in drugih javnih financ

Številka: 450-02/93-9/325
Ljubljana, 16. 7. 1999

POROČILO
k
Eoročilu o realizaciji priporočil in predlogov Računskega sodišča Republike
lovenije in Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor
proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi sklepnega poročila
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji izvajanja nalog sodišč v
etih 1995 in 1996
Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
e kot MATIČNO DELOVNO TELO na 23. seji, 3. marca 1999, obravnaval sklepno
aoročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji izvajanja nalog sodisč v
etih 1995 in 1996. Po obravnavi je odbor sklenil, da bo obravnavo nadaljeval po tem, ko
bo Vlada obravnavala navedeno gradivo in se do njega opredelila.
Odbor je obravnavo nadaljeval na 27. seji, 15. julija 1999. Člani odbora so za razpravo
prejeli naslednja gradiva:
- sklepno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji izvajanja nalog
sodisč v letih 1995 in 1996;
- poročilo Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ z dne 11.3. 1999;
- dopis Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 28. 4. 1999;
- poročilo Vlade Republike Slovenije z dne 11.6.1999;
- dopis Sodnega sveta Republike Slovenije z dne 13. 7. 1999.
V uvodu je predsednik odbora povedal, da je namen razprave predvsem ugotoviti, kaj so
sodišča in druge institucije sodne oblasti naredile za izboljšanje razmer v sodstvu in kako
so realizirali predloge in sklepe računskega sodišča in odbora. Zato je pozval predstavnike
sodnih institucij, ki so pripravili poročila, da podajo dodatna pojasnila.
Predsednik Vrhovnega sodišča je ugotovil, daje glavni problem, s katerim se srečujejo
na sodiščih, veliko zaostalih zadev. Ponovno je opozoril, da je do velikih zaostankov na
sodiščih v letih 1994 do 1996 prišlo zaradi reforme sodstva, ki je bila izvedena v letu 1994.
Opozoril je na nekatere ukrepe, ki so jih v sodstvu predlagali ali pa jih že sami začeli
izvajati. Tako so predlagali zakonske določbe, ki bodo omogočale izbris nedelujočih
gospodarskih družb iz sodnega registra. Proučujejo tudi možnosti, da bi se v pravdnih
postopkih čimveč zadev rešilo s poravnavo. Izvajajo tudi priprave na prenos zemljiške
knjige na računalniško obdelavo, kar naj bi v celoti zaživelo novembra letos. Jeseni naj bi
tudi začelo delati prvih 50 sodnih izvršiteljev.
Podpredsednica Sodnega sveta je povedala, da je Sodni svet v začetku junija sprejel
dokončna merila za ugotavljanje pričakovanega obsega dela in sistemizacijo sodniških
mest. Merila so ostrejša od poskusnih, saj je določen spodnji minimum obsega letnega
sodnikovega dela in obvezno ugotavljanje vzrokov, če sodnik tako postavljenih meril ne
dosega.
poročevalec, št. 58
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Predsednik Sodniškega društva Slovenije je uvodoma povedal, da se društvo zaveda,
da za spoštovanje svojega poklica predvsem sami lahko naredijo največ in k temu skušajo
na različne načina spodbujati tudi sodnike.
Opozoril je na zadeve, ki jih lahko sodniki oziroma sodne institucije same naredijo za
izboljšanje stanja v sodstvu. Prva je selekcija pri izbiri kandidatov za sodne funkcije. Po
njegovem mnenju se stanje izboljšuje, saj je sedaj kandidatov več kot je razpisanih prostih
mest, medtem ko je bilo v preteklosti obratno. Problemi so še vedno v tem, da volilni
postopki za sodnike trajajo približno osem mesecev in da ni ustreznega usposabljanja za
sodnisko službo. Druga zadeva, ki jo sodniki lahko sami izboljšajo, je ustrezno ocenjevanje
in izobraževanje sodnikov. Pri ocenjevanju bi morali doseči, da bi kvaliteto dela sodnikov
ocenjevali sodniki višje stopnje, pri izobraževanju pa večji poudarek dati izobraževanju
sodnikov začetnikov. Tretja zadeva je disciplinska odgovornost sodnikov, kjer mora biti na
podlagi stalnega ocenjevanja dana tudi možnost sankcioniranja oziroma izločanja
sodnikov. Disciplinski postopki tudi sedaj potekajo, vendar javnost o njih ni seznanjena do
konca postopkov.
Glede strukture zadev, ki jih sodišča obravnavajo, se pojavljajo nekateri problemi, ki bi se
jih po njegovem mnenju z ustreznimi spremembami dalo rešiti. Prvi problem je, da se v
našem sodnem sistemu pravde rešujejo na način, da mora nekdo zmagati. Potrebno bi bilo
uveljaviti možnost in spodbude s strani sodišča, da se spor zaključi z drugimi,
alternativnimi rešitvami. Naslednji problem je, kako prenesti nekatere zadeve, ki niso spori
iz pristojnosti sodišč na druge organe. Delno bo tudi ta problem rešen s spremembo
zakonodaje, ki bo dala nekatere nove pristojnosti notarjem, morali pa bi razmišljati tudi o
drugih možnostih. Na področju gospodarskih sporov se nekatere ugodne tendence kot
posledice že sprejetih zakonov (zakon o izvršbi in zavarovanju) že kažejo, nekatere pa Še
pričakujejo (zakon o finančnem poslovanju, zakon o DDV). Pri kazenskih zadevah večjih
problemov ni, saj obsegajo le približno 6% vseh zadev na sodiščih, potrebno pa bo
skladno z razmišljanji EU nekoliko spremeniti kazenski postopek. Pri izvršbah je poseben
problem izterjava naročnin za javni zavod RTV Slovenija, ki je ukinil svojo izterjevalno
službo in vse to delo prepustil sodiščem. Tako 21% vseh sodnih izvršb v Sloveniji pomeni
izterjava RTV naročnin, kar sodstvo in državo stane 500 milijonov tolarjev na leto.
Predsednik sodniškega društva je govoril še o stroških in sredstvih za delo sodišč.
Povedal je, da se jim povečujejo materialni stroški bolj kot stroški za plače in da so v
letošnjem letu zaradi tega že prišli v težko situacijo, ki so jo nato sicer začasno rešili,
vendar bi morali doseči bolj konsistentno financiranje sodišč. V proračunu bi morali bolj
točno opredeliti sredstva za plače, materialne stroške in ostalo. Predvsem se jim še vedno
povečujejo stroški za plačilo zagovornikov po uradni dolžnosti, saj sprememba zakona ni
v celoti dosegla svojega namena. Zaradi zvišanja zagrožene kazni, zaradi katere je
potrebno določiti zagovornika po uradni dolžnosti (iz 5 na 8 let) se je sicer to zmanjšalo,
po drugi strani pa so se povečali stroški zagovornikov zato, ker mora biti določen uradni
zagovornik ob vsaki privedbi pred sodnika. Ogromni stroški so tudi za poštnine, ki
predstavljajo 20% materialnih stroškov, ob tem pa pošta dostikrat ne prispe do naslovnika.
Zato bi morala država razmišljati o podelitvi koncesij za vročanje sodnih pošiljk. Zaradi
odpravljanja zaostankov so povečani tudi stroški pogodbenega dela, saj so posebni
programi odpravljanja zaostankov vezani na dodatna plačila. Poseben problem, ki ga
poznajo zlasti v Ljubljani, pa so visoke najemnine za prostore, ki jih uporabljajo sodišča,
saj tudi za to gre ogromno denarja (v Ljubljani letos 180 milijonov SIT). Država bi morala
tudi v tem primeru razmisliti, kaj se bolj splača - visoke najemnine ali gradnja oz. nakup
novih prostorov.
Podpredsednica Računskega sodišča, kije vodila delo pri pripravi poročila, je opozorila
na nekatere zadeve iz sklepnega poročila, na katere po njenem mnenju predstavniki
sodstva še niso podali zadovoljivih odgovorov oziroma niso bile poiskane najbolj ustrezne
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rešitve. Povedala je, da so se s Sodnim svetom dogovorili, da bo pripravil analizo uvajanja
poskusnih meril za sodnike za leto 1997 (računsko sodišče jo je naredilo za leto 1996),
vendar te analize še ni. Poudarila je pomembnost meril, ki so sedaj že sprejeta in so ena
redkih meril za ocenjevanje dela pri proračunskih porabnikih v državi. Opozorila je tudi,
da ni bila narejena analiza, zakaj je pri nekaterih sodnikih storilnost tako nizka in zakaj so
tako velike razlike med sodišči. Opozorila je, da je podatek o povečani storilnosti za 10%
sicer pohvalen, vendar pa ni pojasnjeno, ali se je storilnost povečala povsod ali pri tistih,
ki so že sedaj dobro delali ali pa mogoče pri tistih, ki so bili do sedaj podpovprečni.
Zaskrbljujoč je podatek, da so se kljub spremembi zakonodaje povečali stroški za
zastopnike po uradni dolžnosti - očitno sprememba zakonodaje ni bila ustrezna in bi bilo
sprejeti tudi dodatne ukrepe (soglasje k tarifam za odvetnike daje minister za pravosodje).
Ostaja tudi problem preslabega delovanja notranje kontrole stroškov po sodiščih. Sodne
institucije tudi niso dale odgovora na vprašanje, ali se je kaj izboljšalo stanje glede
starejših zadev (500 zadev starih nad 10 let). Tudi glede večkratnega prelaganja zadev
in razlogih zanje ni bil podan noben odgovor. Ob koncu je še enkrat poudarila, da so
sodne institucije opravila v času od začetka pregleda do danes veliko dela in da je tudi
sodelovanje s sodišči ves čas zelo dobro.
Predsednik Vrhovnega sodišča je nato odgovoril na nekatera nerešena vprašanja
Povedal je, da se izpolnjevanje meril vodi za vsakega sodnika posebej. Glede stroškov
uradnih zagovornikov je povedal, da razmišljajo o možnosti, da bi to delo sprejeli odvetniki
kot neko dolžnost v zameno za podeljeno koncesijo za opravljanje odvetništva - v tem
primeru bi jim plačevali le prvo obravnavo, kar bi verjetno prispevalo tudi k skrajševanju
postopkov. To delo naj bi potem upoštevali tudi kot davčno olajšavo za odvetnike. Glede
vrstnega reda obravnave zadev in starih zadev je povedal, da so kriteriji za prioritete
pripravljeni in jih vsak personalni svet sodišča ima. Glede prelaganja zadev in dolgega
pisanja sodb je pojasnil, da je to strokoven problem, ki se ga zavedajo in ga skušajo
reševati - je tudi del program izobraževalnega centra za sodnike.
V razpravi je bilo opozorjeno na nekatere posebej izpostavljene probleme. Glede
zastaranja zadev je bilo pojasnjeno, da so lahko razlogi objektivne (nesprejemanje pošiljk)
ali pa subjektivne narave (delo sodnika, sodišča). Problem je tudi v tem, da so se z
znižanjem zagroženih kazni za posamezne delikte skrajšali tudi zastaralni roki in zato
zastaranje nastopi prej. Sodnik v primeru, da se ugotovi njegova odgovornost za
zastaranje zadev, lahko odgovarja kazensko ali odškodninsko.
Glede zakonodaje, ki nalaga delo sodiščem, je bilo povedano, da se na eni strani ti zakoni
spreminjajo tako, da bi sodišča lahko bolje delala, na drugi strani pa se z nekaterimi
novimi ali novelami zakonov sodiščem nalaga novo delo. Ob tem je bilo poudarjeno, da
mora sodstvo bolj intenzivno sodelovati pri sprejemanju zakonodaje v primerih, ko se ta
tiče dela sodišč.
Člani odbora so poudarili, da bi morali kolikor se da skrajšati roke za imenovanje novih
sodnikov, hkrati pa čimbolj upoštevati odpovedne roke za sodnike.
Po končani razpravi o poročilu o realizaciji priporočil in predlogov Računskega
sodišča Republike Slovenije In Odbora Državnega zbora Republike Slovenije
za nadzor proračuna in drugih iavnlh financ ob obravnavi sklepnega poročila
Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji izvajanja nalog sodišč v
letih 1995 in 1996 je Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel naslednje
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UGOTOVITVE

IN

SKLEPE:

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih
financ ugotavlja, da so bili na sklepno poročilo Računskega sodišča o reviziji izvajanja
nalog sodišč v letih 1995 in 1996 in na razpravo ter sklepe odbora z dne 3. 3. 1999
podani odgovori Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije,
Sodnega sveta Republike Slovenije in Slovenskega sodniškega društva. Odbor se je
seznanil z odgovori in ugotavlja, da je velik del sklepov in predlogov uresničenih ali v
postopku realizacije.
2. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga Odboru za notranjo politiko
in pravosodje, da obravnava sklepno poročilo Računskega sodišča o reviziji izvajanja
nalog sodišč v letih 1995 in 1996 skupaj z odgovori Vlade, Sodnega sveta in Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije ter obema poročiloma Odbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ na eni od svojih naslednjih sej.
3. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga Vladi Republike Slovenije,
Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za finance in Vrhovnemu sodišču Republike
Slovenije, da razmislijo o možnostih in načinih okrepitve notranje kontrole in revizije v
okviru sodstva.
4. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ poziva Vlado Republike Slovenije,
Svet javnega zavoda RTV Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za kulturo,
da razrešijo problem pobiranja in izterjave RTV naročnine.
5. Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga Sodnemu svetu Republike
Slovenije, da pripravi in predloži Državnemu zboru Republike Slovenije in Računskemu
sodišču Republike Slovenije analizo delovanja sodnikov na podlagi poskusnih meri! za
ugotavljanje pričakovanega obsega sodnikovega dela, ki so se uporabljala do 3. 6. 1999.

Svetovalec DZ_
mag. Jože KONČAN

Predsednik odbora
Fe" HORVAT

Poslano:
- Vlada Republike Slovenije
- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Odbor DZ za notranjo politiko in pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje
- Sodni svet Republike Slovenije
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kulturo
- Svet javnega zavoda RTV Slovenija
- Slovensko sodniško društvo
- Generalna sekretarka DZ
- namestnik generalne sekretarke DZ
- vodje poslanskih skupin
- oddelek za informiranje
- uredništvo Poročevalca (za objavo)
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