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

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

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

VETERINARSTVU

(ZVet-B)

- EPA 986 - II - skrajšani postopek
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije iin 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 134. seji dne 11/11-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VETERINARSTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku
s predlogom, da se obravnava na 17. seji Državnega zbora
Republike Slovenije.

-

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o veterinarstvu obravnava po skrajšanem
postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona, so pa nujno potrebne, zaradi prilagajanja Evropski
zakonodaji.

Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
mag. Zoran KOVAČ, dr. vet. med., direktor Veterinarske
uprave Republike Slovenije,
Metka HAJDINJAK, univ. dipl. prav., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

oceni ne zadošča za ustrezen nadzor in odgovornost, predvsem
pa učinkovito ukrepanje ob ugotovljenih kršitvah v zvezi s
certificiranjem in izdajanjem zdravstvenih spričeval pri izvoznih
pošiljkah. Veterinarska uprava Republike Slovenije je v procesu
pregleda zakonodaje EU ugotovila pomanjkljivosti sistema, ki je
trenutno uzakonjen, in v prvi fazi predlagala uvedbo pooblaščenih
uradnih veterinarjev, kar je bilo storjeno s sklepom Vlade RS o
spremembi sklepa o ustanovitvi Veterinarskega zavoda Slovenije,
dne 14.10.1999. Na ta način seje začasno uredila problematika,
ki izhaja iz zahtev EU, saj je v EU odgovornost vezana na osebo
in ne na institucijo, kakor je to v Republiki Sloveniji v javnih zavodih,
kamor sodi tudi Veterinarski zavod Slovenije. Ureditev je začasna
in omogoča različne interpretacije, kar lahko vpliva tudi na
ustreznost reakcije veterinarske službe ob določenem problemu
oziroma privede do kadrovskih in organizacijskih težav.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Zakon o veterinarstvu (ZVet), ki je začel veljati 1. januarja 1995,
med drugim določa tudi novo ureditev veterinarske službe ter
njeno organiziranost na primarni, sekundarni ter terciarni ravni.
Veterinarsko službo na primarni ravni izvajajo veterinarske
organizacije zasebne veterinarske dejavnosti, veterinarsko službo
na sekundarni ravni izvajajo Veterinarski zavod Slovenije ter
veterinarske organizacije zasebne veterinarske dejavnosti s
koncesijo, veterinarsko službo na terciarni ravni pa Veterinarski
inštitut Slovenije, katerega naloge opravlja Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani.

Pristojnosti neposrednega nadzora pridelave živil živalskega
izvora oziroma ustreznega prometa s živalmi morajo biti v skladu
s predpisi EU združene v enotnem centralno odgovornem organu,
ki mora imeti možnost upravnega odločanja, priprave predpisov
in učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Ob inšpekcijskih pregledih inšpektorjev EU iz direktorata za
varstvo in zaščito potrošnikov (XXIV) v mesecu juniju in septembru
1999, so inšpektorji zahtevali takojšnjo ureditev sistema
odgovornosti v veterinarski službi, saj trenutni sistem po njihovi
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Sistemska ureditev, ki je urejena z ZVet, ne omogoča učinkovitega
nadzora pristojne centralne oblasti (VURS) nad delom različnih
veterinarskih služb v državi, predvsem zato, ker je z
ustanovitvenimi akti javnih zavodov natančno določena
odgovornost in notranja ureditev teh organizacij (statut,
sistemizacija). Upravnemu organu, ki mora predstavljati
odgovorno oblast v državi, tako ni dana možnost učinkovitega
ukrepanja.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Z navedenimi spremembami in dopolnitvami zakona bi se3 ^
najmanjšimi možnimi posegi v določbe ZVet dosegla uskladitev
najbolj nujnimi zahtevami EU.

Spremembe in dopolnitve zakona so manj zahtevne narave, terja
pa čim hitrejšo rešitev.
gracj
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4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
.
. od
Sprememba zakona ne bo imela finančnih posledic za državi ®
proračun.

Glede na to, da komisija EU ukrepe v zvezi s prepovedjo izvoza
rdečega mesa, mesnih izdelkov in divjačine vsebinsko pogojuje
tudi z ustrezno zakonsko ureditvijo in uveljavitvijo piramidalnega
sistema organiziranosti veterinarske službe z vrhom v
avtonomnem strokovnem organu, katerega predstojnik je
neposredno odgovoren ministru, so predlagane spremembe
zakona o veterinarstvu nujne.
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5. člen

III. BESEDILO ČLENOV

V 71. členu se v drugem odstavku črta prva alinea.
1. člen

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

\l
»Veterinarske storitve javne veterinarske službe iz prvega
odstavka tega člena, razen storitev iz 68. člena tega zakona,
opravljajo pooblaščeni veterinarji, zaposleni v Veterinarskem
zavodu Slovenije in zasebnih veterinarskih organizacijah, katerim
je podeljena koncesija po tem zakonu.«.

V zakonu o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/
96) se v 7. členu dodata novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. Pristojna veterinarska oblast pomeni centralni veterinarski
organ v državi, ki je pristojen, da izvaja veterinarski nadzor ali
katerikoli drugi organ, ki mu je bila ta pristojnost dodeljena.
14. Pooblaščeni veterinar je doktor veterinarske medicine, ki ga
za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe pooblasti
Veterinarska uprava Republike Slovenije.«.
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6. člen
Črta se 112. člen.

Dosedanje 13. do 20. točka postanejo 15. do 22. točka.
7. člen
2. člen

^
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e
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Črta se 113. člen

V 47. členu se v prvem odstavku besedilo »minister, pristojen za
veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti z
besedilom »predstojnik veterinarske uprave«.

8. člen

V 114. členu se dodata novi sedemintrideseta in osemintrideseta ■
alinea, ki se glasita:

V četrtem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedilom
»predstojnik veterinarske uprave«.

»- določi pogoje in postopek za podelitev in odvzem pooblastila
pooblaščenim veterinarjem;
- določi postopek za podelitev in odvzem pooblastila laboratorijem
iz 69. člena tega zakona;«

3. člen
V 67. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Dosedanja sedemintrideseta alinea postane devetintrideseta
alinea.

»Sekundarno veterinarsko službo iz 1. do 8. točke 66. člena tega
zakona opravlja Veterinarski zavod Slovenije oziroma druge
organizacije v okviru mreže javne veterinarske službe.«.

9. člen
4. člen

V 120. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

V 69. členu se v prvem odstavku drugi stavek nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi:

»Pristojna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji je Veterinarska
uprava Republike Slovenije, ki opravlja upravne naloge in
inšpekcijsko nadzorstvo na področju veterinarstva.«

» Naloge iz prejšnjega stavka opravljajo laboratoriji, ki jih pooblasti
predstojnik veterinarske uprave.«.
poročevalec, št. 78
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10. člen
ea

120. členom se dodata 120.a in 120.b člen, ki se glasita:
»120. a člen
(ukrepi predstojnika veterinarske uprave)

is
aradi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni
drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji ter
aradi preprečevanja vnašanja škodljivih substanc iz drugih
ržav, lahko predstojnik veterinarske uprave:
. odredi, da mora biti določen del meje Republike Slovenije pod
v( stalnim veterinarskim nadzorstvom in da se v mejnih občinah
izvedejo posamezni ukrepi iz tega zakona;
omeji ali prepove uvoz ali tranzit pošiljk čez ozemlje Republike
Slovenije;
omeji ali prepove osebam prehod čez državno mejo v obeh
smereh, če se v mejni občini v Republiki Sloveniji ali v sosednji
državi zelo razširi posebno nevarna kužna bolezen iz tega
zakona.

»»- pooblašča veterinarje za opravljanje dejavnosti javne
veterinarske službe;«.
- pooblašča laboratorije za opravljanje nalog Veterinarskega
inštituta;«
Dosedanje prva do sedemnajsta alinea postanejo tretja do
devetnajsta alinea.
12. člen
V 142. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da
se glasi:
..(1) Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na
kraju, se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo 200.000
tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se kaznuje posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:«.
V drugem in tretjem odstavku se besedilo »5.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »100.000 tolarjev«.
13. člen

120. b člen
Predstojnik veterinarske uprave izda odločbo o registraciji
zvoznega in uvoznega obrata, določa izvozno kontrolno številko
n države, v katere sme izvozni obrat izvažati.«.
11. člen
*/121. členu se dodata novi prva in druga alinea, ki se glasita:
ja
a,
m
m

Določbe 11. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja
2000.
14. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
V dopolnitvi 7. člena je podana definicija pooblaščenega veterinarja,
kar je v skladu z zahtevami evropske inšpekcije oziroma
evropskih predpisov.
Sprememba 47. člena je redakcijske narave glede na 120. b člen
predlaganega zakona.
a S spremembo 67., 69. in 71. člena se pričenja vzpostavljati
ustrezni sistem neposrednega nadzora in prenosa pooblastil pri
izvajanju veterinarske službe. Dosedanja zakonska prepoved
\ izdajanja koncesij zasebnim veterinarskim organizacijam za
opravljanje določenih dejavnosti javne veterinarske službe omejuje
i dajanje pooblastil za opravljanje javne veterinarske službe, kar
onemogoča delovanje centralne veterinarske oblasti, tako kot to
zahtevajo predpisi Evropske unije o piramidalnem sistemu
organiziranosti veterinarske službe. Glede na to, da so
spremembe zakona nujne, ker izhajajo iz zahtev evropske
inšpekcije, je treba člene, ki opredeljujejo delovanje veterinarske
službe, pri pripravi sprememb zakona o veterinarstvu v letu 2000,
še dodatno pretehtati in pripraviti dokončno ureditev piramidalnega
sistema v veterinarski službi v skladu z zahtevami Evropske
unije.
Z dopolnitvijo 114. člena se predvideva podzakonski predpis, ki
bo natančneje uredil pogoje in postopek za podelitev in odvzem
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pooblastil pooblaščenim veterinarjem.
S spremembo 120. člena se konkretno opredeljuje, katera
institucija je pristojna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji.
Z določbami 120.a in 120.b člena se prenaša pristojnost za
sprejemanje tako imenovanih urgentnih ukrepov v primeru pojava
kužne bolezni ali nevarnosti vnosa zdravju škodljivih substanc v
Republiko Slovenijo na predstojnika veterinarske uprave.
Z dopolnitvijo 121. člena VURS pridobi funkcijo osrednje
veterinarske oblasti, ki ima pristojnost za podeljevanje pooblastil
uradnim veterinarjem, s čemer se prenaša odgovornost za
opravljanje dejavnosti iz institucij neposredno na izvajalce, hkrati
pa daje možnost VURS, da v primeru neizpolnjevanja nalog ta
pooblastila odvzame, kar predstavlja možnost neposrednega
nadzora nad opravljanjem dejavnosti.
S spremembo 142. člena zakona se usklajuje višina kazni, ki se
izterja na kraju samem, z veljavno zakonodajo, saj sedaj veljavni
zneski niso bili več ustrezni, temveč odločno prenizki.
V 13. členu tega zakona se predvideva določen prehodni rok, ki
je potreben za vzpostavitev sistema podeljevanja pooblastil
pooblaščenim veterinarjem.

poročevalec, št. 78

18. S klanjem bolnih živali je mišljeno klanje živali, obolelih za
boleznimi, zaradi katerih klanje ni prepovedano. Bolna žival
se lahko pošlje v zakol v klavnico le s predpisano napotnico
veterinarja.
19. Hlev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami
je hlev imetnika živali, v katerem se ne opravljajo predpisana
preiskave živali ali imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim
in nenadzorovanim prometom z živalmi in živili.Odločbo o
tem izda pristojni veterinarski inšpektor.
20. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem
besedilu: zdravila) so izdelki, za katere je po znanstveni poti
in po postopku, ki ga določijo predpisi o zdravilih za uporabo
v veterinarski medicini, ugotovljeno, da jih je v določenih
količinah in na določen način dovoljeno uporabljati na živalih,da
bi se odkrile, preprečile, zatrle ali zdravile bolezni oziroma
spodbudile, obnovile, spremenile ali popravile živalske telesne
funkcije ali dosegli drugi veterinarsko medicinski upravičeni
cilji.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO:
»7. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Živali so kopitarji (konji, mezgi, osli in mule), parkljarji (goveda,
bivoli, ovce, koze in prašiči), perutnina (kokoši,purani, race
in druga domača perutnina, noji ter golobi), psi,mačke, kunci,
okrasne in eksotične živali, male živali, čebele,ribe, školjke,
raki, želve, polži, žabe, divjad, divje živali, v oborah vzrejena
divjad, zookulture in poskusne živali.
2. Imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živali
oziroma se ukvarjajo z varstvom, uporabo,
gojitvijo,gospodarjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali.
3. Živila živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila) so
sestavni deli živalskega telesa v surovem, polpredelanem ali
predelanem stanju in mleko, jajca, mesni, ribji, mlečni in jajčni
izdelki, ikre, med in drugi čebelji pridelki ter izdelki iz rakov,
školjk, polžev in žab, ki so namenjeni za prehrano ljudi.
4. Surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu:
surovine)so sestavni deli živalskega telesa ter mleko, jajca in
med v nepredelanem stanju ne glede na njihov namen.
5. Odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: odpadki)
so sestavni deli živalskega telesa, ki niso namenjeni za
prehrano ljudi.
6. Odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih za rejo
živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, predelavo in
zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo posebno
tehnologijo odvajanja in čiščenja.
7. Posamezna krmila, krmne mešanice in dodatki (v nadaljnjem
besedilu: krma) so vsak material, ki se uporablja za krmljenje
živali.
8. Iztrebki in izločki so: gnoj, gnojevka, gnojnica, urin, slina.
9. Zoonoze so bolezni ali infekcije, ki se po naravni poti prenašajo
z živali-vretenčarjev na ljudi in obratno.
10. Z epizootijo (epidemijo) kužne bolezni so mišljeni številnejši
primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost primerov, čas,
kraj in prizadete vrste živali presegajo pričakovano število
primerov.
11. Za okuženo območje se šteje območje, na katerem je
ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so dane
možnosti za širjenje okužbe.
12. Za ogroženo območje se šteje območje, na katero se lahko
prenese bolezen z okuženega območja in na katerem so
dane možnosti za širjenje okužbe.
13. Veterinarske organizacije so organizacijske oblike javnih
veterinarskih zavodov in zasebne veterinarske dejavnosti, v
katerih veterinarski strokovni delavci opravljajo veterinarske
dejavnosti, za katere so registrirane.
14. Veterinarskosanitarni pregledi in nadzor so pregledi in nadzor
živali, surovin, živil, krme in odpadkov zaradi varstva ljudi in
živali pred kužnimi boleznimi živali in preprečevanja prometa
s surovinami, živili in krmo, ki higiensko niso ustrezni,ter
nadzor objektov ali blaga, ki so lahko vir kužnih bolezni živali.
15. Posebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni iz seznama
mednarodnega zoosanitarnega kodeksa.
16. Lastna domača poraba živil živalskega izvora je poraba za
potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug način porabe
ali prometa - tudi na turistični kmetiji, v gostilni, kmetiji odprtih
vrat,.prireditvah itd. - se šteje za javno potrošnjo.
17. S klanjem živali v sili je mišljeno klanje brez poprejšnjega
veterinarskosanitarnega pregleda živali pred klanjem, to pa
je dovoljeno samo v določenih primerih.

poročevalec, št. 78

47. člen
(izvozni obrati)
(1) Gojitev plemenskih rib in perutnine ter pridelava valilnih jajc,
zakol živali, zbiranje ter izdelava surovin in živil in
reprodukcijskega materiala za izvoz (v nadaljnjem besedilu: ]
izvozni objekt) so dovoljeni samo v objektu, za katerega minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu:minister) na predlog strokovne komisije, ki jo imenuje,
z odločbo ugotovi, da izpolnjuje predpisane pogoje in posebne
pogoje za določene države. Z odločbo določi tudi izvozno
kontrolno številko države, v katere smejo izvažati, in vpis v
register izvoznih obratov.
(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za uvozne in
tranzitne objekte ter za druge objekte, določene z mednarodno
pogodbo.
(3) Veterinarska uprava vodi register uvoznih in izvoznih obratov.
(4) Če veterinarska uprava ugotovi, da izvozni ali uvozni obratne
izpolnjuje več pogojev ali če pomanjkljivosti, ki neugodno
vplivajo na higieno proizvodnje, v določenem roku ne
odpravi,minister razveljavi odločbo iz drugega odstavka tega
člena in z odločbo ugotovi, da je prenehala pravica do uporabe
izvozne kontrolne številke za določene države ali za vse
države ter odloči, da se opravi izbris iz registra izvoznih
oziroma uvoznih obratov. O tem se obvesti tudi država
uvoznica oziroma pristojna komisija Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) in mejna veterinarska inšpekcija.
(5) Pristojni organi veterinarske inšpekcije drugih držav, ki
občasno nadzirajo izvozne obrate na območju Republike
Slovenije,morajo prijaviti nadzor predstojniku veterinarske
uprave.Ta mora o tem obvestiti predstojnika izvoznega obrata,
določiti veterinarskega inšpektorja, ki bo sodeloval pri
pregledu obrata in izdelati program nadzora.
67. člen
(izvajanje sekundarne veterinarske službe)
(1) Sekundarno veterinarsko službo iz 1. do 8. točke 66. člena
tega zakona opravlja Veterinarski zavod Slovenije.
(2) Sekundarno veterinarsko službo iz 9. do 12. in 15. točke 66.
člena tega zakona opravljajo veterinarske klinike.
(3) Veterinarsko službo v osemenjevalnih središčih iz 11. in
13.točke 66. člena tega zakona opravljajo veterinarske postaje
v osemenjevalnih središčih.
(4) Preskrbo iz 14. točke 66. člena tega zakona opravljajo
veledrogerije.
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69. člen
(opravljanje terciarne veterinarske službe)

113. člen
(registracija izvoznih in uvoznih obratov)

(1) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko službo iz 1. do
9.točke 68. člena tega zakona opravlja Veterinarski inštitut
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: veterinarski inštitut). Naloge
Veterinarskega inštituta opravlja Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani.
(2) Veterinarski inštitut opravlja tudi diagnostiko in preiskave iz 5.
in 6. točke 66. člena tega zakona, če ta dejavnost ni
organizirana v območnem javnem zavodu.
(3) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost iz 9.
do18. točke 68. člena tega zakona opravljajo zasebni
veterinarski inštituti in Veterinarski inštitut Slovenije.

Minister izda odločbo o registraciji izvoznega in uvoznega obrata,
določa izvozno kontrolno številko in države, v katere sme izvozni
obrat izvažati.
114. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda predpise oziroma druge akte, s katerimi:
razvrsti kužne bolezni živali po vrsti infekcije in ukrepih,
potrebnih za njihovo preprečevanje in zatiranje, v skladu z
mednarodnim zoosanitarnim kodeksom;
- sprejme kratkoročne in dolgoročne programe za izvajanje
preventivnih ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi živali,
v katerih predpiše ukrepe, določi izvajalce programov ter
roke, v katerih morajo biti programi uresničeni;
- odredi ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera
preventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je
treba opraviti, ter določi roke;
predpiše program tečajev in način opravljanja izpitov za
osnovno znanje o živalskih kužnih boleznih in dopolnilno
prosvetljevanje;
- določi kužne bolezni, s katerimi ne smejo biti okužena
osemenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, plemenske
črede in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, plemenišča in
vzrejališča matic;
- določi kužne bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da se
ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina;
- določi način in postopek obveščanja zainteresiranih pravnih
in fizičnih oseb o pojavu kužne bolezni in o znamenjih, po
katerih se lahko šteje, da se je kužna bolezen pojavila, o
načinu jemanja vzorcev in pošiljanja materiala, potrebnega
za diagnostično preiskavo, ter določitvi laboratorijskih testov
in metod diagnostične preiskave;
pooblasti za določene analize laboratorije in referenčne
laboratorije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so akreditirani
pri nacionalni akreditacijski službi;
predpiše natančnejše ukrepe za preprečevanje, zatiranje in
izkoreninjenje posameznih kužnih bolezni živali;
- določi dokumentacijo, ki je potrebna v postopku za izplačilo
odškodnine;
- predpiše vsebino baz podatkov, metodologijo in način zbiranja
dokumentacije in drugih evidenc po tem zakonu;
določi način označevanja domačih živali;
predpiše obrazec zdravstvenega spričevala, obrazec
veterinarske napotnice za bolne živali, ki se zaradi klanja
odpravljajo v klavnico, obrazec za prevoz v sili zaklanih živali,
obrazec veterinarske napotnice za živali iz hlevov z
nepreverjeno ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami ter
obrazec veterinarske napotnice za divjačino, ki se odpremlja
iz lovišča v hladilnico ali zbiralnico;
določi preventivne ukrepe pri klanju bolnih živali, v sili zaklanih
živali in pri klanju živali iz hlevov z nepreverjeno ali sumljivimi
epizootiološkimi razmerami;
predpiše način nakladanja, prekladanja in razkladanja pošiljk
v notranjem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu, pogoje, ki
jih mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko-tehnične
pogoje,ki jih mora izpolnjevati pošiljka, način
veterinarskosanitarnega pregleda in obrazce zdravstvenih
spričeval v notranjem prometu in pri izvozu;
- predpiše način razkuževanja prevoznih sredstev, s katerimi
se prevažajo pošiljke živali, živil, surovin in odpadkov;
- izda predpis o registraciji, cepljenju, označevanju in reji psov
ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi;
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti za živali ter
skladišče za živila, surovine na mejnih prehodih;

71. člen
(dejavnosti javne veterinarske službe)
(1) Veterinarske storitve iz 1., 2., 4., 6., 7. in 14. točke 64.člena, 1.
do 8. točke in 12. do 14. točke 66. člena in 1. do 8. točke ter 11.
do 13. točke 68. člena tega zakona so dejavnosti javne
veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne
veterinarske službe.
(2) Veterinarske storitve, ki se opravljajo izključno v okviru javnih
veterinarskih zavodov, in se zanje koncesija ne more podeliti,
so:
- storitve iz 1. do 8. točke 66. člena tega zakona;
- storitve iz 1. do 8. točke 68. člena tega zakona.
(3) Druge veterinarske storitve javne veterinarske službe iz
prvega odstavka tega člena opravljajo zasebne veterinarske
organizacije na podlagi koncesije, ki jo izda veterinarska
uprava.
(4) Veterinarske storitve iz 64., 66. in 68. člena tega zakona, ki
niso dejavnosti javne veterinarske službe, se opravljajo v
okviru zasebne veterinarske dejavnosti na podlagi dovoljenja,
ki ga izda Veterinarska zbornica.
(5) Veterinarske storitve iz 11. in 13. točke 66. člena tega zakona
lahko na podlagi koncesije opravlja tudi veterinarska postaja
druge pravne osebe, ki ima osemenjevalno središče.
(6) V primerih ko je zaradi objektivnih okoliščin ogroženo izvajanje
javne veterinarske službe, ker veterinarska organizacija ne
more zagotoviti opravljanja veterinarskih storitev javne
veterinarske službe, naloži veterinarska uprava drugi
veterinarski organizaciji, da zagotovi ustrezno opravljanje
veterinarskih storitev. V tem primeru se lahko dodeli koncesija
tudi za veterinarske storitve iz drugega odstavka tega člena.
(7) Koncesija za osemenjevanje določenih vrst živali se lahko
dodeli tudi osebi, ki ni veterinarski strokovni delavec, če za to
izpolnjuje predpisane pogoje.
112. člen
(ukrepi ministra na meji)
Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni
iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji lahko
predstojnik veterinarske uprave:
1. odredi, da mora biti določen del meje Republike Slovenije pod
stalnim veterinarskim nadzorstvom in da se v mejnih občinah
izvedejo posamezni ukrepi iz tega zakona;
2. omeji ali prepove uvoz ali tranzit pošiljk čez ozemlje Republike
Slovenije, če je nevarnost, da se kužna bolezen z uvozom ali
tranzitom vnese v Republiko Slovenijo;
3. omeji ali prepove osebam prehod čez državno mejo v obeh
smereh, če se v mejni občini v Republiki Sloveniji ali v sosednji
državi zelo razširi posebno nevarna kužna bolezen iz tega
zakona.
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določi vrste pošiljk živali in živil, za katera ni potrebna odločba
o veterinarskosanitarnih pogojih, ki jih morajo te pošiljke
izpolnjevati pri uvozu;
določi pogoje in trajanje karantene za uvožene živali in pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati klavnice za klanje živali iz uvoza;
predpiše higiensko-tehnične in delovne razmere, ki jih morajo
izpolnjevati mejni prehodi, in določi mejne prehode v soglasju
s predstojnikom državnega upravnega organa, pristojnega
za carino;
predpiše obrazec izkaznice in znak mejnega veterinarskega
inšpektorja;
določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za promet z
mlekom in mlečnimi izdelki;
določi ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic zaradi
ostankov zdravil in drugih škodljivih snovi v surovinah in živilih;
določi program in način opravljanja izpitov na tečajih za
preglednike divjačine v lovskih organizacijah in predpiše
ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pregleda, prevoza in
zbiranja divjačine;
določi pogoje za klanje na domu in kdaj se šteje, da je meso
namenjeno za lastno domačo porabo;
določi pogoje za uvoz mikroorganizmov, način hranjenja in
ravnanja z njimi ter evidence v zvezi z njimi;
predpiše standarde zdravstvene ustreznosti živalskega
semena, jajčnih celic in zarodkov ter minimalne pogoje za
oploditveno sposobnost in sistematičen nadzor in evidenco;
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki niso strokovni
veterinarski delavci, da lahko osemenjuje živali;
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne osebe
za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije;
predpiše organizacijo in poslovanje veterinarsko higienske
službe;
določi laboratorijske preiskave, ki se opravljajo na primarni,
sekundarni oziroma terciarni ravni;
predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski
zavodi in zasebna veterinarska dejavnost, postopek njihove
verifikacije in preverjanja;
določi merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev za
zagotavljanje predpisanega najmanjšega obsega varstva
živali pred kužnimi boleznimi ob sodelovanju z veterinarsko
zbornico in v soglasju z ministrom, pristojnim za cene;
uredi pripravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje
strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za
delavce v veterinarski službi;
določi način dela veterinarskega sveta in imenuje člane tega
sveta;
izda druge predpise za izvajanje tega zakona.

izvajanje programov obvladovanja in preprečevanja širjenja
živalskih kužnih bolezni in epidemij;
skupaj z veterinarskimi javnimi zavodi spremlja in proučuje
epizootiološke razmere in ukrepa v skladu z obveznostmi,
sprejetimi v okviru mednarodnega urada za kužne bolezni in
v skladu s programom zdravstvenega varstva živali Republike
Slovenije;
vodi predpisano evidenco, izdaja mesečna poročila o gibanju
živalskih kužnih bolezni v državi in na predpisan način poroča ;
mednarodni organizaciji za kužne bolezni in obvešča vse I
zainteresirane v državi o stanju kužnih bolezni in sprejetih
ukrepih;
ob pojavu epizootije in v drugih izrednih razmerah lahko naloži
veterinarskim delavcem in veterinarskim organizacijam
posebne strokovne in druge naloge;
izdaja uvozna dovoljenja za uvoz in tranzit pošiljk in določi
preiskave, ki se morajo opraviti med karanteno pri uvozu;
imenuje komisijo za veterinarsko sanitarni nadpregled in vodi
postopek nadpregleda;
vodi register izvoznih obratov;
skrbi za izvajanje predpisov o veterinarstvu;
opravlja upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih
predpisov o veterinarstvu;
vodi sredstva za zdravstveno varstvo živali;
verificira javne veterinarske zavode in izdaja dovoljenje za
opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti;
razpisuje natečaj za podelitev koncesij, izdaja odločbe o
koncesijah in sklepa pogodbe s koncesionarjem;
vodi registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini in
daje soglasje k uvozu zdravil, ki se uporabljajo v veterinarski
medicini;
določi obseg gradiva za strokovne izpite in preizkus znanja,
imenuje izpitno komisijo, obvešča o datumu, ki je določen za
izpit, in vodi knjigo izpitov za delavce javnih veterinarskih
zavodov;
izda in založi mednarodna potrdila;
vodi register objektov in živali.

142. člen
(mandatna kazen)
(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ravna v nasprotju z 10. členom;
2. če ravna v nasprotju z 12. členom;
3. če za živali nima predpisanega zdravstvenega spričevala
ali če živali v prometu niso označene (prvi, drugi in peti
odstavek 21.člena);
4. če organizira razstavo, ocenjevanje in tekmovanje
živali,drugo prireditev ali organizirano prodajo živali,
živalski vrt ali prodajo živil zunaj poslovnih prostorov brez
dovoljenja pristojnega organa (24. člena);
5. če nima veterinarske napotnice za divjačino ali če ne
opravlja predpisanih preventivnih ukrepov (prvi in tretji
odstavek 40.člena);
6. če ne omogoči nemotenega nadzorstva (četrti odstavek
124.člena).
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje posameznik, če stori katero od dejanj
iz prvega odstavka tega člena.«

120. člen
(veterinarska uprava)
(1) Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo na področju
veterinarstva opravlja veterinarska uprava.
(2) V veterinarski upravi je organizirana posebna enota
veterinarske inšpekcije z notranjimi organizacijskimi enotami,
območnimi izpostavami in mejnimi veterinarskimi postajami.
121. člen
(upravne naloge)
Veterinarska uprava ima pravico in dolžnost, da:
spremlja gibanje živalskih kužnih bolezni v državi in v tujini in
o tem obvešča veterinarsko službo in živinorejsko službo;
sprejema programe, usklajuje delo in določa ukrepe za

poročevalec, št. 78

8

15. november 1999

amended by Dir. 92/67/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 73)
amended by Dir. 92/118/EEC (OJ No. L 62 15.3. 93, p. 49)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ No. L 13 16.1. 97, p. 28)

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA
SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKE SKUPNOSTI

4. Council directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks In intra-Community trade with
a vlew to the completlon of the Internal market
(OJ No. L 395, 30.12.89, p. 13)
corrig. by OJ No. L 151, 15.6.90, p. 40
amended by Dir. 90/675/ EEC (OJ No. L 373 31.12. 90, p. 1)
amended by Dir. 91/67/ EEC (OJ No. L 46 19.2. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/492/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/493/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 15)
amended by Dir. 91/494/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 35)
amended by Dir. 91/495/ EEC (OJ No.. L 268 24.9. 91, p. 41)
amended by Dir. 91/496/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 56)
amended by Dir. 92/45/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 35)
amended by Dir. 92/46/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 1)
amended by Dir. 92/67/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 73)
amended by Dir. 92/118/EEC (OJ No. L 62 15.3. 93, p. 49)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ No. L 13 16.1. 97, p. 28)

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
veterinarstvu
2.Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Ni povezave
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

5. Council declsion 90/424/ E EC of 26 June 1990 on expenditure in the veterinary fleld
(OJ L 224, 18.8.90, p. 19)
amended by 90/638/EEC (OJ L 66, 13.03.91 p. 18)
amended by 91/133/ EEC (OJ L 66, 13.03.91 p. 18)
amended by 91/3763/ EEC (OJ L 356, 24.12.91 p. 1)
amended by 92/117/ EEC (OJ L 62, 07.07.92 p. 38
amended by 92/118/ EEC (OJ L 62, 07.07.92 p. 69)
amended by 92/337/ EEC (OJ L 187, 07.07.92 p. 45)
amended by 92/438/ EEC (OJ L 243, 25.08.92 p. 27)
amended by 93/439/ EEC (OJ L 203, 13.08.93 p. 34)
amended by 94/77/EEC (OJ. L 36, 08.02.94 p. 15)
amended by 94/370/ EEC (OJ L 168, 02.07.94 p. 31)

Ni povezave
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Ni povezave
3. Skladnost predloga s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES s
katerimi |e usklajen predlog akta:
1. Council directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down
the princlples governing the organlzatlon of veteri-nary
checks on animals entering the Community from third
coun-trles and amendlng Directives 89/662/EEC, 90/425/
EEC and 90/675/EEC
(OJ L 268, 24.9.91, p.56)
amended by 91/628/EEC (OJ L 340, 11.12.91, p.17)
amended by 92/438/EEC (OJ L 243, 25.8.92, p.22)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/957/EC (374, 31.12.94, p.19)
amended by 94/970/EC (OJ L 371, 31.12.94, p.41)
amended by 96/43/EC (OJ L 162, 1.7.96, p.1)

6. Council directive 96/93/EC of 17 December 1996 on the
certiflcatlon of animals and animal products
(OJ No. L 13, 16.1.97, p. 97)
7. COUNCIL DIRECTIVE 64/432/EEC of 26 June 1964 on
animal health problems affecting lntra-Community trade
in bovine animals and svvine
(OJ No. 121, 29.7.1964, p. 1977/64)
amendment and updating ol the Articles and the Annexes by
97/12JEC(OJ No 109,25.4.97,p. 1)
amended by Dir. 98/46/EC (OJ No. L 198, p. 22)
updated by 98/99/EC (OJ L 358 , 31.12.1998, p. 107 ■ 0108)

2. Council directive 97/78/EC of 18 December 1997 laying
down the principles governing the organlsatlon of veterina^ checks on products entering the Communlty from
third countries
(OJ No L 24, 30.01.98, p.9)

8. COUNCIL DIRECTIVE 64/433/EEC of 26 June 1964 on
health condltions for the production and marketing of
fresh meat
(OJ L 121, 29.7.94, p.2012)
amended and updated by 91/497/EC (OJ L 268, 24.9.91, p.
69)
amended by 92/5/EEC (OJ L 57, 2.3.92, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 95/23/EC (OJ L 243, 11.10.95, p.7)

3. Council directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concernIng veterinary and zootechnlcal checks applicable In
intra-Community trade In certain live animals and products with a view to the completlon of the Internal market
(OJ No. L 395, 30.12.89, p. 13)
corrig. by OJ No. L 151, 15.6.90, p. 40
amended by Dir. 90/675/ EEC (OJ No. L 373 31.12. 90, p. 1)
amended by Dir. .91/67/ EEC (OJ No. L 46 19.2. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/492/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 1)
amended by Dir. 91/493/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 15)
amended by Dir. 91/494/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 35)
amended by Dir. 91/495/ EEC (OJ No.. L 268 24.9. 91, p. 41)
amended by Dir. 91/496/ EEC (OJ No. L 268 24.9. 91, p. 56)
amended by Dir. 92/45/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 35)
amended by Dir. 92/46/ EEC (OJ No. L 268 14.9. 92, p. 1)
15. november 1999

9. COUNCIL DIRECTIVE 71/118/EEC of 15 February 1971
on health problems affecting the production and placIng on the market of fresh poultrymeat
(OJ L 55, 8.3.71, p.23)
amended and updated by 92/116/EEC (OJ L 62, 15.3.93,
P-1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/65/EC (OJ L 368, 31.12.94, p. 10)
amended by 97/79/EC (OJ L 13, 16.1.97, p. 18)
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10. COUNCIL DIRECTIVE 72/461/EEC of 12 December 1972
on health problems affectlng intra-communlty trade in
fresh meat
(OJ NO L 302, 31.12.72 p. 24)'
amended by Directive 73/358/EEC (OJ. No. L 326 v. 27.11.73 p. 17)
amended by Directive 75/379/EEC (OJ. No. L 172 v. 3.7.75 p. 17)
amended by Directive 77/98/EEC (OJ. No. L 26 v. 31.1.77 P. 81)
amended by Directive 80/213/EEC (OJ. No. L 47 v. 21.2.80 P. 1)
amended by Directive 80/1099/EEC (OJ. No. L 325 v. 1.12.80 P. 14)
amended by Directive 82/893/EEC (OJ. No. L 378 v. 31.12.82 P. 57)
amended by Directive 84/336/EEC (OJ. No. L 177 v. 4.7.84 P. 22)
amended by Directive 84/643/EEC (OJ. No. L 339 v. 27.12.84 P. 27)
amended by Directive 85/322/EEC (OJ. No. L 168 v. 28.6.85 P 41)
amended by 85/3768 (OJ. No. L 362 v. 31.12.85 P. 8)
amended by 87/231/EEC (OJ. No. L99v.11.4.87 P. 18)
amended by Directive 87/489/EEC (OJ. No. L 280 v. 3.10.87 P. 28)
amended by Directive 89/662/EEC (OJ. No. L 395 v. 30.12.89 P. 13)
amended by Directive 91/266/EEC (OJ. No. L 134 v. 29.5.91 P. 45)
amended by Directive 91/687/EEC (OJ. No. L 377 v. 31.12.91 P. 16)
Accession Treaty
amended by Directive 92/118/EEC (OJ. No. L 62 v. 15.3.93 P. 49)

amended by Dir. 95/68/EEC (OJ No. L 332 v. 30.12. 1995 p. 11)
13. COUNCIL DIRECTIVE 89/437/EEC of 20 June 1989 on
hyglene and health problems affectlng the pro-ductlon
and the placing on the market of egg products
(OJ. No. L 212, 22.07.89, p. 87)
amended by Dir. 89/662/EEC (OJ NO. L 395 30.12.89 p. 13)
amended by Dir. 91/684/EEC (OJ NO.. L 376 31.12.91 p. 38)
amended by ACT 1994 (OJ No. C 241 29.8.94 p. 132)
amended by Dir. 96/23/EC (OJ NO. L 125 23.5.96 p. 10)
14. COUNCIL DIRECTIVE 91/67/EEC of 28 January 1991 concernlng the anlmal health condltlons governing the placing on the market of aquaculture animals and products
(OJ No. L 46, p. 1)
amended by Accession Treaty (OJ No. C 24, 29.8.94, p. 132)
amended by Treaty 94/103 (51) (OJ No. L 1, 3.1.94, p. 220 ff.)
amended by Dir. 93/54/EEC vom 24. Juni 1993(OJNo.L 175,p.34)
amended by Dir. 95/22/EC vom 22. Juni 1995 (OJ No. L 243, p. 1)
amended by Dir. 97/79/EC (OJ No. L 24, 30.1.98, p. 31)
amended by Dir. 98/45/EC (OJ No. L 189, 03.07.98, p. 12)

11. COUNCIL DIRECTIVE 72/462/EEC of 12 December 1972
on health and veterlnary Inspectlon problems upon Importatlon of bovine, ovlne and caprine anlmals and
svvine, fresh meat or meat products from third countrles.
(OJ No. L 302, P. 28)
amended by DIR. 75/379/EEC (OJ No. L 172 v. 03.07.75 P. 17)
amended by DIR. 77/96/EEC (OJ No. L 026 k 31.01.77 P. 67)
amended by DIR. 77/98/EEC (OJ No. L 026 v. 31.01.77 P. 81)
amended by DEC. 78/685/EEC (OJ No. L 227 v. 18.08.78 P. 32)
amended by ACT (OJ No. L 291 v. 19.11.79 P. 64)
amended by DIR. 81/476/EEC (OJ No. L 186 v. 08.07.81 P. 20)
amended by DIR. 91/83/EEC (OJ No. L 059 v. 05.03.83 P. 34)
amended by Reg. (EEC) 3768/85/EEC (OJ No. L 362 v. 31.12.85
P. 8)
amended by DIR. 86/469/EEC (OJ No. L 275 v. 26.09.86 P. 36)
amended t by DIR. 64/87/EEC (OJ No. L 034 v. 05.02.87 P. 52)
amended by DIR. 88/289/EEC (OJ No. L 124 v. 18.05.88 P. 31)
amended by DIR. 88/657/EEC (OJ No.. L 382 v. 31.12.88 P. 3)
amended by DIR. 89/227/EEC (OJ No. L 093 v. 06.04.89 P. 25)
amended by DIR. 89/662/EEC (OJ L 395 v. 30.12.89 P. 13)
amended by DEC. 90/3/EEC (OJ No. L 008 v. 11.01.90 P. 70)
amended by DIR. 90/423/EEC (OJ No. L 224 v. 18.08.90 S. 13)
amended by DIR. 90/425/EEC (OJ No. L 224 v. 18.08.90 P. 29)
amended by DIR. 90/675/EEC (OJ No. L 373 v. 31.12.90 S. 1)
amended by DIR. 91/69/EEC (OJ No. L 046 v. 19.02.91 P. 37)
amendedby DIR. 91/266/EEC (OJ NO. L 134 v. 29.05.91 S.45)
amended by DIR. 91/496/EEC (OJ L 268 v. 24.09.91 P. 56)
amended by DIR. 91/497/EEC (OJ No. L 268 v. 24.09.91 P. 69)
amended by DIR. 91/688/EEC (OJ No. L 377 v. 31.12.91 P. 18)
amendedbyReg. (EEC) 1601/92/EEC(OJNo.L173v.27.06.92
P. 13)
amended by ACT (OJ No. C 241 v. 29.8.94 P. 132, P. 155 u. P.
163)
amended by DIR. 96/91/EC (OJ No. L 13 v. 16.01.97, P. 26)
amended by DIR. 97/79/EC (OJ No. L 24 v. 30.1.98 P. 31)

15. COUNCIL DIRECTIVE 91/492/EEC of 15 July 1991 laying
down the health condltlons for the productlon and the
placing on the market of live blvalve molluscs
amended by AK 94/103/EEC(OJ No. L 1, 03.01.94 p. 220)
amended by AT(OJ No. C 241, 29.8.94 p. 132)
amended by 97/61/EC (OJ No. L 295, 29.10.97 p. 35)
amended by 97/79/EC (OJ No. L 24, 30.1.98 p. 31)

12. COUNCIL DIRECTIVE77/99/EEC on health problems affectlng the productlon and marketing of meat products
and certaln other products of anlmal origln
(OJ No. L 26 v. 31.1.1977 S. 85)
amended and updated by Dir. 92/5/EEC (OJ No.. L 57 v. 2.3.
1992 p. 1)
amended by Dir. 92/45/ EEC (OJ No. L 268 u 14.9. 1992 p. 35)
amended by Dir. 92/116/ EEC (OJ No.. L 62 v. 15.3. 1992 p. 1)
amended by Dir. 92/118/ EEC (OJ No.. L 62 v. 15.3. 1992 p. 49)

19. COUNCIL DIRECTIVE 92/45/EEC of 16 June 1992 on publlc health and animal health problems relatlng to the
killlng of wild game and the placing on the market of
wild-game meat
(OJ L 268, 14.09.92, p.35)
amended by Dir 92/116 (OJ L 62, 15.03.93, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994
amended by Dir 97/79/EC (OJ No.L 24, 30.1.98 p. 31)
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16. COUNCIL DIRECTIVE 91/493/EEC of 22 July 1991 laylng
down the health condltlons for the productlon and the
placing on the market of flshery products
amended byAK 94/103/EEC (OJ No. Nr. L 001 v. 03.01.94 p. 220)
amended by 94/356/EEC (OJ No. L 156 v. 23.06.94 p. 50)
amended by ACT of 1994
amended by Directive 95/71 /EC (OJ No. L 332 v. 30.12.95 p. 40)
amended by Directive 96/23/EC (OJ No. L 125 k 23.5.96 p. 10)
amended by Directive 97/79/EC (OJ No. L 24 v. 30.1.98 p. 31)
17. COUNCIL DIRECTIVE 91/494/EEC of 26 June 1991 on
anlmal health condltlons governing !ntra-Communlty
trade in and imports from third countries of fresh
poultrymeat
(OJ L 268, 24.9.91, p.35)
amended by Dir 92/116/EEC (OJ L 62, 15.3.93, p. 1)
amended by Dir 93/121/EEC (OJ L 340, 31.12.93, p.39)
18. COUNCIL DIRECTIVE 91/495/EEC of 27 November 1990
concernlng publlc health and animal health problems
affectlng the productlon and placing on the market of
rabbit meat and farmed game meat
(OJ L 268, 24.09.91, p.41)
amended by 92/65/EEC (OJ L 268, 14.09.92, p.54)
amended by 92/116/EEC (OJ L 62, 15.03.93, p.1)
amended by 94/598/EC
amended by Accession Treaty of 1994
amended by 94/65/EC (OJ L 368, 31 .12.94, p.10)
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b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

20. COUNCIL DIRECTIVE 92/46/EEC of 16 June 1992 laying
down the health rules for the production and placing
on the market of raw mllk, heat-treated mllk and mllkbased products
(OJ L 268, 14.09.92, p. 1)
amended by Dir 92/118 (OJ L 62, 15.03.93, p. 49)
amended by Dec 94/330 (OJ L 146, 11.06.94, p.23)
amended by Dir 94/71 (OJ L 382, 29.10.94, p. 1)
amended by Accession Treaty of 1994

Da
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

4.Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES Meto)

21. COUNCIL DIRECTIVE 92/118/EEC of 17 December 1992
laylng down anlmal health and publlc health requlrements governlng trade In and Imports Into the Communlty of products not subject to the sald requlrements
laid down In speciflc Communlty rules referred to In
Annex A (I) to Dlrectlve 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Dlrectlve 90/425/EEC
(OJ L 62, 15.3.93. p.49)
amended by 94/466/EC (OJ L 190, 26.7.94, p. 26)
amended by 94/723/EC (OJ L 288, 9.11.94, p. 48)
amended by Accession Treaty
amended by 95/338/EC (OJ L 200, 24.8.95, p. 35)
amended by 95/339/EC (OJ L 200, 24.8.95, p. 36)
amended by 96/103/EC (OJ L 24, 31.1.96, p. 28)
amended by 96/340/EC (OJ L 129, 30.5.96, p. 35)
amended by 96/405/EC (OJ L 165, 4.7.96, p. 40)
amended by 96/90/EC (OJ. L 13 16.01.97 p. 24)
amended by 97/79/EC (OJ L 24 30.1.98 p. 31)

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
DA, pod zaporednimi št.:
1.,2.,3.,7.,8.,9.,10.,11.,17.,18.,19.,20. in 21
6) AH le predlog akta preveden In v kateri lezlk?
Ne
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX,
Komlslia ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)
Taiex, Direktorat za varstvo in zaščito potrošnikov (XXIV)
81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega.
reda ES In upoštevanja roka za uskladitev

22. COUNCIL DIRECTIVE 94/65/EC of 14 December 1994 layIng down the requlrements for the produc-tlon and placing on the market of mlnced meat and meat preparations
OJ No. L 368, 31.12.1994, p. 10
corrig. by OJ No. L 127, p. 34
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Bo naknadno vnešeno v Državni program.
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

Mojca Geč-Zvržina, dipl.iur., I.r.

Ciril Smrkolj, minister, I.r.
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Predlog zakona o

PROIZVODNJI

IN

PREPOVEDANIMI

PROMETU

S

DROGAMI

(ZPPPD)

- EPA 1243 - tretja 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 133. seji dne 4. novembra
1999 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S
PREPOVEDANIMI DROGAMI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 16. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14. oktobra 1999,
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- Tatja KOSTNAPFEL RIHTAR, mag. farm., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo,
- Majda BENJE MIHELIČ, univ. dipl. prav., svetovalka Vlade
Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami - tretja obravnava.

^

priznano ime ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko
težo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
"l.člen (prej l.člen)

Ta zakon se smiselno uporablja tudi za prepovedane droge, ki se
uporabljajo v veterini, kolikor poseben zakon ne določa drugače.

Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja
in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih
drog.

3.člen (prej 3.člen)

2.člen (prej 2.člen)

Prepovedane droge so razvrščene v eno od naslednjih treh skupin
glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica
njihove zlorabe ter glede na uporabo v medicini:

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko
vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno
socialno stanje ljudi In so opredeljene v tretjem odstavku
tega člena.

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje
ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in
se ne uporabljajo v medicini;
Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih
posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko
uporabljajo v medicini;

Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republike Slovenije,
na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister).

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi
posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko
uporabljajo v medicini.

Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati za vse substance mednarodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo
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4. člen (prej 4.člen)

9. člen (prej 9.člen)

Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki,
kjer se pridobivajo substance iz 2. člena tega zakona,
vključno z gojenjem, predelavo In njihovo končno izdelavo.

Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa I.)
se lahko gojita samo za prehrambene in industrijske namene na
podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo. O vsakem nasadu je potrebno obvestiti ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve v 30 dneh po setvi.

Za promet s prepovedanimi drogaml se po tem zakonu
štejejo uvoz, Izvoz, tranzit, prodaja In vsak drug način dajanja
prepovedanih drog v promet.

Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega
odstavka predpiše ministrstvo, pristojno za kmetijstvo v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom,
pristojnim za notranje zadeve.

Uvoz je vsak vnos prepovedanih drog 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 je vsak iznos prepovedanih drog iz carinskega območja
Republike Slovenije.

III. PROMET S PREPOVEDANIMI
DROGAMI

Tranzit je vsak prenos prepovedanih drog pod carinskim
nadzorom preko carinskega območja, ali od enega do
drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.

10.člen (prej 10. člen)
Prepovedane droge se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja
ministra.

5.člen (prej novi 5a.člen)
Prepovedana je posest prepovedanih drog, razen pod pogoji
določenimi v 7. in 19.členu tega zakona.

Vloga za izdajo dovoljenja za promet s prepovedanimi drogami
se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo.

6.člen (prej 6.člen)

Natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet in obrazec
vloge predpiše minister.

Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu
s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.

11.člen (prej 11.člen)

7. člen (prej 7.člen)
Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se
lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko opravljajo pravne
in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prepovedanih drog
ter pravne in fizične osebe, ki Izpolnjujejo pogoje, določene s
posebnim zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo.

Prepovedane droge iz skupine II in III se lahko proizvajajo, dajejo
v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in
znanstveno-raziskovalne namene.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi
drogami na debelo iz skupin I in II, morajo poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje:

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena izda minister, na podlagi ocene letnih potreb.

1. da imajo ustrezne prostore in opremo za hrambo in izdajanje
prepovedanih drog, ki ustrezajo tehničnim in sanitarnim pogojem;
2. da hranijo prepovedane droge v posebnih prostorih, v katerih
ne sme biti drugih proizvodov, ti prostori pa morajo biti
zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb.

II. PROIZVODNJA PREPOVEDANIH
DROG

Minister podrobneje določi tehnične in sanitarne pogoje ter način
zavarovanja prostorov iz prejšnjega odstavka.

8.člen (prej 8.člen)
12.člen (prej 12. člen)

Proizvodnja prepovedanih drog se lahko opravlja na podlagi
dovoljenja ministra.

Promet s prepovedanimi drogami iz skupin II in III na drobno
opravljajo lekarne v skladu z zakonom, ki ureja opravljanje
lekarniške dejavnosti.

Prepovedane droge lahko proizvajajo pravne in fizične osebe, ki
izpolnjujejo pogoje za izdelavo zdravil, določene s posebnim
zakonom.

13.člen (prej 14.člen)

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ne more pridobiti
oseba, če je bila obsojena za kaznivo dejanje neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogaml v skladu
z 196. In 197. členom Kazenskega zakonika, v roku petih let
od dneva pravnomočnosti obsodbe.
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Prepovedane droge smejo uvažati in izvažati le pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodnje ali prometa z
zdravili na debelo ter na podlagi dovoljenja ministra.
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Stroške varovanja plača pošiljatelj.

14.člen (prej 15. člen)
Dovoljenje za uvoz prepovedanih drog se izda, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:

19.člen (prej 21 .člen)

1. da so prepovedane droge, ki se uvažajo, namenjene za
medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovalne
namene;
2. da je količina prepovedanih drog, za katero se zahteva
uvozno dovoljenje, v skladu z oceno letnih potreb.

Osebe, ki prestopijo mejo Republike Slovenije smejo Imeti
pri sebi za lastno uporabo prepovedane droge iz skupine II,
ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila.
Od oseb iz prejšnjega odstavka organi obmejne kontrole
lahko zahtevajo zdravniško potrdilo, iz katerega |e razvidna
upravičenost do posesti prepovedane droge Iz skupine II.

15.člen (prej 16. člen)
20.člen (prej 22.člen)

Dovoljenje za izvoz prepovedanih drog se izda, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:

Prenašanje prepovedanih drog iz skupine II, namenjenih za prvo
pomoč v prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, v
količinah, ki so nujne za ta namen, se ne šteje za promet po tem
zakonu.

1. da so prepovedane droge, ki se izvažajo, namenjene za
medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovalne
namene;
2. da je vlogi za izvozno dovoljenje priloženo uvozno dovoljenje
pristojnega organa države uvoznice.

Poleg listine o registraciji prevoznega sredstva je potrebno
predložiti carinskemu organu verodostojno listino za določeno
vrsto in količino prepovedane droge, ki ga je izdal pristojni organ
države, v kateri je vozilo registrirano.

16.člen (prej 18.člen)
Vsaka pošiljka prepovedanih drog, ki se uvaža oziroma izvaža
mora vsebovati tudi kopijo uvoznega oziroma izvoznega
dovoljenja.

21 .člen (prej 23.člen)
Carinarnice morajo v vsako dovoljenje za izvoz oziroma dovoljenje
za uvoz vpisati številko deklaracije, datum in kraj carinjenja.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo posreduje kopijo izvoznega
dovoljenja pristojnemu organu države uvoznice.

Pravna in fizična oseba, kateri je bilo izdano dovoljenje za izvoz
oziroma uvoz mora kopijo dovoljenja s podatki iz prejšnjega
odstavka v petnajstih dneh po carinjenju posredovati ministrstvu,
pristojnemu za zdravstvo.

17.člen (prej 19.člen)
Vloga za izdajo uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja mora
vsebovati naslednje podatke:

Za vsako pošiljko prepovedanih drog v tranzitu mora carinarnica
preveriti pravilnost predložene carinske listine ter o vrsti in količini
prepovedanih drog, državi izvoza in državi uvoza obvestiti
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

1. ime oziroma firmo in sedež pravne In fizične osebe, ki želi
uvoziti ali izvoziti prepovedane droge;
2. naziv prepovedane droge in namen, za katerega se uvaža
oziroma izvaža;
3. predvideno količino prepovedane droge;
4. odstotno količino baze prepovedane droge;
5. skupno količino baze prepovedane droge;
6. firmo oziroma ime in sedež tuje firme, ki je posrednik pri
uvozu oziroma izvozu prepovedane droge;
7. označbo carinarnice, preko katere se uvaža oziroma izvaža
prepovedana droga;
8. rok, v katerem bo opravljen uvoz oziroma izvoz;
9. številko uvoznega dovoljenja in navedbo organa države
uvoznice, ki je izdal dovoljenje.

IV. EVIDENCE O PREPOVEDANIH
DROGAH
22.člen (prej 25.člen)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo promet s
prepovedanimi drogami na debelo, morajo voditi evidenco, ki
obsega naslednje podatke:
1. uvožene oziroma izvožene količine ter vrste prepovedanih
drog;
2. ime oziroma firmo in sedež prodajalca oziroma kupca;
3. številko uvoznega oziroma izvoznega dovoljenja, na podlagi
katerega je bila prepovedana droga uvožena oziroma
izvožena;
4. datum nabave oziroma dobave prepovedane droge;
5. količine in vrste prepovedanih drog, ki so na zalogi.

18.člen (prej 20.člen)
Tranzit prepovedanih drog čez carinsko območje Republike
Slovenije je dovoljen le, če ima pošiljka izvozno dovoljenje države,
iz katere se prepovedano drogo izvaža ter uvozno dovoljenje
države uvoznice.
O poteku tranzita se morata medsebojno obvestiti vstopna in
izstopna carinska izpostava.

23.člen (prej 26.člen)

Pošiljke prepovedanih drog med tranzitom ne smejo biti
izpostavljene postopkom, ki bi spremenili ali utegnili spremeniti
naravo prepovedane droge.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi
drogami na debelo morajo posredovati redna poročila o prometu
s prepovedanimi drogami ministrstvu, pristojnemu za zdravstvo,
in sicer.

Špediter |e dolžan zagotoviti varnost pošiljke.
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1. prepovedati pravnim in fizičnim osebam, ki proizvajajo in
opravljajo promet s prepovedanimi drogami, opravljanje te
dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogojev iz tega zakona, dokler
ti pogoji niso izpolnjeni;

1. trimesečna poročila o uvoženih in izvoženih količinah ter vrstah
prepovedanih drog in državah uvoznicah oziroma izvoznicah
v 15 dneh od izteka trimesečja, za katerega se pošlje poročilo;
2. letna poročila o uvoženih in izvoženih količinah, vrstah
prepovedanih drog in državah uvoznicah oziroma izvoznicah
v 60 dneh po izteku koledarskega leta.
24.člen (prej 27.člen)

2. začasno zaseči prepovedane droge in odrediti druge ukrepe,
potrebne za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov ter o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, če gre za carinsko blago pa o tem obvestiti carinski
organ;

Obliko in način vodenja evidenc in poročil iz 22. in 23. člena tega
zakona predpiše minister.

3. v primeru kršitve določb tega zakona predlagati postopek o
prekršku.

25.člen (prej 28.člen)

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero pritožba ne zadrži
izvršitve.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve vodi evidenco o
številu In vrsti kaznivih dejanj In prekrškov v zvezi s
proizvodnjo in prometom prepovedanih drog in o količini
zaseženih prepovedanih drog.

Če pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka tega člena niso
odpravljene v določenem roku, minister odvzame dovoljenje za
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in Carinska uprava
Republike Slovenije neposredno sodelujeta s pristojnimi
domačimi In tujimi organi in mednarodnimi organizacijami pri
odkrivanju in zatiranju nedovoljene proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami.

29. člen (prej 32.člen)
Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov,
izdanih na njegovi podlagi opravlja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo.

O primerih kršitev prepovedi proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami sta ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve in Carinska uprava Republike Slovenije dolžna obveščati
ministrstvo, pristojno za zdravstvo.

30. člen (prej 33.člen)
Pravne in fizične osebe, katerih poslovanje je pod nadzorstvom,
morajo organom iz 27. in 28.člena tega zakona omogočiti
nadzorstvo in neovirano delo ter vpogled v evidenco in
dokumentacijo in jim posredovati podatke in gradivo, ki so potrebni
za izvajanje tega zakona.

26.člen (prej 29.člen)
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v sodelovanju z
pristojnimi organi skrbi za izpolnjevanje mednarodnih
obveznosti, ki zavezujejo Republiko Slovenijo na področju
prepovedanih drog.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo pripravlja in posreduje
mednarodnim organom In mednarodnim organizacijam, ki
so pristojni za kontrolo prepovedanih drog, naslednje podatke:

31 .člen (prej 35.člen)

1. poročila o izvajanju mednarodnih pogodb o prepovedanih
drogah na območju Republike Slovenije;
2. ocene letnih potreb po prepovedanih drogah;
3. statistična poročila o proizvodnji, prometu, porabi, zaplembi
in zalogah prepovedanih drog;
4. druge podatke, za katere zaprosijo mednarodni organi
In organizacije.

Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 5.000.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če proizvaja oziroma da v promet prepovedane droge brez
dovoljenja ministra (prvi odstavek 8. člena oziroma prvi
odstavek 10. člena).
Z denarno kaznijo od 1.000.000 SIT do 10.000.000 SIT se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba.
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 500.0000 SIT se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe.

V. NADZORSTVO
27.člen (prej 30.člen)

32.člen (prej 36.člen)

Carinsko nadzorstvo nad uvozom, izvozom in tranzitom
prepovedanih drog opravljajo pristojni carinski organi.

Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 3.000.000 SIT se kaznu|e
za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če v določenem roku ne obvesti pristojni organ o
zasejanih površinah (9. člen);
2. če prostorov ali posebnih omar, v katerih so prepovedane
droge iz skupine I In II, ne zavaruje tako, kot je
predpisano, ali če ključev od prostorov omar, v katerih
so prepovedane droge Iz skupine I in II ne varuje delavec,

28.člen (prej 31 .člen)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na proizvodnjo in promet
s prepovedanimi drogami, opravlja zdravstveni inšpektorat.
Pri inšpekcijskem nadzoru ima zdravstveni inšpektorat pravico
in dolžnost izvajati naslednje ukrepe:
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ki je pooblaščen za hrambo in izdajanje prepovedanih
drog iz skupine I in II (11.člen);
če v petnajstih dneh po carin|enju ne pošlje ministrstvu,
pristojnemu za zdravstvo kopije dovoljeni za uvoz in
izvoz prepovedanih drog (21 .člen);
če ne vodi predpisane evidence ali je ne vodi pravilno
(22.člen);
če v predpisanem roku ne pošlje ministrstvu, pristojnemu
za zdravstvo poročila ali drugih predpisanih podatkov,
ki jih mora voditi na podlagi tega zakona ali če pošlje
nepravilne podatke (23.člen);
če organom ne omogoči nadzorstva In neoviranega dela
ter vpogleda v evidence in dokumentacijo In če jim ne
pošlje podatkov In gradiva, potrebnih za opravljanje
inšpekcijskih del (30.člen).

Sredstva, pridobljena s prodajo prepovedanih drog po prejšnjem
odstavku, so prihodek državnega proračuna.

Z denarno kaznijo od 300.000 SIT do 5.000.000 SIT se za
prekršek Iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba.

Organi, ki zasežejo oziroma odvzamejo prepovedane droge,
vodijo evidenco, v katero vpišejo tudi podatke, ki se nanašajo na
zaseg, odvzem oziroma način uničenja prepovedanih drog.

3.
4.
5.

6.

36.člen (prej 40.člen)
Če prepovedanih drog, odvzetih po 34. členu tega zakona, ni
mogoče uporabiti kot surovino za proizvodnjo in nadaljnjo
predelavo, se na podlagi odločbe organa, ki vodi postopek,
komisijsko uničijo.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje organ, ki je odločil o
odvzemu prepovedanih drog.
37.člen (prej 41.člen)

Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 500.000 SIT se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe.

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za prepovedane droge,
ki so bila odvzete kot predmet kaznivega dejanja.
Ravnanje z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
podrobneje predpiše minister, pristojen za notranje zadeve v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom,
pristojnim za finance.

33.člen (prej 37. člen)
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 150.000 SIT ali z zaporom
do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor Ima v posesti
prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona.
Skladno z določbami zakona o prekrških se sme mileje
kaznovati tisti storilec prekrška Iz prejšnjega odstavka, ki
Ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za
enkratno lastno uporabo in je izkazano zasvojena oseba s
prepovedano drogo, če prostovoljno vstopi v program
zdravljenja uživalcev prepovedanih drog. Kot Izkazano
zasvojena oseba s prepovedano drogo se šteje oseba, pri
kateri tako stanje ugotovi zdravnik, ki Izvaja zdravljenje v
enem od hospitalnlh ali ambulantnih programov zdravljenja
uživalcev prepovedanih drog.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38.člen (prej 42.člen)
Razvrstitev prepovedanih drog iz 2.člena tega zakona določi
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
39.člen (prej 43.člen)

34.člen (prej 38.člen)

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ter pravne in fizične osebe,
ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na dan uveljavitve
tega zakona, morajo uskladiti svojo organiziranost in delovanje s
tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Prepovedane droge, ki so predmet prekrška po tem zakonu ali
so bile uporabljene pri storitvi teh prekrškov, se odvzamejo brez
odškodnine, ne glede na to ali storilec prekrška z njimi
razpolaga ali Ima na njih lastninsko pravico.

40. člen (prej 44.člen)
Ministri, pristojni za izvajanje tega zakona izdajo izvršilne predpise
po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

VII. RAVNANJE Z ZASEŽENIMI IN
ODVZETIMI PREPOVEDANIMI DROGAMI

41. člen (prej 45.člen)
35.člen (prej 39.člen)

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo,
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji izvršilni predpisi:

Če se prepovedane droge, odvzete po prejšnjem členu, lahko
uporabijo kot surovine za proizvodnjo in nadaljnjo predelavo, organ, ki je odločil o odvzemu po končanem kazenskem postopku
ali postopku za prekršek, odvzete prepovedane droge proda
pravni ali fizični osebi, ki ima dovoljenje za proizvodnjo
prepovedanih drog.

Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo dovoljenja za uvoz in
izvoz mamil (Uradni list SFRJ, št. 50/79);
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc in poročil, ter o
rokih za pošiljanje podatkov o proizvodnji in prometu mamil
(Uradni list SFRJ, št.54/79 in 4/80);
Odločba o mamilih, ki se smejo dajati v promet za medicinske
in veterinarske namene (Uradni list SFRJ, št. 70/78, 52/83,
47/85);
Odločba o seznamu mamil (Uradni list RS, 5/98 in 69/98).

Organ, ki vodi postopek lahko odloči, da se prepovedane droge
iz prejšnjega odstavka, ki se zaradi svojih lastnosti ne morejo
hraniti dalj časa, prodajo ali komisijsko uničijo še pred koncem
postopka, vendar ob predhodnem dodatnem zavarovanju
vzorcev.
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42. člen (prej 46.člen)

43. člen (prej 47.člen)

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati Zakon
o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/
85) ter preneha veljati Uredba o pridelavi konoplje (Uradni
list RS, št. 36/99).

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

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji dne 14.10 1999
obravnaval predlog zakona o proizodnji in prometu s
prepovedanimi drogami - druga obravnava in sprejel sklep, da
Vlada Republike Slovenije pripravi predlog tega zakona za tretjo
obravnavo ter da se tretja obravnava predloga zakona opravi v
skladu z drugim odstavkom 194.člena poslovnika Državnega
zbora.

19. (prej 2l.člen), 25.(prej 28.člen), 26. (prej 29.člen), 31.(prej \
35.člen), 32.člen (prej 36.člen), 33.člen (prej 37.člen), 34.člen
(prej 38.člen), 36.člen (prej 40.člen), 37.člen (prej 41 .člen), 42.člen
(prej 46.člen) in črtani prej 5., prej 13., prej 17., prej 24.in prej
34.člen.
Vse sprejete amandmaje je predlagatelj vključil v besedilo predloga
zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (tretja
obravnava)

Vlada Republike Slovenije je pripravila besedilo predloga zakona
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, glede na
sprejete amandmaje v drugi obravnavi in ga pošilja v tretjo
obravnavo in sprejem v Državni zbor.

Predlagatelj je pripravil amandmaje k 9., 32, 33. in 37. členu.
Zaradi dodanih novih členov je predlagatelj v besedilu predloga
zakona ustrezno preštevilčil člene v 5., 24., 30., 31., 32., 35.in
36.členu ter opravil tudi nomotehnično redakcijo besedila.

Upoštevajoč sprejete amandmaje so spremenjeni 1 .(prej l.člen),
2.(prej2.člen), 4.(prej 4.člen), 5.(prej novi5a.člen), 6.(prej 6.člen),
8. (prej 8.člen), 9.(prej 9.člen), 17. (prej 19.člen), 18. (prej 20.člen),

AMANDMAJI Vlade Republike Slovenije

"če ne hrani prepovedanih drog v posebnih prostorih ali ne
zavaruje teh prostorov pred dostopom nepooblaščenih oseb."

1. k 9. členu

Točke 3.do 6. postanejo točke 2. do 5.

a) V prvem odstavku se črta drugi stavek.

Obrazložitev:

b) v drugem odstavku se besede "ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo" nadomesti z besedami "minister, pristojen za
kmetijstvo".

Amandma pod a) je posledica amandmaja k 9.členu, amandma je
posledica črtanja 13.člena.
3. 33.členu:

Obrazložitev:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Amandma pod a) se predlaga glede na to, da bo pogoje za
pridobitev dovoljenja za gojenje maka in konoplje določil
podzakonski predpis iz drugega odstavka tega člena.

"Skladno z določbami zakona o prekrških se sme mileje kaznovati
tisti storilec prekrška iz prejšnjega odstavka, ki ima v posesti
manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo,
če prostovoljno vstopi v program zdravljenja uživalcev
prepovedanih drog ali socialno varstvene programe, ki jih potrdita
Zdravstveni svet ali Svet za droge."

Amandma pod b) je redakcijske narave, predlaga pa se zato, ker
je za izdajo izvršilnega predpisa odgovoren pristojen minister.
2. k 32. členu

Obrazložitev:

a) Črta se 1 .točka prvega odstavka.
b) 2. točka, ki postane 1 .točka se spremeni tako, da se glasi:

Z amandmajem je podana možnost milejšega kaznovanja vseh
uživalcev drog, ki imajo v posesti manjšo količino prepovedane
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droge za enkratno lastno uporabo. Tako je dana možnost milejšega
kaznovanja tudi za osebe, ki niso zasvojene in za katere niso na
voljo samo programi zdravljenja, marveč tudi socialno varstveni
programi.

Zasežene in odvzete prepovedane droge hrani ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.

4. k 37. členu

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za prepovedane droge,
ki so bile odvzete kot predmet kaznivega dejanja."

Način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami
podrobneje predpiše Vlada Republike Slovenije.

Člen se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev
S predlaganim amandmajem se celovito ureja področje hranjenja
zaseženih in odvzetih prepovedanih drog tako, da ne bo prihajalo
do njihove zlorabe. Z amandmajem se določa tudi obveznost
organa, ki vodi postopek, da odredi in nadzira hrambo odvzetih in
zaseženih prepovedanih drog.

"37. člen
Organi, ki zasežejo ali odvzamejo prepovedane droge, vodijo
evidenco, v katero vpišejo tudi podatke, ki se nanašajo na zaseg,
odvzem oziroma uničenje prepovedane droge.
Organ, ki odloča v postopku o prekršku ali kaznivem dejanju,
odredi in nadzira hrambo odvzetih in zaseženih prepovedanih
drog.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI

1.

Naslov predloga akta:

PREDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI

2.

Skladnost predlaga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«

a.
Navedba odločb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
Evropski sporazum o pridružitvi v 97. členu deklarativno določa da pogodbenice, v okviru svojih
pooblastil in pristojnosti sodelujejo pri povečevanju učinkovitosti usmeritev in ukrepov proti
nezakonitemu dobavljanju in trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi, ter pri zmanjševanju
zlorabe teh izdelkov.
Četrta alineja v 98. členu sporazuma določa, da pogodbenice vzpostavijo okvir za preprečevanje
nezakonitega trgovanja z mamili in psihotropnimi snovmi.

h.

V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti Izpolnjene:

0 ureditvi proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogarai, EU ni sprejela posebnih predpisov. To
področje so posamezne članice uredile s svojimi zakoni na podlagi mednarodnih konvencij o drogah,
kar velja tudi za Republiko Slovenijo v procesu sprejemanja prevnega reda EU.
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c.

Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

3.

Skladnost predloga akta s predpisi ES

a.
Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
/

b.

Ali jc predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

Predlog zakona jc v celoti usklajen z ostalimi viri (obema konvencijama) prava ES

c.

Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

4.
ES

j/

■

Navedba roka predvidene popotne usklajenosti akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri

Usklajevanje z zgoraj navedenimi pravnimi viri EU na področju drog bo uresničeno s
sprejemom zakona.
5.

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
ne

6.

Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
ne

7.
Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, Komisija ES, države članice
ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
Opravljena jc ustrezna konzultacija s strokovno službo Programa OZN za droge (UNDCP
Legal Advisory Programme)
/

8.
Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev.
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Predlog zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, je predviden v Državnem
programu v področju Varovanje zdravlja, pod zaporedno številko 383. Predvideva se rok za sprejem
v Državnem zboru v IV. tromesečju 1999 z uveljavitvijo v I. tromesečju leta 2002.

Mojca Maklcota, univ.dipl.prav.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

SLOVENIJA

IN

DOPOLNITVAH

RADIOTELEVIZIJI

(ZRTVS-C)

- EPA 976 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije Je dne 29. oktobra 1999
predložila v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija prva obravnava - EPA 976 - II.
Dne 16. julija 1999 je skupina poslancev s
prvopodpisanim Ivom Hvalico predložila Državnemu
zboru v obravnavo predlog zakona o zagotavljanju
vidnosti In slišnosti programov RTV Slovenija in
lokalnih nekomercialnih programov na območjih, kjer
živi slovenska narodna manjšina - hitri postopek EPA 890 - II, ki ureja enako oziroma podobno vsebino
kot predloženi predlog zakona.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga
je predložila skupina poslancev še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila
Vlada Republike Slovenije.

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 132. seji dne 28/10-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH iN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA,

- Jožef ŠKOLČ, minister za kulturo,
- Majda ŠIRCA, državna sekretarka v Ministrstvu za kulturo,
- Matjaž JARC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kulturo,
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
kulturo.

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
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zagotavljajo državi boljši pregled nad izvajanjem javnega interesa
na tem področju in ji tako omogočajo kvalitetnejše izpolnjevanje
sprejetih mednarodnih obveznosti.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

2. Cilji in načela zakona

V skladu s svojo nalogo, da uskladi medijsko zakonodajo z
evropskimi smernicami, ki uravnavajo delovanje televizijskih
programov, je Vlada RS pripravila in predložila v obravnavo
Državnemu zboru RS predlog zakona o medijih, ki se na
najsplošnejši ravni dotika tudi nekaterih vprašanj v zvezi z
delovanjem slovenske javne radiotelevizije. Posledica tega so
nekateri manjši, a nujni posegi v Zakon o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 18/94 in 73/94). V skladu s predlogom zakona
o medijih pričujoče besedilo še vedno ureja pravna razmerja glede
delovanja RTV Slovenija, vendar pa brez tistega dela, ki ga je
mogoče zakonsko urejati enotno za vse radijske in televizijske
programe. Na ta način se s sistemskega vidika vzpostavi
zaokrožen sklop predpisov, od katerih Zakon o Radioteleviziji
Slovenija predpisuje le tiste določbe, ki veljajo samo za ta javni
zavod oziroma za urejanje razmerij javnega zavoda RTV Slovenija
z drugimi subjekti.

Osnovni cilji tega zakona so:
sistemska zaokrožitev slovenske medijske zakonodaje;
zaključek procesa harmonizacije medijske zakonodaje s
predpisi EU;
vzpostavitev minimalnega upravnega nadzora nad delovanjem
javnega zavoda RTV Slovenija z vidika javnega interesa na
področju medijev;
- ohranitev popolne programske avtonomije slovenske javne
radiotelevizije.
Načela, na osnovi katerih je bil veljavni zakon sprejet, ostanejo
nespremenjena.
3. Finančne posledice

Ker je bil osnovni razlog - harmonizacija s TV Direktivo EU - z
vsebinskega vidika izpolnjen že z oblikovanjem zakona o medijih,
so iz tega sklopa ostala odprta le še nekatera manjša vprašanja.
Tako je potrebno pojem naročene produkcije definirati drugače in
podrobneje, kot je določen v veljavnem zakonu o Radioteleviziji
Slovenija. Glede tega vprašanja in vprašanja izpolnjevanja kvot
evropskih avdiovizualnih del pa je potrebno v zakonu o RTV
Slovenija eksplicitno napotilo na zakon o medijih, kjer so natančno
definirani ti pojmi ter ustrezne obveznosti televizijskih programov
RTV Slovenija, saj se na ta način vzpostavi ustrezno
pravnosistemsko razmerje med do sedaj veljavnim pojmom
»naročena produkcija" in pojmi, ki jih (bo) na osnovi TV Direktive
EU določa(l) zakon o medijih.

Sprememba zakona na podlagi tega predloga ne bo pripeljala do
finančnih posledic, ki bi lahko dodatno obremenjevale državni
proračun.
4. Skladnost predloga zakona s predpisi Evropskih
skupnosti
Besedilo tega predloga je s pravnosistemskega vidika usklajeno
s predlogom zakona o medijih - prva obravnava, ki je s tem
usklajen z veljavnim evropskim pravom. To sta Evropska
konvencija o čezmeini televiziji (Svet Evrope. 1989) s protokolom
(1998) in Direktiva Sveta Evropske uniie 89/552/EEC o
usklajevanju nekaterih določb, ki so v državah članicah predpisane
z zakonom, podzakonskim predpisom ali administrativnim
ukrepom in se nanašajo na oddajanje televizijskih programov
(spremenjena in dopolnjena z istoimensko Direktivo Evropskega
parlamenta in Sveta Evropske uniie 97/36/EC). Čeprav je bilo
harmonizacijsko delo skoraj v celoti opravljeno že z uskladitvijo
predloga zakona o medijih, pa je na ustreznih mestih zakona o
RTV Slovenija vendarle treba tudi eksplicitno navezati veljavnost
nekaterih določb na novi zakon o medijih. Ker so programske
zahteve do RTV Slovenija z vidika evropskih predpisov in javnega
interesa v predlogu zakona o medijih dovolj eksplicitne, ta predlog
torej predvsem pravnosistemsko navezuje zakon o Radioteleviziji
Slovenija kot komplementarni akt zakonu o medijih. Pričujoči
predlog hkrati izvirno določa nediskriminatorni način pridobivanja
avdiovizualnih del neodvisnih producentov, katerih delež v
televizijskih programih na evropski ravni določa TV Direktiva EU.

Področje odprtih vprašanj se je pri pripravi predloga zakona o
medijih razširilo preko načrtovanih vsebinskih meja, zato so bili
spremenjeni nekateri osnovni pojmi (npr. »nekomercialni programi«
ipd.), ter nadomeščeni z ustreznejšimi. Zaradi notranje
koherentnosti pravnega reda, je treba izpeljati ustrezne
spremembe tudi na tistih mestih veljavnega zakona o Radioteleviziji
Slovenija, kjer so obravnavani isti pojmi.
V skladu z novimi obveznostmi države pri izvajanju politike na
področju medijev, ki jih Republika Slovenija prevzema s pristopom
k Evropski konvenciji o čezmejni televiziji Sveta Evrope, in ki
izhajajo tudi iz obvezujočih smernic Evropske unije, so v pričujoči
predlog vgrajeni tudi nekateri instrumenti minimalnega upravnega
nadzora nad delovanjem javnega zavoda RTV Slovenija. Ti
instrumenti ne dopuščajo pristojnemu upravnemu organu
poseganja v avtonomnost nacionalne radiotelevizije, vendar pa
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Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.
Nadzorni svet nadzira delovanje enote Oddajniki in zveze tako,
da daje Svetu RTV Slovenija mnenje k predlogu tarif iz drugega
odstavka tega člena, ter druge predloge in pobude v zvezi z
delovanjem enote.
Nadzorni svet ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, ki
se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. O svojem delu
redno poroča ministru, pristojnemu za medije.
Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih,
ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena
mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati mnenja, predloge in pobude
nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.«

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Predzadnja alinea drugega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»-razširjanje programskih vsebin drugih radijskih in televizijskih
programov ter predvajanje kakovostnih oddaj domačih in tujih
neodvisnih producentov avdiovizualnih del v skladu z zakonom o
medijih;«.
2. člen
6. člen zakona se nadomesti z naslednjim besedilom:

5. člen

"RTV Slovenija vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih
del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v
skladu z zakonom o medijih.

V tretji alinei 2. odstavka 14. člena se črta beseda
»nekomercialnih«.
V zadnjem odstavku 14. člena se besedi »nekomercialnih RTV«
nadomestita z besedami »radijskih in televizijskih«.

Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka
sprejme Svet RTV Slovenija v skladu z zakonom in statutom.«

6. člen
3. člen

Prvi odstavek 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

V 11. členu se besede »programov drugih RTV organizacij«
nadomestijo z besedami »radijskih in televizijskih programov
drugih izdajateljev«, iz besedne zveze »lokalnih nekomercialnih
programov« pa se črta beseda »nekomercialnih«.

»RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni
zbor Republike Slovenije imenuje pet članov, od teh dva na predlog
Vlade Republike Slovenije, delavci RTV Slovenija pa na
neposrednih volitvah izvolijo dva člana.«

4. člen

Peta alinea drugega odstavka 24. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:

Besedilo 12. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno tehnično
razširjanje programov RTV Slovenija iz 3. člena tega zakona ter
radijskih in televizijskih programov posebnega pomena v skladu
z zakonom o medijih.
Svet RTV Slovenija sprejme tarife za oddajanje programov drugih
izdajateljev, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku. Sredstva iz plačil
storitev se vodijo na posebnem računu pri enoti Oddajniki in zveze.
V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega
imenujejo:
dva člana - RTV Slovenija,
■ dva člana - Vlada Republike Slovenije,
enega člana - reprezentativno združenje zasebnih radijskih
programov,
enega člana - reprezentativno združenje zasebnih televizijskih
programov.

15. november 1999

»-pisno obvešča Svet RTV Slovenija, Državni zbor Republike
Slovenije in ministra, pristojnega za medije, o svojih ugotovitvah;«.
7. člen
RTV Slovenija uskladi svoje notranje akte s tem zakonom
najpozneje v šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV:

-

K 1. ČLENU: Predzadnja alinea prvega odstavka 3. člena po
uveljavitvi zakona o medijih ne bi bila skladna z njim ■ pojem
»nekomercialni programi«, ki ga bo zakon o medijih odpravil,
je zato treba opustiti tudi v zakonu o Radioteleviziji Slovenija,
pojem »radijske in televizijske organizacije« pa skladno s
terminologijo zakona o medijih nadomestiti s pojmom »radijski
in televizijski programi«. Ker zakon o medijih določa
programske zahteve glede obvezne kvote avdiovizualnih del
neodvisnih producentov do programov RTV Slovenija, ta
določba s sistemskega vidika povezuje pričujoči zakon z
določbami zakona o medijih, ki veljajo tudi za RTV Slovenija.
- K 2. ČLENU: V 6. členu so določeni pojem »lastne produkcije«
(ki bo po novem v zakonu o medijih enovito definiran za vse
radijske in televizijske programe), ter programske zahteve
(ki bodo po novem za vse radijske in televizijske programe
urejene na istem mestu). Z vidika harmonizacije s TV Direktivo
EU ni več ustrezen oziroma dovolj natančno določen pojem
»naročena produkcija«, ki ga zakon o medijih za vse
televizijske programe nadomešča s pojmom »avdiovizualna
dela neodvisnih producentov«, prav tako pa so neustrezne
določbe veljavnega zakona v zvezi z obveznim deležem tega
dela produkcije v programih RTV Slovenija, ki se v praksi
niso dosledno uresničevale (poleg tega bodo obvezni
programski deleži po novem v okviru programskih zahtev za
vse elektronske medije urejeni v enem samem zakonu, njihovo
izvajanje pa bodo zagotavljale tam predpisane sankcije).
Predlagani člen določa način oddajanja ustvarjanja programov
neodvisnim producentom avdiovizualnih del (javni razpis, ki
naj bi ga redno objavljala RTV Slovenija in nova vloga Sveta
RTV Slovenija pri določanju pravil postopka ter meril za izbiro
projektov). Na ta način se ohrani in ustrezno prilagodi novemu
sistemu zakonodaje na področju medijev obveznost RTV
Slovenija, da vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih
del neodvisnih producentov. V skladu s sistemskimi rešitvami,
s katerimi se slovenska zakonodaja prilagaja evropski TV
Direktivi, bo predvidoma del tako odkupljenih avdiovizualnih
del neodvisnih producentov slovenskega,' drugi del pa
zagotovo tudi evropskega izvora (npr. mednarodne
koprodukcije).
- K 3. ČLENU: V 11. členu veljavnega zakona (in tudi v prvem
odstavku 12. členaI se besede »programov drugih RTV
organizacij« nadomestijo z besedama »radijskih in televizijskih
programov drugih izdajateljev«, iz besede »lokalnih
nekomercialnih programov« pa se črta beseda
»nekomercialnih«. Gre za terminološko uskladitev z zakonom
o medijih in evropsko TV Direktivo, ki pa ima tudi vsebinske
razsežnosti, saj se bodo s podzakonskimi akti na podlagi
zakona o medijih predvidoma opazno spremenila statusna
razmerja na področju delovanja programov posebnega
pomena.
- K 4. ČLENU: Oddajniki in zveze so z veljavnim zakonom
oblikovani kot organizacijska enota RTVS, ki deluje pod
posebnim režimom. Oddajniki in zveze RTV Slovenija so v
državni lasti, zato delujejo v javnem interesu. S tega vidika je
problematičen druoi odstavek 12. člena veljavnega zakona,
ki določa, da Svet RTV Slovenija sprejme enotno tarifo za
razširjanje programov RTV Slovenija ter drugih radijskih in
televizijskih programov prek te oddajniške mreže; tarifa ne
more biti (in v praksi tudi ni) enotna: t.i. lokalni nekomercialni
programi npr.plačujejo tej organizacijski enoti RTV Slovenija
nižje tarife od t. i. komercialnih programov. To vprašanje predlog
zakona o medijih ureja tako, da se radijski in televizijski
programi posebnega pomena (status bo podeljevalo pristojno
ministrstvo na podlagi zakona o medijih, njihovo število pa bo
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predvidoma manjše od sedaj obstoječega števila t.i.
nekomercialnih programov, saj bodo pogoji za pridobitev
takšnega statusa strožji) prek Oddajnikov in zvez RTV
Slovenija razširjajo neodplačno, v javnem interesu, podobno
kot se bodo morali mutatis mutandis neodplačno razširjati po
zasebnih kabelsko-distribucijskih omrežjih. Tarife za oddajanje
kapacitet enote Oddajniki in zveze drugim (med njimi zlasti
zasebnim) radijskim in televizijskim programom, ki ne bodo
pridobili statusa programov posebnega pomena na podlagi
zakona o medijih, in drugim uporabnikom, ostajajo v pristojnosti
Sveta RTV Slovenija. Na ta način se bo pomembno olajšalo
delo programov posebnega pomena, ki morajo izpolnjevati
večje programske zahteve od drugih, hkrati pa bi lahko ostal
dohodek Oddajnikov in zvez približno enak. Predvsem pa se
s tem odpravlja nelogičnost določanja enotnih tarif na neenoten
način, kot to sedaj poteka v praksi. Veljavni zakon v 12. členu
določa, da se sredstva iz plačil storitev Oddajnikov in zvez
vodijo na posebnem računu, pod nadzorom posebnega
nadzornega sveta. Sestava tega sveta ni oblikovana ustrezno
(dva predstavnika RTV Slovenija, dva predstavnika Vlade
RS, dva predstavnika »druge radijske organizacije«, dva
predstavnika »druge televizijske organizacije«); premalo
eksplicitno je definirano predstavništvo »drugih .. (katerih?)
...organizacij«; vprašljivo je številčno neravnovesje
predstavnikov države, javnega zavoda in predstavnikov
uporabnikov, z vidika gospodarjenja z javnimi sredstvi oziroma
z vidika javnega interesa. V skladu s predpisi, ki urejajo
upravljanje javnih zavodov na področju kulture, imajo država,
zaposleni in uporabniki storitev vsak po tretjino predstavnikov.
Skladno z gospodarskim razvojem na področju medijev, se v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije že uspešno
institucionalno povezujejo zasebni radijski in televizijski
programi. Omenjena telesa lahko legitimno zastopajo tisto
skupino programov, ki uporablja storitve enote Oddajniki in
zveze odplačno.
■ Drual odstavek 14. člena veljavnega zakona določa namen
porabe prihodkov enote Oddajniki in zveze (razvoj dejavnosti
programov, Svet RTV Slovenija pa lahko odloči tudi, da se
presežek uporabi za razvoj oddajniške mreže ali za druge
dejavnosti RTV Slovenija, npr. založništvo kaset in plošč),
vendar pa se nadzor nad dejansko porabo teh sredstev ne
zdi dosledno izpeljan. Vprašljiva je namreč določitev nalog
nadzornega sveta: skrbel naj bi za »enakopraven« položaj
uporabnikov (čeprav se v praksi - kar je pravilno - storitve za
različne vrste uporabnikov izvajajo po različnih kriterijih
oziroma po različnih cenah). Poleg tega v veljavnem zakonu
ni določeno, da bi moral nadzorni svet poročati o svojem delu
tudi Vladi RS, oziroma pristojnemu ministru, čeprav je ta svet
oblikovan za nadzor nad upravljanjem z javno infrastrukturo,
ki uporablja in producira javne prihodke in je v lasti Republike
Slovenije. Pričujoči predlog odpravlja te pomanjkljivosti tako,
da v skladu z namenom predloga zakona o medijih uvaja
osnovno razlikovanje med izvajanjem brezplačnih storitev
za programe posebnega pomena od storitev, ki se izvajajo
na trgu za druge radijske in televizijske programe, hkrati pa
omogoča tudi izvajanje upravnega nadzora s strani Vlade
RS, prek pristojnega upravnega organa.
■ K 5.ČLENU Iz zadnjega odstavka 14. člena je bilo treba zaradi
terminološke oziroma pojmovne uskladitve z zakonom o
medijih besedi »nekomercialnih RTV« nadomestiti z besedami
»radijskih in televizijskih«.
• K 6. ČLENU: 24. člen veljavnega zakona določa sestavo,
način imenovanja in naloge nadzornega odbora. To je • poleg
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nadzornega sveta, ki nadzira delovanje enote Oddajniki in
zveze - drugo nadzorno telo RTV Slovenija. Glede osnovne
naloge (nadzor nad poslovanjem RTVS) zakon ne postavlja
dovolj natančne oziroma eksplicitne razmejitve med
pristojnostmi obeh nadzornih teles, niti načina njunega
sodelovanja glede delovanja enote Oddajniki in zveze.
Pričujoči predlog zapolnjuje to praznino, tako da bi po novem
dva od petih članov, ki jih imenuje Državni zbor RS, le-ta
imenoval na predlog Vlade RS. Na ta način bi lahko Vlada RS
prek svojih predstavnikov v obeh nadzornih telesih vplivala
na njuno medsebojno povezano delo. Poleg dolžnosti, da
obvešča Svet RTVS in Državni zbor RS, pa predlog določa,
da mora nadzorni odbor obveščati o svojih ugotovitvah tudi

-

Vlado RS oziroma pristojnega ministra. Razlog za oboje izhaja
iz dejstva, da je RTV Slovenija ustanovljena za izvajanje javne
službe, posebej pa je pomembno, da Vlada RS razpolaga z
informacijami o razpolaganju državnega javnega zavoda z
javnimi sredstvi, ki so pomemben vir financiranja zavoda, in z
državnim premoženjem. Vzpostavitev tovrstnega nadzora pa
seveda v ničemer ne omogoča vladi, da bi posegala v
neodvisno oziroma avtonomno programsko politiko oziroma
v konkretne poslovne in druge odločitve, ki so sprejete v
skladu z veljavnimi predpisi in finančnimi načrti.
K 7. ČLENU: Člen določa rok uskladitve notranjih aktov RTV
Slovenija s tem zakonom.
K 8. ČLENU: Člen določa datum uveljavitve zakona.

manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot v Mariboru,
Kopru in Lendavi ter preko lokalnih programov Murski val Murska
Sobota in Koroški radio Slovenj Gradec.

BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje svojih programov.
3. člen
6. člen

Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje in
oddajanje:
■dveh nacionalnih televizijskih programov,
■treh nacionalnih radijskih programov,
•po enega radijskega oziroma televizijskega programa za
'talijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem
besedilu: narodnostni program),
■radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske narodne
manjšine v sosednjih državah,
■radijskih in televizijskih programov za tujo javnost,
■radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru
in Mariboru.

Lastna produkcija, koprodukcija in naročena produkcija
informativnih, kulturnih, izobraževalnih in razvedrilnih vsebin mora
obsegati najmanj 50% programskega časa programov RTV
Slovenija oziroma najmanj dve uri dnevno, če gre za narodnostni
radijski program oziroma najmanj 30 minut, če gre za narodnostni
televizijski program.
Naročena produkcija po tem zakonu so deli programov RTV
Slovenija ali narodnostni programi, ki jih ustvarjajo druge radijske
in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji, samostojni kulturni
delavci in druge fizične in pravne osebe, registrirane za ustvarjanje
RTV programov, audio, video ali filmsko produkcijo (v nadaljnjem
besedilu: producenti).

V programih iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
Programi RTV Slovenija) RTV Slovenija zagotavlja:
-kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne
in razvedrilne vsebine;
-ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kulturno-umetniških
del;
■oddaje za slovenske manjšine v sosednjih državah, slovenske
izseljence in zdomce;
■uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega
obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom
ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega
oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;
■enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije;
-obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin v
drugih državah;
-vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki Sloveniji
ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov, posebej iz
evropskih držav;
-obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in
drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje slovenske
radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini.

RTV Slovenija objavi javni razpis za ustvarjanje programov iz
prejšnjega odstavka, v katerem, v okviru sprejete programske
zasnove in na predlog odgovornega urednika, določi zvrst, obliko,
obseg, programske in tehnične standarde, dejansko izhodiščno
ceno minute programa ter druge pogoje, določene z zakonom in
statutom.
Deli programov RTV Slovenija se oddajo na način in po postopku,
ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo, upoštevaje pri tem
način in postopek, predpisan za oddajo del, ki se financirajo iz
republiškega proračuna.
Narodnostni program ali del narodnostnega programa se lahko
odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu le
s soglasjem programskega sveta narodnostnega programa.
Delež naročene produkcije mora obsegati najmanj eno petino
produkcije iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddajniki in
zveze (v nadaljnjem besedilu: enota Oddajniki in zveze) opravlja

Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin,
programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske
15. november 1999

27

poročevalec, št. 78

14. člen

naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem
objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemu, oddajanju
in razširjanju programov RTV Slovenija ter programov drugih
RTV organizacij (razen kabelsko-distribucijskih sistemov, ki se
gradijo in organizirajo po posebnih predpisih), skrbi za
zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in
drugih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za tehnično
posodabljanje in usklajenost omrežja z radiodifuznimi omrežji
evropskih držav ter za zagotavljanje vidnosti in slišnosti
programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercionalnih programov
na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina, v skladu z
meddržavnimi pogodbami.

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje,
oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija:
- iz plačil naročnine za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: naročnina);
- iz dejavnosti, določenih v 12. in 13. členu tega zakona;
- iz sredstev državnega proračuna;
- z oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil,
sponzoriranjem in iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo iz
12. in 13. člena tega zakona RTV Slovenija nameni opravljanju in
razvoju dejavnosti iz 3. člena tega zakona. Svet RTV lahko odloči,
dsa se presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe
dejavnosti iz 12. oziroma 13. člena tega zakona.

12. člen
Enota Oddajniki in zveze zagotavlja oddajanje in razširjanje
programov RTV Slovenija in RTV programov drugih RTV
organizacij v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji.

Iz državnega proračuna se financira:
- del narodnostnih programov;
- del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v
sosednijih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo javnost;
- del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja
za oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija in lokalnih
nekomercialnih programov;
- posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splošno
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva.

Enotno tarifo storitev iz prejšnjega odstavka sprejme Svet RTV
Slovenija. Sredstva iz plačil storitev se vodijo na posebnem računu
pri enoti Oddajniki in zveze.
V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega
imenujejo:
- dva člana RTV Slovenija,
- dva člana Vlada Republike Slovenije,
- dva člana druge radijske organizacije v Sloveniji,
- dva člana druge televizijske organizacije v Sloveniji.

Sredstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje
pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija
ter za vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja,
potrebnega za oddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih
RTV programov.

Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.
Nadzorni svet skrbi za enakopraven položaj uporabnikov sistema
oddajnikov in zvez RTV Slovenija, nadzira delovanje tega sistema
tako, da daje mnenje k predlogu tarife, da ima pravico vpogleda v
vso dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in
zvez, ter daje Svetu RTV Slovenija predloge in pobude v zvezi s
temi vprašanji.

24. člen
RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni
zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje pet članov
nadzornega odbora, delavci RTV Slovenija pa na neposrednih
volitvah izvolijo dva člana.
Nadzorni odbor:
- nadzira poslovanje RTV Slovenija;
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun;
- obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov prihodkov
ter poslovna poročila;
- nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja;
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor Republike
Slovenije o svojih ugotovitvah;
- opravlja druge naloge, določene s statutom.

Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih,
ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena
mnenja.
Svet RTV Slovenija mora obravnavati predloge in pobude
nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.
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St. 84/ 11. 12. 1998 /stran 7101
PRILOGA

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA.AKTA S PREDPIS!
EVROPSKIH SKUPNOST!

1) Naslov predloga akta:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Radiotelevizij i -Slovenija (EVA 1999-3511-0005)

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
Drugi in tretji odstavek 99. člena zakona o ratifikaciji
evropskega sporazuma.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti Izpolnjene:
Zakonsko besedilo predstavlja zaokrožitev pravnega
sistema za polni prevzem obveznosti iz sporazuma.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
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Stran 7102 / Si. 84 / 11. 12. 1998
3) Skladnost predloga akta s predpisi E5

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Council Direstive 89/552 EEC (usklajeno v celoti)
Directive 97/36 of th'e European Parlament and afi
the Coucil (usklajeno v celoti)

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Al fJavprlba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (leto)
,
.
I
Usklajeno do konca leta 1.999.

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
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6) Ali ie pmHloa akta preveden in v kateri jezik?

Predlog zakona se prevaja v angleški jezik.

7^ Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ES.
SIGMA. OECD. Univerza...)
1

Sodelovanje s komisijo ES ves čas poteka.
Posvetovanje z: eksperti Sveta Evrope.

' _

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev

Državni program predvideva uskladitev do konca leta 1999,
rok je mogoče izpolniti.

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

Ime in priimek ter podpis
vadie pravne službe:
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VLADE

REPUBLIKE

REDNEM

POROČILU

KOMISIJE

PRI

SLOVENIJE

O

VSTOPU

PREDLOGI

SLOVENIJE

EVROPSKO

UNIJO

S

UKREPOV

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v obravnavo:

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 obravnavi gradiva sodelovali:

- STALIŠČA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O REDNEM
POROČILU EVROPSKE KOMISIJE O NAPREDKU
SLOVENIJE PRI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO
S PREDLOGI UKREPOV,

- Igor Bavčar, minister za evropske zadeve,
- dr. Rado Genorio, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve,
- Andrej Engelman, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za evropske zadeve,
- dr. Janez Potočnik, vodja Ožje pogajalske skupine.

ki jih je sprejela na 131. seji dne 27. oktobra 1999.
Hkrati pošilja stališča in sklepe, ki jih je Vlada Republike Slovenije
sprejela ob obravnavi rednega poročila Evropske komisije o
napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo na 133. seji 4.
novembra 1999.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-01/98-35 (T)
Ljubljana, 4. novembra 1999

Vlada Republike Slovenije je na 133. seji dne 4. novembra 1999 pod točko 9 obravnavala
odnose med Slovenijo in Evropsko unijo.
Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi Rednega poročila Evropske komisije o
napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo sprejela naslednja
stališča:
1.

Vlada Republike Slovenije sodi, da Redno poročilo Evropske komisije o napredku
Slovenije odraža realno sliko stanja priprav na vključitev Slovenije v EU.

2. >

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je Redno poročilo Evropske komisije o
napredku Slovenije pozitivno ter da je Evropska komisija še posebej izpostavila
bistven napredek na področju tretjega kopenhagenskega kriterija. Prav tako je
poročilo glede političnih in ekonomskih kriterijev ugodno, izpostavljeno pa je
področje administrativne usposobljenosti (madridski kriterij), kjer Evropska komisija
sodi, da je potrebno na tem področju pospešiti napore za dejansko izvajanje in
izvrševanje novo sprejetega pravnega reda.

3.

Vlada Republike Slovenije pozdravlja novo pristopno strategijo Evropske komisije
ter bo vse napore usmerila v uresničevanje danih zavez z namenom doseči
polnopravno članstvo v EU v zastavljenem roku.
Vlada Republike Slovenije pozdravlja odločitev Evropske komisije, da predlaga
začetek pogajanj s šestimi novimi državami kandidatkami. Hkrati pozdravlja predlog
Evropske komisije, da bo pristop držav kandidatk temeljil na individualnem
obravnavanju pripravljenosti posamezne kandidatke, ob doslednem upoštevanju
kopenhagenskih kriterijev.
Vlada Republike Slovenije izraža zadovoljstvo nad predlogom Evropske komisije,
da se širša institucionalna reforma Evropske unije kot pogoj za širitev uveljavi v letu
2002 ter nad priporočilom Svetu, da sprejme zavezo, da bo do konca 2002 Evropska
unija usposobljena za širitev s kandidatkami, ki bodo izpolnjevale potrebne pogoje.
Vlada Republike Slovenije pozitivno ocenjuje nov odnos Evropske komisije do
tretjih držav. Vlada RS sodi, da bi bilo moč za področje JV Evrope uporabiti že
obstoječe mehanizme CEFTE namesto vzpostavljanja novih ekonomskih integracij.
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Vlada Republike Slovenije pričakuje, da bodo voditelji držav in vlad držav članic
EU na zasedanju Evropskega sveta v Helsinkih sprejeli in potrdili predloge
Evropske komisije ter se med drugim zavezali, da bo EU leta 2002 pripravljena na
sprejem članic, ki so izpolnile pogoje za članstvo. Tako bo ciljni datum slovenske
zaveze o pripravljenosti za članstvo sovpadal s ciljnim datumom držav članic, da
bodo pripravljene na sprejem novih članic.
4.

Vlada Republike Slovenije meni, da je bilo vzpostavljeno izredno dobro sodelovanje
z Državnim zborom pri sprejemanju usklajenega pravnega reda, kar je pogoj za
uspešno vključevanje Slovenije v Evropsko unijo. Na to je opozorila tudi Evropska
komisija v svojem Rednem poročilu.

5.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je pri procesu pristopanja Slovenije k
Evropski uniji velikega pomena tudi sodelovanje zakonodajne in pravosodne oblasti,
socialnih partneijev, kot tudi drugih nevladnih organizacij. Zato bo Vlada Republike
Slovenije v največji možni meri sodelovala z njimi in jih vključevala v projekte
usposabljanja.

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi Rednega poročila Evropske komisije o
napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo sprejela naslednje
sklepe:
1.

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da bo pričela s polno uveljavitvijo
administrativne reforme v najkrajšem možnem času. Pri tem si bo vlada prizadevala
v interesu uporabnikov storitev državne uprave, za poenostavitev vseh upravnih
postopkov, v izogib vedno večji okornosti sistema.
Vlada Republike Slovenije hkrati ugotavlja, da bo administrativna usposobljenost
kandidatk eden izmed ključnih kriterijev v naslednjem obdobju za pozitivno
odločitev o članstvu, zato bo tej usposobitvi namenila posebno pozornost.

2.

Vlada Republike Slovenije bo na podlagi prispevkov pristojnih državnih oi-ganov,
Evropsko komisijo seznanila z ugotovljenimi netočnostmi v Rednem poročilu.

3.

Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da
v največji možni meri okrepijo prizadevanja za pospešitev napredka na področjih,
ki so kot problematična izpostavljena v Rednem poročilu Evropske komisije. Še
posebej velja to za področja administrativne usposobljenosti, notranjega trga
(predvsem državnih pomoči, javnih naročil in zavarovalnic) in izpolnjevanje
ekonomskih kriterijev (predvsem liberalizacija in privatizacija finančnega in
bančnega sektorja).
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Vlada Republike Slovenije bo posebno pozornost namenila pospešitvi izvajanja
procesa denacionalizacije.
Vlada Republike Slovenije bo pri reševanju sodnih zaostankov tesno sodelovala s
sodno vejo oblasti.
4.

Vlada bo ob predlogu dopolnjenega proračuna proučila eventualne spremembe z
vidika kratkoročnih prednostnih nalog.

5.

Vlada Republike Slovenije nalaga Službi Vlade RS za evropske zadeve, da v
sodelovanju z vsemi pristojnimi ministrstvi, vladnimi službami ter drugimi
pristojnimi organi, na podlagi ugotovitev iz Rednega poročila in prioritet iz
Partnerstva za pristop pripravi dopolnitev Državnega programa RS za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002 in ga predloži vladi v mesecu januarju 2000.
Hkrati Vlada Republike Slovenije pooblašča Službo Vlade RS za evropske zadeve,
da v sodelovanju z Ožjo pogajalsko skupino uskladi Državni program za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002 z že sprejetimi pogajalskimi izhodišči ter da
pri tem vključi tudi spremembe, ki so jih ministrstva že predlagala, če niso v
nasprotju z že sprejetimi zavezami Slovenije do Evropske unije.

6.

Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnim organom, da ob upoštevanju novega
pristopa do pogajalskega procesa, dosledno spoštujejo zaveze, dane s strani
Republike Slovenije v Evropskem sporazumu o pridružitvi, v Državnem programu
za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, na dvostranskih
pregledih usklajenosti zakonodaje, na zasedanjih skupnih organov, ustanovljenih na
podlagi Evropskega sporazuma in še posebej v pogajalskih izhodiščih.
V kolikor pristojni organi ugotovijo, da ne bodo mogli spoštovati danih zavez,
morajo o razlogih in novem predlogu zaveze obvestiti Službo Vlade RS za evropske
zadeve najmanj dva meseca pred rokom za izpolnitev zaveze. Služba Vlade RS za
evropske zadeve bo v sodelovanju z Ožjo pogajalsko skupino pripravila mnenje o
predlogu in ga posredovala v potrditev Vladi Republike Slovenije. Na podlagi
sklepa, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, bo Služba Vlade RS za
evropske zadeve dopolnila Državni program za prevzem pravnega reda EU do
konca leta 2002 in o tem obvestila Evropsko komisijo.

7.

Vlada Republike Slovenije nalaga delovnim skupinam za pripravo pogajalskih
izhodišč, da delujejo do zaključka pogajanj z Evropsko unijo, redno spremljajo
izvajanje prevzetih obveznosti v okviru področja dela posamezne delovne skupine
in o problemih redno obveščajo Službo Vlade RS za evropske zadeve in Ožjo
pogajalsko skupino.
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8.

Vlada Republike Slovenije sprejema Operativni koledar sprejemanja zakonov do
sredine leta 2000 in predlaga Državnemu zboru RS, da ga v največji možni meri
upošteva pri oblikovanju programa dela.

9.

Vlada Republike Slovenije nalaga Službi Vlade RS za evropske zadeve, da v mesecu
novembru v sodelovanju s pristojnimi organi pripravi program vključevanja in
usposabljanja vseh vej oblasti, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij pri
vključevanju EU.

10.

Vlada Republike Slovenije nalaga Kadrovski komisiji vlade, da v sodelovanju z
Ministrstvom za notranje zadeve in drugimi pristojnimi organi do konca novembra
pripravi načrt izgradnje institucij in načrt zaposlovanja in prezaposlovanja delavcev,
ki bo upošteval ugotovitve Rednega poročila Evropske komisije glede izpolnjevanja
madridskega kriterija.
Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za notranje zadeve, Službi Vlade RS
za evropske zadeve ter Kadrovski službi vlade, da do konca novembra predloži v
obravnavo podroben program usposabljanja upravnih delavcev in funkcionarjev za
delo, povezano z Evropsko unijo.
Hkrati Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za notranje zadeve, da pripravi
analizo institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU kot podlago za odločitve
v naslednjih letih.

11.

Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da do konca meseca novembra
pripravita zasnovo finančno ovrednotenih programov preoblikovanja prostocarinskih
prodajaln, Ministrstvu za finance pa nalaga, da v istem roku pripravi program
zakonodajnih sprememb, povezanih s preoblikovanjem prostocarinskih prodajaln,
kot podlago za odločitev vlade o tem vprašanju.

12.

Vlada Republike Slovenije nalaga Uradu vlade za informiranje, da do konca meseca
decembra pripravi dopolnjeno strategijo obveščanja in ozaveščanja javnosti ter
posebni komunikacijski program za obveščanje tuje javnosti.

13.

Vlada Republike Slovenije nalaga pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da
do 5. novembra 1999 Službi vlade RS za evropske zadeve posredujejo morebitne
spremenjene predloge za pridobitev pomoči v okviru Nacionalnega programa Phare
2000 ter programov ISPA in SAPARD ob upoštevanju ugotovitev Rednega poročil
Evropske komisije o napredku Slovenije in kratkoročnih prioritet iz predloga
Partnerstva za pristop.
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14.

Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za pravosodje, da v roku treh
mesecev pripravi novelo Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi.
Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za pravosodje, da v roku enega
mesece pripravi zakonske in podzakonske akte kot pravno podlago za metodologijo
izkazovanja sodnih zaostankov in ki se enotno uporablja pri obravnavi uspešnosti
dela sodstva, tudi pri vseh kontaktih s predstavniki Evropske Unije.

Nevenka Črešnar Pergar
GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:
ministrstva in vladne službe
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1. REDNO POROČILO (REGULAR REPORT)
1.1. POVZETEK POROČILA
NAPREDEK GLEDE POLITIČNIH KRITERIJEV
V splošnem je situacija glede političnih kriterijev ugodna, vendar gre ob tem opozoriti, da ne
gre za pravi kriterij, ampak bolj za nujni predpogoj za članstvo. Slovenija v Primerjalni
analizi (Composite Paper) ni omenjena, kar relativizira pomen vprašanj, ki so sicer
omenjena kot problematična v poročilu. Nedvomno sta v tem poglavju glavna problema
denacionalizacija ter reforma sodstva in zmanjševanje sodnih zaostankov. Glede slednjih
moramo sicer opozoriti na nedoslednost Komisije same, kije na strani 12 pravilno zapisala,
da so se sodni zaostanki zmanjšali za 3,2%, v sklepih na strani 57 pa, da so se sodni
zaostanki v lanskem letu povečali. Dodatni problem je tudi neizpeljana sprememba
Poslovnika DZ, čeprav Komisija priznava, da je tudi Državni zbor pospešil sprejemanje s
pravnim redom usklajene zakonodaje. Specifičen problem, ki mu je po našem mnenju
posvečeno presenetljivo veliko prostora, je problem volitev v občini Koper, pri čemer pa
drži, da Komisija navaja le dejstva brez ocen oz. komentarjev.
Bistvena novost poročila za leto 1999 je predvsem napredek glede Priloge XIII, ki tako
postaja eden od detajlov pri izvajanju Pridružitvenega sporazuma in ne več vprašanje okrog
katerega so se nekaj časa dejansko oblikovali odnosi med Slovenijo in Komisijo. Pomen
tega vprašanja se tako zmanjšuje, takšen razvoj gre pričakovati tudi v prihodnje. Ugodno je
ocenjena tudi rešitev vprašanja oseb brez državljanstva ter delo varuha človekovih pravic.
NAPREDEK GLEDE EKONOMSKIH KRITERIJEV
Glede makroekonomskih gibanj je poročilo ugodno. Gospodarska stabilizacija se nadaljuje,
sproščanje denarne politike ni imelo inflacijskih učinkov, tečaj tolarja je stabilen. Posebej
pomemben je tudi ugoden položaj tekočega dela plačilne bilance (kar je razvidno tudi iz
aneksa k Primerjalni analizi - Slovenija je edina od kandidatk (razen Turčije), ki je brez
primanjkljaja). Liberalizacija cen, neposrednih tujih investicij in zunanje trgovine se
nadaljuje. Koncept postopnega odpiranja seje izkazal za uspešnega.
Glede financ v širšem smislu (kapitalski trg, bančništvo, zavarovalništvo, finančni nadzor)
je ocena mešana. Na področju bančništva je npr pozitivno ocenjeno delovanje bančne
supervizije, istočasno pa je kritizirana počasnost v privatizaciji državnih bank. Na področju
zavarovalništva je kritizirana počasnost v liberalizaciji in privatizaciji sektorja in
sorazmerno šibak nadzor. Pri kapitalskem trguje bil narejen napredek s sprejemom zakona o
vrednostnih papirjih vendar se istočasno poudarjajo omejitve v prostem pretoku kapitala,
predvsem pri portfeljskih naložbah. Za davke je poročilo mnenja, da je bil dosežen znaten
napredek, posebno z uvedbo davka na dodano vrednosti in trošarin (ki bosta oba zahtevala
še dodatne spremembe) ter z reorganizacijo davčne uprave, negativno pa je ocenjeno
zadrževanje prostocarinskih prodajalnah (politični vidik). V celoti lahko ocenjujemo, da je
ocena napredka Slovenije na teh področjih zadovoljiva. V nekaterih primerih (npr.
portfeljske naložbe, liberalizacija zavarovalništva ipd.) bi bilo mogoče ugovaijati Komisiji,
da v bistvu ne pozna zadosti dejanskih razmer v Sloveniji in da učbeniško poenostavlja
probleme, ki bi lahko - če bi slepo sledili nasvetom Komisije - povzročili velike probleme v
makroekonomski stabilnosti. Pritrditi pa kaže stališču Komisije, da bo potrebno čimprej
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narediti spremembe v Zakonu o Banki Slovenije, s tem da se črtajo določila o zadolževanju
države (ki ga da facto nikoli ni bilo) in o neodvisnosti zunanjih članov Sveta Banke
Slovenije. Na področju finančnega nadzora je poročilo kritično do počasnega uvajanja
interne proračunske kontrole. To področje bi moralo zato biti predmet hitrega in
učinkovitega napredka do naslednjega rednega poročila.
V sklepu Komisija predlaga pospešitev strukturnih reform, še posebej finančnega sektorja
ter javnogospodarskih služb ter se zavzema za izboljšanje sistemov upravljanja podjetij
(corporate governance).
Ne povsem v soglasju s sicer ugodnim tekstom poročila za Slovenijo, nas Primerjalna
analiza med državami prvega kroga tako glede prvega ekonomskega kriterija (raven tržnega
gospodarstva) kot glede drugega ekonomskega kriterija (sposobnost vzdržati konkurenčni
pritisk notranjega trga) uvršča le pred Češko republiko. Glede na to, daje Slovenija v končni
oceni sicer postavljena na tretje mesto pred Estonijo, se zastavlja vprašanje doslednosti
ugotovitev Komisije v Primerjalni analizi. Če pa upoštevamo, da je Primerjalna analiza
predvsem sinteza političnih sporočil Komisije in ne toliko dejstev, na katerih temelji
poročilo, gre Primerjalno analizo razumeti predvsem kot signal za hitrejšo liberalizacijo na
področjih, kjer so ugotovljeni problemi, kar, ko bo to storjeno, lahko Slovenijo promovira
vis a vis ostalih kandidatk
NAPREDEK GLEDE PREVZEMANJA PRAVNEGA REDA IN
ZAKONODAJE

USKLAJENOSTI

Če je Komisija tako leta 1997 kot 1998 Sloveniji očitala zaostanek pri sprejemu bistvenih
krovnih zakonov za uveljavitev "štirih svoboščin" notranjega trga, je letos slika bistveno
drugačna, še posebej glede prostega pretoka blaga, delno tudi prostega pretoka kapitala ter
glede večine sektorskih politik.
Glede pretoka blaga je po dosedanjih kritikah prvič prišlo do pozitivne ocene, pri čemer gre
posebej omeniti sodelovanje med Vlado RS in Komisijo glede priprave nove zakonodaje in
reforme administracije (Urad za standardizacijo in meroslovje itd.). Pozitivno je ocenjeno
tudi stanje na področju varstva konkurence, tako z zakonodajnega kot administrativnega
vidika, medtem ko je zaradi pravne neurejenosti in neučinkovitega nadzora deležno kritike
področje državnih pomoči. V prihodnjem letu bo ocena na tem področju zelo pomembna, saj
je Slovenija na tem področju v pogajanjih dala veliko obvez.
Glede prostega gibanja oseb je ocena mešana, tj. sprejeti so bili sicer nekateri pomembni
zakoni, vendar je potrebno usklajevanje nadaljevati, pa tudi ustanoviti nekatere institucije,
še posebej koordinacijsko telo za priznavanje kvalifikacij.
Glede ostalih sektoijev je pozitivno ocenjena politika na področju industrijske politike,
transporta, malih in srednjih podjetij, energetike, socialne politike in zaposlovanja,
regionalne politike, delno na področju telekomunikacij in varstva potrošnikov. Glede
socialne politike Komisija ugotavlja, da je raven usklajenosti (razen glede varstva pri delu)
že sicer relativno visoka, medtem ko bo razvoj na področju industrijske politike odvisen
predvsem od nadzora nad državnimi pomočmi ter od realizacije načrtov za prestrukturiranje
občutljivih industrijskih panog. Za večino sektorskih politik tudi velja, da mora Slovenija
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novo sprejeto zakonodajo, čimprej dopolniti tudi z okrepitvijo administrativne sposobnosti
za njeno izvajanje.
Glede kmetijstva je Komisija praktično ponovila ugotovitve iz lanskega poročila, tj. obstoj
državnega monopola za pšenico in rž, neusklajenost veterinarske zakonodaje in še posebej
težave glede mejnih kontrolnih postaj ter dvojni, s pravnim redom EU neusklajeni sistem
označevanja živali. Za potrebe izvajanje kmetijske politike je tudi nujno posodobiti
zemljiško knjigo ter vzpostaviti skupno ureditev trga, ki bo skladna s pravnim redom EU.
Kljub omenjenemu je ugotovljen določen napredek na področju kmetijstva.
Glede okolja je pozitivno ocenjen sprejem Nacionalnega programa za okolje, priprava
finančnih planov za uskladitev z zakonodajo EU ter uskladitev zakonodaje na več področjih
kot npr.: zrak, vode, odpadki, varstvo narave. Manj pozitivno so ocenjene aktivnosti na
ostalih področjih. Še vedno ostaja na več mestih ponovljena potreba po nadaljnji
institucionalni krepitvi na področju okolja, ki pomeni resno opozorilo za ne zadostno
implementacijo okoljske zakonodaje in za nezadosten inšpekcijski nadzor.
Glede skupne zunanje in varnostne politike Redno poročilo poudaija pomembno
zunanjepolitično vlogo, ki jo ima Slovenija v regiji JV Evrope, še posebej glede nekaterih
specifičnih regionalnih povezav, ter aktivno sodelovanje v procesu oblikovanja skupne
zunanje in varnostne politike. Ob tem je (tudi v primerjalni analizi) opozoijeno na nerešena
vprašanja s Hrvaško, vendar brez dodatnih komentarjev oz. ocen Komisije. Kljub temu bo
verjetno potrebno povečati aktivnosti za rešitev omenjenih vprašanj, ki utegnejo sicer postati
stalnica v poročilu.
Glede notranjih zadev je poročilo izrazito pozitivno, kar priznava tudi primeijalna analiza,
ki Slovenijo uvršča med države, ki so opravile pomemben napredek.
Kot kritična področja poročilo omenja vprašanje prostocarinskih prodajaln ter audiovizualno
zakonodajo, manj ugodno pa je tudi za področje storitev (predvsem glede zavarovalnic),
državnih pomoči, za javna naročila ter delno za okolje in (nekoliko presenetljivo) za
intelektualno lastnino. Glede slednje se zdi, da si oceni Komisije in Slovenije glede
dejanskega stanja na tem področju do neke mere nasprotujeta.
Seveda pa ob izrazito pozitivni splošni oceni glede usklajevanja zakonodaje ne gre prezreti
vztrajanja na učinkovitem izvajanju in izvrševanju sprejete zakonodaje ter s tem povezane
negativne ocene glede reforme javne uprave.
NAPREDEK GLEDE SPOSOBNOSTI ZA IZVAJANJE IN IZVRŠEVANJE PRAVNEGA
ri:da EU
Ocena je pretežno negativna za večino kandidatk, razen za Madžarsko. Ocena Slovenije v
poročilu je neugodna, saj Komisija meni, da trenutno nismo sposobni izvajati pravnega reda,
ki smo ga sprejeli, še posebej glede na odlog reforme javne uprave, čeprav v naslednjem
stavku ugotovi, da je velik del zakonodaje šele sprejet. Primerjalna analiza je po našem
mnenju za razliko od poročila bolj pozitivna oz. vsaj nevtralna, saj Komisija ugotavlja, da
Slovenija nadaljuje s krepitvijo sposobnosti institucij, vendar je glavni problem v tem, daje
bilo v relativno kratkem času ustanovljeno večje število institucij, ki jih je potrebno iz
"praznih" zakonskih določb dejansko še preliti v realnost. Podobna je ocena glede novih
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zaposlitev, kjer so bila nova delovna mesta sicer odprta, vendar de facto še niso zasedena.
Po našem mnenju je sposobnost institucij tisti kriterij, ki bo v prihodnosti najbolj odločilen
glede tega, kako bodo tekla pogajanja in kdaj bo Slovenija dejansko postala članica EU.
NAPREDEK GLEDE REALIZACIJE PARTNERSTVA ZA PRISTOP
Komisija ugotavlja, da je bila večina kratkoročnih prioritet Partnerstva za pristop iz leta
1998 uresničena. Nekatere prioritete so bile uresničene le delno (sodstvo, privatizacija bank
in zavarovalnic itd.). Kljub temu je iz primerjave z drugimi kandidatkami mogoče sklepati
na ugodno oceno Slovenije, saj ima enako oceno (večino prioritet) le še Madžarska, delno
Bolgarija (vendar iz drugačnega izhodišča). Ostale kandidatke so prioritete uresničile delno
ali pa sploh ne.
SKLEP
Pozitivno poročilo za leto 1999 je korektna in objektivna slika napredka, ki ga je dosegla
Slovenija. V tem smislu so bile potijene napovedi ter neformalna sporočila glede
problematičnih področij s predhodnih sestankov s Komisijo.
Menimo, daje poročilo za leto 1999 pomembno ne le zato, ker Komisija priznava ugoden
položaj Slovenije glede političnih kriterijev, h kateremu je v veliki meri pripomogel tudi
začetek dejanskega izvajanja Priloge XIII pridružitvenega sporazuma in ker ocenjuje, da je
bil dosežen bistven napredek Slovenije pri sprejemanju nove zakonodaje, temveč tudi zato,
ker je zaznati neke vrste strukturni premik pri oceni kako Slovenija izpolnjuje
kopenhagenske kriterije.
Odprta ostajajo nekatera vprašanja s področja političnih kriterijev, kjer je položaj Slovenije
sicer relativno ugoden. V ospredje se vedno bolj uvršča za nas trenutno problematični
Madridski kriterij o administrativni sposobnosti. Dodatno k temu pa je po našem mnenju
Slovenija glede zakonodaje v letu 1999 ocenjena bolje kot po ekonomskih kriterijih, ki so
bili po lastnih ocenah Slovenije ves čas naša glavna primerjalna prednost napram ostalim
kandidatkam.
To je razvidno predvsem iz teksta Primerjalne analize, ki priznava bistveno pospešitev
sprejemanja usklajene zakonodaje v Sloveniji in kjer je ocena glede na ostale kandidatke
prvega kroga (razen Madžarske) boljša kot ocena pri izpolnjevanju ekonomskih kriterijev.
Glede slednjih, tj. predvsem glede sposobnosti vzdržati konkurenčni pritisk notranjega trga,
je Slovenija namreč uvrščena za Madžarsko in Poljsko. Situacija je bila sicer podobna v letu
1998, vendar je bil takrat zaradi slabe ocene zakonodajnega dela, položaj Slovenije glede
ekonomskih kriterijev verjetno delno prezrt. Menimo, da uvrstitve ne gre jemati kot kritiko,
ampak predvsem kot politično sporočilo v smislu potrebe po hitrejši liberalizaciji, ki jo
narekujejo ekonomski kriteriji za članstvo.

1.2. PROBLEMATIČNA PODROČJA
V tem poglavju obravnavamo tista področja, ki so v Rednem poročilu izpostavljena kot
najbolj problematična oziroma tista, za katere sodimo, da lahko bistveno otežijo pristopni
proces v naslednjem obdobju, če ne bo hitrega ukrepanja ob predhodno doseženem soglasju
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v Sloveniji. Dejstvo je, da so vsa problematična področja že bila navedena v lanskoletnem
poročilu in da se začenjajo pojavljati sedaj tudi v pogajalskem procesu. Upoštevaje predloga
Komisije o združitvi predpristopnega in pogajalskega procesa je opredelitev do načina
reševanja teh vprašanj toliko bolj pomembna in nujna.
1.2.1. Administrativna usposobljenost
Administrativna usposobljenost kot jo razume Komisija obsega obstoj delujočih institucij, ki
so kadrovsko ustrezno popolnjene, pri tem da so zaposleni dejansko usposobljeni za
izvajanje pravnega reda. Komisija je že v lanskem poročilu opozorila, da slovenska
administracija ni sposobna izvajati niti lastne slovenske zakonodaje in izrazila jasen dvom o
sposobnosti izvajanja prevzete zakonodaje (ker ni institucij in ker ni kadrov in ker niso
usposobljeni).
Komisija je v poglavju, ki se nanaša na administrativno usposobljenost, v letošnjem poročilu
namenila Sloveniji kritiko in opozorilo, saj je v samem poročilu zapisala, da Slovenija ne
more zagotoviti ustrezno uveljavitev in izvajanje sprejetega pravnega reda. Pri tem se le del
kritike nanaša na neizvedeno administrativno reformo (odložen sprejem Zakona o vladi in
Zakona o javnih uslužbencih), pretežni del kritike pa je namenjen neobstoju institucij in pa
že obstoječim institucijam, ki pa po večini niso ustrezno kadrovsko zasedene in
usposobljene.
Upoštevaje predlog Komisije o združevanju predpristopnega in pogajalskega procesa bo
nadaljevanje sedanjega stanja in odnosa do administrativne reforme privedlo do popolnega
zastoja pridružitvenega procesa že v naslednjem letu.
Za natančnejši vpogled v problematiko tega področja je v prilogi 3 podan pripravljen
tabelarni pregled potrebnih ukrepov na institucionalnem področju kot jih v Rednem poročilu
vidi Komisija.
Komisija je uvrstila administrativno reformo med kratkoročne prednostne naloge že v prvem
Partnerstvu za pristop iz leta 1998, v letošnjem letuje ponovno ugotovila neizpolnjevanje te
obveznosti in jo uvrstila v predlog novega Partnerstva za pristop. V Rednem poročilu je
jasno navedla, da pri uvajanju administrativne reforme v Sloveniji ni niti soglasja o
osnovnih vprašanjih te reforme kot tudi politične volje za njeno izvedbo. V različnih
kontaktih vedno bolj izpostavljajo precejšnja sredstva, ki so bila usmerjena iz EU v te
namene. Zato je nujno, da se poglavitni zakoni v okviru administrativne reforme pričnejo
obravnavati v Državnem zboru še v letošnjem letu in da so sprejeti še v prvi polovici leta
2000, kot seje Republika Slovenija ponovno zavezala po večkratni preložitvi reforme.
1.2.2. Notranji trg
Ob splošnem ugodnem Rednem poročilu glede tretjega kopenhagenskega kriterija
sposobnost prevzemanja obveznosti članstva - pa je le to v delu, ki se nanaša na notranji trg
do slovenskega napredka kljub vsemu tudi kritično. Še posebej so izpostavljena področja
javnih naročil, državnih pomoči in zavarovalniški sektor, saj Komisija ugotavlja, da še
vedno ni sprejeta ustrezna zakonodaja, prav tako pa niso oblikovane in/ali usposobljene
ustrezne institucije.
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Potrebno je opozoriti, da se na vseh treh področjih konec letošnjega leta iztekajo roki, do
katerih se je Slovenija zavezala, da bo uredila navedena področja. V tem trenutku še
nimamo zakona, ki bi urejal državne pomoči, zakona, ki bi uskladil javna naročila s pravnim
redom EU, niti ni doseženega konsenza o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic kot
enega izmed pogojev za reformo na tem področju.
Zato je nujno, da se tudi na teh področjih takoj doseže ustrezen konsenz in sprejmejo zakoni
v rokih, ki jih je Slovenija na večih ravneh potrdila. Pri tem moramo tudi upoštevati poseben
pomen, ki ga EU pripisuje področju notranjega trga, na kar kažejo tudi nova stališča
Komisije do pogajanj na teh poglavjih.
1.2.3. Izpolnjevanje ekonomskih kriterijev
Glede makroekonomskih gibanj je Redno poročilo za Slovenijo na splošno ugodno. Gibanje
inflacije in tečaja tolaija se uspešno obvladuje, proračun je uravnotežen, tekoči del plačilne
bilance je pozitiven.
Ekonomske kriterije EU lahko razdelimo na dva temeljna sklopa kriterijev: obstoj
delujočega tržnega gospodarstva in sposobnost soočenja s konkurenčnimi pritiski trga v EU.
Pri tem se obstoj delujočega tržnega gospodarstva ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev:
• ali je s prostim vzajemnim delovanjem vzpostavljeno ravnotežje med povpraševanjem in
ponudbo; cene in blagovna menjava so liberalizirani;
• ali so odpravljene .pomembne pregrade za vstop na trg (ustanovitev novih podjetij) in
izstop (bankroti, stečaji);
• ali obstaja pravni sistem, vključno z urejanjem lastninskih pravic (zakonodaja in pogodbe
se izvršujejo);
• ali je bila dosežena makroekonomska stabilnost, vključno s stabilnostjo cen ter z
zdravimi javnimi financami in zunanjo bilanco;
• ali je vzpostavljeno široko soglasje glede bistvenih vprašanj gospodarske politike;
• ali je finančni sektor dovolj razvit, da lahko usmerja prihranke v donosne naložbe.
Sposobnost soočanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v okviru EU pa se ocenjuje
na podlagi:
• obstoja delujočega tržnega gospodarstva z zadostno stopnjo makroekonomske stabilnosti,
ki gospodarskim dejavnikom zagotavlja sprejemanje odločitev v stabilnem in
predvidljivem okolju;
• zadostnega obsega človeškega in materialnega kapitala po primerni ceni, vključno z
infrastrukturo (energetska oskrba, telekomunikacije, promet itd.), izobraževanjem in
raziskavami ter načrtovanjem bodočega razvoja na tem področju;
• obsega, v katerem vladna politika in zakonodaja vplivata na konkurenčnost prek
trgovinske politike, politike konkurence, državnih pomoči, podpore MSP itd.;
• stopnje in hitrosti trgovinske integriranosti določene države v EU, dosežene pred
širitvijo; slednje velja za obseg in vrsto blaga, s katerim že trguje z državami članicami;
• deleža malih podjetij, deloma ker imajo običajno takšna podjetja večje koristi od
izboljšanega tržnega dostopa in deloma ker bi lahko prevlada velikih podjetij privedla do
večjega odpora do prilagajanja.
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Upoštevaje navedene kriterije ni tako presenetljivo, da je primerjalno Slovenija skupaj z
Estonijo po teh sklopih meril uvrščena za Ciprom in Malto, pa tudi za Poljsko in Madžarsko
- kljub ugodni oceni makroekonomskih gibanj.
V luči teh kriterijev in splošne ocene Slovenije v Primerjalni analizi je potrebno oceniti
kritične točke izpolnjevanja ekonomskih reform, kot so omejen napredek pri privatizaciji
bančnega sektorja, še ne začeta konsolidacija in privatizacija zavarovalniškega sektoija,
majhen napredek pri prestrukturiranju javnih podjetij, slabo upravljanje podjetij, še posebej
tistih v lasti države in na novo privatiziranih (corporate governance). Oceno na tem področju
nam bo v bodoče v veliki meri krojila tudi ureditev na področju državnih pomoči. Ob
upoštevanju dejstva, daje Primerjalna analiza predvsem sinteza sporočil Komisije, jo torej
gre razumeti predvsem kot signal za hitrejšo liberalizacijo na navedenih področjih.
Prepočasno izvajanje reform ima lahko za posledico zadržke pri vstopanju Slovenije v EU,
sočasno pa tudi negativne učinke na možnost pridobivanja sredstev EU. Zato je nujno, da
Vlada RS vztraja na programu, da se reforme na tem področju izvedejo v skladu z
zavezami iz Državnega programa in pogajalskih izhodišč.
1.2.4. Prostocarinske prodajalne
Vlada Republike Slovenije je na kritike Komisije, da ni odpravila prostocarinskih prodajaln
(v nadaljevanju:PCP), v juniju 1999 odgovorila s sprejemom programa preoblikovanja PCP.
S programom so bila seznanjena tudi ustrezna delovna telesa Državnega zbora. Bistvo
predlaganega programa je postopno izenačevanje višine trošarin za najpomembnejša
prodajna artikla v teh prodajalnah - tobak in tobačne izdelke in alkohol in alkoholne pijače z
višino trošarin za te izdelke na notranjem trgu do 1.1.2003, ko naj bi te trgovine pričele
poslovati po enakih pogojih kot ostale trgovine v Sloveniji.
Konec julija je bila v skladu s sklepom Vlade RS Komisiji ES posredovana informacija o
sprejemu programa in njegovi vsebini. Komisija se je na predlog odzvala v Rednem
poročilu, Partnerstvu za pristop in v posebnem pismu komisarja Van der Pasa ministru
Bavčarju.
Stališče Komisije ES
• Redno poročilo o napredku
Mnenje je naslednje: " Obžalovanja vredno je, da Slovenija še ni izpolnila zaveze, ki jo je
sprejela po Evropskem sporazumu, da bo do julija 1998 zaprla prostocarinske prodajalne, ki
poslujejo na njenih kopenskih mejah z državami članicami. Predlogi slovenskih oblasti, po
katerih naj bi postopoma povečevali raven trošarin, ki se uporabljajo v teh prodajalnah, niso
sprejemljivi, saj bi do polne usklajenosti prišli šele ob pristopu. Slovenija mora nujno
ukrepati in dvigniti davke na blago, ki se prodaja v teh prodajalnah, tako da bodo enaki
običajnim davkom v državi." V sklepu te točke pa navaja, da predlog vlade, da bi vezala
zaprtje brezcarinskih prodajaln na datum pristopa, za Komisijo ni sprejemljiv.
• Partnerstvo za pristop
V tem dokumentu je zaprtje prostocarinskih prodajaln na kopenskih mejnih prehodih
opredeljeno kot kratkoročna prednostna naloga v letu 2000.
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• Pismo g. van der Pasa, generalnega direktorja za širitev pri Komisiji ES (Priloga 8)
V pismu g. van der Pasa ministru Bavčarju z dne 22.10.1999, je navedeno, da predlagana
rešitev ni sprejemljiva glede na zavezo RS v skupni izjavi k 94. členu Evropskega
sporazuma, po kateri bi morala RS zapreti PCP do julija 1998. V njem naproša vlado RS, da
kar najhitreje ponovno premisli glede programa in izraža pripravljenost predstaviti program
državam članicam EU, v katerem RS odslej sprejema in izvaja konkretne in učinkovite
korake za odpravo PCP na kopenskih mejnih prehodih najkasneje do 1. julija 2000, kar je
dve leti kasneje, kot seje sama zavezala.
Komisija pričakuje nov predlog.
• Osnutek pogajalskega izhodišča EU za poglavje 10 - Obdavčitev
Misija RS pri EU nas je obvestila, da je Komisija 19.10.1999 delovni skupini za širitev
posredovala osnutek pogajalskega izhodišča za poglavje 10 - obdavčitev, v katerega je sedaj
uvrščeno vprašanje zaprtja PCP. V okviru izhodišča se Komisija sklicuje na pravilo
obnašanja glede obdavčevanja, ki da so pomemben del pravnega reda EU in ki države
članice zavezujejo, da sprejemajo samo tiste ukrepe davčne politike, ki so skladni s temi
pravili. Slovenija je ponovno pozvana, da takoj zapre PCP. Vsekakor bo usoda tega poglavja
v veliki meri odvisna od razrešitve vprašanja PCP.
Aktivnosti, povezane s problemom PCP
V okviru posameznih ministrstev in vladnih služb so v zadnjih mesecih potekale nekatere
aktivnosti, katerih namen je bil ugotoviti, kakšne bi bile posledice in možne rešitve zaprtja
PCP. Tako so bile izdelane tri študije Inštituta za ekonomska raziskovanja:
• Ekonomska ocena učinkov zapiranja PCP s posebnim ozirom na problem brezposelnosti,
odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah z oceno potrebnih finančnih
sredstev (naročnik MGD in MDDSZ);
• Primerjalna analiza cenovne konkurenčnosti med PCP, običajnimi trgovinami v
notranjosti Slovenije ter obmejnimi regijami ( naročnik Služba Vlade RS za evropske
zadeve) in
• Ekonomska upravičenost obstoja PCP po uveljavitvi zakona o davku na dodano vrednost
in zakona o trošarinah (naročnik Služba Vlade RS za evropske zadeve).
Zadnje analize so pokazale nova dejstva, ki pri pripravi prve študije iz februarja 1999 niso
bile poznane. Ta nova dejstva so predvsem:
• spremembe, nastale zaradi uvedbe DDV in trošarin,
• velik delež slovenskih kupcev v PCP (več kot 40%),
• preferenca slovenskih kupcev v PCP po nakupih alkoholnih pijač in kozmetike,
• z uvedbo zakona o davku na dodano vrednost in zakona o trošarinah se domači trg z
alkoholnimi pijačami in kozmetiko normalizira, raven cen pa se tendenčno približuje
ravni cen teh izdelkov v Italiji in Avstriji,
• preferenca tujih kupcev v PCP po nakupih tobačnih izdelkov,
• izrazita cenovna konkurenčnost tobačnih izdelkov v Sloveniji tem proizvodom v Italiji in
Avstriji,
• sedanje PCP lahko poslovno preživijo s preoblikovanjem v običajne trgovine, obdavčene
z vsemi dajatvami, če bodo ohranile okrog tri četrtine sedanjega obsega prodaje.

poročevalec, št. 78

50

*

15. november 1999

Analize so pokazale, da z uvedbo DDV in trošarin s 1.7.1999 ne obstajajo več razlogi, ki bi
opravičevali nadaljnji obstoj PCP, saj lahko pričakujemo pozitivni fiskalni efekt ob
preoblikovanju PCP, tudi ob upoštevanju proračunskih stroškov pri zagotavljanju
nadomestnih zaposlitev. Analize tudi kažejo, da je realističen scenarij, ob katerem s
sodelovanjem PCP operaterjev, pri preoblikovanju PCP v običajne trgovine lahko zadržimo
med 60 in 70% zaposlenih.
Zato je smiselno, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pripravita do konca novembra zasnovo finančno ovrednotenih
programov za preoblikovanje PCP oziroma za prezaposlovanje delavcev, Ministrstvo za
finance pa pripravi program zakonodajnih sprememb, na podlagi katerega se bo Vlada
Republike Slovenije v mesecu decembru opredelila do vprašanja PCP in vključila te
programe v dopolnjeni predlog državnega proračuna.
1.2.5. Denacionalizacija
Vprašanje izvajanja denacionalizacije se v procesu vključevanja Slovenije k EU pojavlja v
okviru izpolnjevanja prvega kopenhagenskega kriterija za članstvo (politični kriteriji),
medtem ko se na področju pogajanja v poglavju 4 - Prostega pretoka kapitala pojavlja nov
problem - zahteva po upoštevanju nediskriminatornosti pri izvajanju Zakona o
denacionalizaciji.
V drugem Rednem poročilu je Komisija Slovenijo ponovno opozorila na to, da
denacionalizacijski postopki potekajo prepočasi, da je odstotek odločenega premoženja
nizek ter da ni bil dosežen bistven napredek na področju institucionalne usposobljenosti
(nejasne pristojnosti Urada za denacionalizacijo). Za odpravo navedenih pomanjkljivosti
bodo izvedeni nekateri ukrepi, ki naj bi pospešili izvajanje Zakona o denacionalizaciji
(dodatno izobraževanje in usposabljanje upravnih delavcev, zagotovitev ustreznih finančnih
sredstev za hitrejše izvajanje postopkov na prvi stopnji, ustrezna koordinacija organov,
pristojnih za denacionalizacijo). Istočasno je potrebno še enkrat preveriti ustreznost
zajemanja in spremljanja podatkov o izvajanju Zakona o denacionalizaciji.
Na 5. sestanku Konference za pristop Slovenije k EU na ravni namestnikov, ki je potekala
30. septembra 1999 v Bruslju, je bilo v okviru pogajanj za poglavje prostega pretoka
kapitala ponovno poudarjeno eno temeljnih načel EU, t.j. načelo nediskriminacije na podlagi
državljanstva. V pogajalskem izhodišču EU za Slovenijo je navedeno načelo posebej
izpostavljeno tudi v smislu njegovega upoštevanja v denacionalizacijskih postopkih, na
podlagi česar je sklepati, da si nekatere države članice prizadevajo vprašanje
denacionalizacije obravnavati v okviru pogajalskega procesa.
Slovenija obravnavanju denacionalizacije v okviru pogajalskega procesa odločno nasprotuje
in sicer iz razloga, ker pravni red EU - tako tisti, ki se uporablja neposredno kot tudi tisti, ki
so ga države članice dolžne prenesti v svoje nacionalne zakonodaje - pojma
denacionalizacije sploh ne pozna. Prav tako denacionalizacije ne omenja Evropski sporazum
o pridružitvi, ne v določbah splošnega značaja, ne v določbah, ki se nanašajo na različna,
posebej obravnavanih področjih, kot tudi ne v posebnem III. poglavju z naslovom
"Približevanje zakonodaje".
Z namenom priprave enotnega in strokovno utemeljenega stališča Slovenije do navedenega
vprašanja ter strategije za nadaljnjo razpravo o denacionalizaciji v okviru Evropske unije, je
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Služba Vlade RS za evropske zadeve oblikovala ad hoc ekspertno skupino. Sestavljajo jo
strokovnjaki s posameznih področij, ki so sodelovali pri pripravi Zakona o denacionalizaciji
v začetku devetdesetih let, ter predstavniki Ministrstva za pravosodje. Ministrstva za
notranje zadeve, Službe Vlade RS za zakonodajo in Službe Vlade RS za evropske zadeve.
Temeljna naloga ekspertne skupine bo priprav^ študije, v kateri bodo osvetljeni različni
vidiki denacionalizacije ter izdelana strategija nastopa Slovenije napram EU. Po uskladitvi
mnenj političnih strank do navedenega problema bodo z uradnim stališčem Slovenije do
problematike v zvezi z denacionalizacijo v luči vključevanja v EU seznanjena tudi vsa
diplomatsko-konzularna predstavništva Slovenije v državah članicah.
Hkrati predlagamo, ker je prizadevanje za pospešitev postopkov vračanja premoženja
navedeno tudi kot srednjeročna prednostna naloga v Partnerstvu za pristop, da vlada sprejme
sklepe, povezane z ukrepi za pospešitev procesa denacionalizacije.
1.2.6. Sodni zaostanki
Problem sodnih zaostankov je v veliki meri posledica neustrezne predstavitve problema v
preteklosti, ko so bili navedeni statistični podatki, ki niso ustrezali metodologiji EU. Kljub
pojasnitvi razlogov za neustrezno prikazovanje v preteklosti, se tudi v letošnjem Rednem
poročilu sodni zaostanki različno obravnavajo v posameznih delih poročila.
Zato je bistvenega pomena, da se Ministrstvu za pravosodje s sodelovanjem sodne veje
oblasti pripravi zakonske in podzakonske akte , ki bodo opredelili z EU usklajeno
metodologijo izkazovanja, ki se nato enotno uporablja v vseh kontaktih s predstavniki EU.
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2. PRIMERJALNA ANALIZA (COMPOSITE PAPER)
2.1. POVZETEK ANALIZE
Evropska komisija v navedenem gradivu na eni strani podaja poročilo Svetu o napredku
pogajanj in predpristopnih aktivnosti z državami kandidatkami ter tudi podaja politično
oceno napredka posamezne države in jih s tem na nek način tudi primerja med seboj. Prav
tako pa je letos Komisija v tem dokumentu predstavila tudi svojo strategijo do procesa
širitve EU v prihodnosti.
Komisija v letošnjem letu prvič daje vrsto predlogov, ki se tičejo nadaljnjega poteka širitve,
tj. pogajanj in drugih pristopnih aktivnosti. Glede na težo odločitev (začetek pogajanj z
novimi državami itd.) je to tudi razumljivo. Predlogi, ki bodo verjetno s strani držav članic
vsaj v grobem nedvomno sprejeti, bodo močno posegli v potek pristopnega procesa in ga
glede na to, da vstopamo v obdobje "diferenciacije", veijetno tudi dokaj zapletli.
Spremljanje priprav drugih kandidatk bo odslej še bolj pomembno, kar velja tako za
dosedanji prvi kot za (zdaj že skoraj bivši) drugi krog kandidatk. Poleg tega bo zapiranje
pogajalskih poglavij vse bolj vezano na spremljanje izvajanja obveznosti glede prilagoditve
zakonodaje in vzpostavitev institucij. Komisija ne le, da meni, da posameznih problemov ni
mogoče izvzeti iz celote pogajalskega poglavja (npr. PCP v poglavju 25), temveč se
zavzema celo, da se zapiranje poglavij omeji dejansko le na tista poglavja, kjer so vse
obveznosti kandidatk na podlagi danih zavez dejansko izpolnjene in se izvajajo. S tem bo
preglednost pogajanj v smislu "kje kdo je", tj. koliko poglavij je zaprtih, zmanjšana. Za
Slovenijo, ki napredka v pogajanjih ne meri le na podlagi števila zaprtih poglavij, to ni
nujno neugodno, seveda pa bo za izločitev posameznih vprašanj iz konteksta pogajanj
potrebno posebej skrbno pripraviti argumente (npr. nediskriminatornost denacionalizacije).
Komisija tudi prvič daje ocene, katera prehodna obdobja so načelno sprejemljiva in katera
ne. Iz ocene je sklepati, da so prehodna obdobja, ki zahtevajo znatna finančna sredstva in
niso vezana le na sprejem zakonodaje (npr. prehodno obdobje za IPPC direktivo za področje
okolja ter direktive glede dela s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi agensi v primeru
Slovenije itd.), načelno sprejemljiva. Jasno je, da bo EU spremljal ali kandidatka dejansko
izvaja obveznosti glede usklajevanja in ali ima na razpolago potrebna finančna sredstva
(Komisija v letošnjem poročilu meni, da si bo Slovenija ta sredstva na področju okolja
sposobna zagotoviti). Prehodna obdobja na področju notranjega trga pa ne bodo deležna
podpore, kar Slovenijo npr. postavlja v ugodnejši položaj glede možnosti nakupa
nepremičnin, ki je v našem primeru že urejeno v Evropskem sporazumu.
Bistvena novost je tudi, da Komisija predlaga Svetu, da države članice v Helsinkih
sprejmejo odločitev, da se institucionalna reforma opravi do konca leta 2002. Poleg tega
Komisija podaja oceno, da bi se pogajanja z najbolj uspešnimi kandidatkami lahko
zaključila do leta 2002. Upoštevaje tudi odločitve glede Agende 2000, sprejete na
Berlinskem vrhu letos spomladi, je očitno, da bo Komisija s prvo skupino kandidatk
pospešila pogajalski proces ter da je širitev EU dejanska realnost v bližnji prihodnosti za
resnično usposobljene kandidatke. Slovenija glede na povedano lahko ob pospešitvi priprav
računa na to, da bo v rokih (2002) izvedla priprave.
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V prilogi 2 podajamo primerjalni pregled kandidatk prvega kroga na podlagi primerjalne
analize prav tako pa tudi pregled vseh preostalih 12 kandidatk za članstvo na osnovi rednih
poročil za posamezno državo.

2.2. OPREDELITEV DO NOVE STRATEGIJE EVROPSKE KOMISIJE GLEDE
ŠIRITVE
2.2.1. Vpliv nove strategije Evropske komisije na pogajalski proces
Slovenija podpira predloge, ki jih prinaša ambiciozno zastavljena pristopna strategija
Evropske komisije v zvezi s pogajalskim procesom.
Slovenija pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga začetek pogajanj z šestimi novimi
državami kandidatkami (Slovaško, Malto, Latvijo, Litvo ter Romunijo in Bolgarijo ob
dodatnih pogojih). Pozitivno oceno namenja tudi predlogu Komisije, da bo pristop držav
kandidatk temeljil na individualnem obravnavanju držav kandidatk, v skladu z stopnjo
njihove pripravljenosti.
Predlog Komisije, da države članice EU na zasedanju Evropskega sveta v Helsinkih
sprejmejo odločitev, da bodo od leta 2002 pripravljene na pristop držav kandidatk, ki bodo
izpolnile vse potrebne kriterije ter da Komisija vidi možnost zaključka pogajanj z najbolj
pripravljenimi kandidatkami v letu 2002, je Vlada RS sprejela z izredno naklonjenostjo.
Tako ocenjuje, da določitev roka za zaključek pogajanj pomeni dodatno zavezo EU, da bo
takrat pripravljena na širitev ter daje državam kandidatkam vzpodbudo za pospešitev
dejavnosti v zvezi z izpolnjevanjem kriterijev za članstvo.
Nov princip paralelizma med pred-pristopno strategijo ter pogajalskim procesom pomeni za
Vlado RS, da bo pogajalski proces bolj povezan z uresničevanjem sprejetih obveznosti v
okviru pred-pristopne strategije in bo temeljil na objektivnih kriterijev spremljanja
doseženih rezultatov v državah kandidatkah.Slovenija je že sedaj opozaijala, da obstaja
potreba po spremljanju uresničevanja pogajalskih zavez ter da je temu primerno potreben
mehanizem, ki bo omogočal objektivno spremljanje uresničevanja sprejetih zavez. Vlada RS
se zaveda, da je od uresničevanja zavez Evropskega sporazuma, prioritet partnerstva za
pristop, uresničevanja zavez v rokih določenih v državnem programu za prevzem pravnega
reda EU in uresničevanju zavez iz pogajalskih izhodišč odvisna notranja usposobitev države
za izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz članstva v EU.V ta namen se je tudi notranje
organizirala na način, ki omogoča enovito spremljanje celotnega procesa vključevanja.
V skladu z navedenim Vlada Republike Slovenije pričakuje, da bo predlagani koncept
tesnejše povezave med spremljanjem uresničevanja zavez iz pred-pristopnega procesa in
zavez, danih v okviru pristopne konference, temeljil na načelu upoštevanja objektivnih
(Kopenhagenskih) kriterijev za meijenje napredka držav kandidatk, kot ga predlaga
Evropska komisija.
Komisija tudi namerava uporabljati ugotovitve iz Rednih poročil, predvsem primeijavo o
razmeiju med napredkom in zavezami za podlago odločitvam, katera pogajalska poglavja
naj se začasno zaprejo ali ponovno odprejo. Predlog utemeljujejo z ugotovitvijo, da so bila
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nekatera poglavja začasno zaprta brez demonstracije, da je bil pravni red na tem področju
praktično implementiran.
Pri pripravi pogajalskih izhodišč je za države kandidatke za članstvo zelo pomembna tudi
jasna opredelitev področij, na katerih lahko te države računajo na prehodna obdobja ter da
bodo prehodna obdobja, v kolikor bodo sprejeta, sprejemljiva le v krajših in razumnih
časovnih okvirjih.
Zavedati se je potrebno, da predlog Komisije o ponovnem odpiranju vseh začasno zaprtih
poglavij v začetku leta 2002, ne pomeni le preverjanja dejanske pripravljenosti ter
ponovnega usklajevanja z novim pravnim redom EU, ki je bil med tem časom sprejet,
temveč varnostni mehanizem za dogodke v prihodnosti, ki jih do sedaj niso predvideli, ali
jih ni moč predvideti.
Ne glede na to, so zaveze strategije "novega zavedanja" Prodijeve administracije tako
obvezujoče, da bo razen iz političnih razlogov, 2002 težko oporekati pristopu držav
kandidatk, ki bodo dokazale, da so dejansko pripravljene na članstvo ter da so izpolnile vse
kriterije za članstvo v Evropski uniji. Konec leta 2002 je tudi rok, ki si ga je Slovenija
zastavila za dosego članstva v EU, zato je potrebno storiti vse potrebno, da sedaj, ko je
časovna zaveza postavljena tudi s strani EU, Slovenija izpolni pogoje, ki so potrebni za
vstop.
Vlada RS pričakuje, da bodo voditelji držav in vlad držav članic EU na zasedanju
Evropskega sveta v Helsinkih sprejeli in potrdili predloge Evropske komisije ter se med
drugim zavezali, da bo EU leta 2002 pripravljena na sprejem članic, ki so izpolnile pogoje
za članstvo. Tako bo ciljni datum slovenske zaveze o pripravljenosti za članstvo sovpadal s
ciljnim datumom držav članic, da bodo pripravljene na sprejem novih članic.
Vlada RS pozdravlja novo pristopno strategijo Evropske komisije ter bo vse napore
usmerila v uresničevanje danih zavez z namenom doseči polnopravno članstvo v EU v
zastavljenem roku.
2.2.2. Sposobnost delovanja institucij EU po vključitvi šestih novih držav v pogajalski
proces
Evropska komisija je v preteklosti že večkrat dokazala, daje načelo učinkovitosti vodilo pri
njeni notranji reorganizaciji. Države kandidatke prvega kroga, ključno s Slovenijo so večkrat
izrazile prepričanje, da vključitev novih držav kandidatk v pogajalski proces ne bo
upočasnila tempa pogajanj s državami, ki so pogajanja že začela. Iako vodilni v Komisiji s
politično podporo držav članic spremembe vodijo v smeri, da bo Generalni direktorat za
širitev, kakor tudi Generalni direktor za pravosodje in notranje zadeve dobil večje število
novih kadrov, tako da delovni proces ter ritem v konkretnem primeru priprave stališč EU v
okviru pristopnih konferenc ne bo trpel.
Evropska komisija je temu primerno v predlogih glede začetka pogajanj z novimi šestimi
državami članicami med drugim tudi zaradi tehnične obvladljivosti procesa predlagala
drugačen pristop pri odpiranju poglavij z novimi šestimi državami. I ako se bo začel proces
diferenciacije med samimi državami drugega kroga že od samega začetka pogajanj, medtem
ko se med državami prvega kroga tako rekoč še ni niti v pravi meri začel. Ostaja dejstvo, da
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bo Evropska komisija Generalni direktorat za širitev z novim obsegom dela neprimerno bolj
obremenjen, čemer bo v praksi sledila kadrovska okrepitev Generalni direktorat za širitev.
Večji problem se bo po našem mnenju začel v Svetu, natančneje v Generalnem sekretariatu
Sveta, ko Delovna skupina za širitev ne bo dobivala ustrezne podpore pri oblikovanju
skupnih stališč in pisanju poročil o zasedanjih, saj je znano dejstvo, da Generalni sekretariat
Sveta ne deluje tako fleksibilno kot izvršno telo EU.Tako bo potrebno počakati predvsem na
reorganizacijo Sveta, oz. na navodilo, da je potrebno kadrovsko okrepiti tudi pristojen
Generalni direktorat v Generalni sekretariat Sveta.
Slovenija na proces reorganizacije institucij EU ne more vplivati, lahko pa v pogovorih s
predstavniki držav članic EU v primeru, da se bodo problemi začeli pojavljati, opozaija na
omenjeno vprašanje.
2.2.3. Vpliv širitve EU na sosednje države
Primerjalna analiza o poročilih o napredku za pridružitev posameznih držav kandidatk
govori tudi o procesu širitve in sosednjih državah razširjene EU. Dokument poudaija vpliv
širitve EU na odnose med EU in o t.i. sosednjimi državami razširjene EU. Priprave za
pristop k EU 10 držav kandidatk Srednje in Vzhodne Evrope, Cipra, Malte in Turčije bi
morale biti videne v luči inteziviranja odnosov z drugimi sosednjimi državami. Prihodnje
meje razširjene Unije ne smejo postati ločnica med obiljem in pomanjkanjem, zato bi EU
potrebovala jasna strateška partnerstva s temi državami.
DRŽAVE JV EVROPE
Evropska komisija v Primerjalni analizi opozarja, da množica dosedanjih pobud za Zahodni
Balkan ustvarja zmedo in da je prva naloga EU, da usmeri in okrepi mednarodna
prizadevanja preko Pakta stabilnosti.
Slovenija takšno stališče Evropske komisije polno podpira, saj je aktivno sodelovala pri
samem procesu priprav Pakta stabilnosti za JVE in sedaj nadaljuje z njegovim projektnim'
izvajanjem kot enakopravna in polnopravna udeleženka. Evropska komisija je v Letnem
poročilu o Sloveniji v podpoglavju Skupna zunanja in varnostna politika tudi zapisala, da si
Slovenija prizadeva za regionalno stabilnost s politiko dobrih sosedskih odnosov in
regionalnega sodelovanja v Srednje evropski pobudi, v SECI, v Royamountski pobudi, in v
Paktu stabilnosti za JV Evropo.
Dolgoročno EU vidi vlogo pri stabilizaciji regije predvsem s tem, da državam JV Evrope
odpre možnost integracije v strukture EU in jim potrdi poziv, da postanejo članice EU. Pri
tem pa je potrebno razviti pristopna merila, ki naj temeljijo na koepenhavnskih merilih in
hkrati vsebujejo naslednje zahteve: medsebojno priznavanje meja, ureditev pomembnih
vprašanj s področja obravnavanja narodnih manjšin in ustanovitev regionalne organizacije
za prosto trgovino in gospodarsko sodelovanje. Ta organizacija bi postala temelj tesnejšega
vključevanja v EU, članstvo v njej pa bi postalo tudi pogoj za pridruženo članstvo
(sklenjeno s sporazumom o stabilizaciji in pridruževanju). Postopno prilagajanje zakonodaji
EU in predpristopne strategije za posamezne države bi tako temeljile na institucionalni
povezavi med EU in to organizacijo. Prav tako naj bi EU prispevala v sklad za gospodarski
razvoj, ki bi ga skupno upravljale EU in države regije, iz njega pa bi črpali sredstva
predvsem za večje infrastrukturne projekte in vzpostavitev institucij.
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Slovenija podpira takšen dolgoročen pristop EU za stabilizacijo regije, saj uvaja postopnost
pridruževanja držav JV Evrope k EU. Obenem ta pristop jasno razmejuje med državami
nekdanje Jugoslavije in Slovenijo. Podlaga takšnemu razmišljanju Evropske komisije je
dokument Proces stabilizacije in pridruževanja držav JV Evrope (t. i. novi regionalni
pristop), ki je hkrati eden ključnih elementov prispevka EU Paktu stabilnosti za JV Evropo,
natančno opredeljuje odnos EU do naslednjih držav: Albanije, BiH, Hrvaške, Makedonije in
ZRJ. Z vsako od teh držav bo EU sklenila poseben (in ne tipski) sporazum, ki bo upošteval
specifično situacijo v vsaki državi. Začetek pogajanj o teh sporazumih bo pogojen z
izpolnjevanjem zahtev, ki jih določa regionalni pristop. Evropska komisija je junija 1999
sprejela ugodno poročilo o Makedoniji in Svetu priporočila za začetek pogajanj. V zaključni
fazi naj bi bilo poročilo o Albaniji, poročili o Hrvaški in BiH še nista napovedani.
Hkrati Vlada sodi, da bi bilo moč za področje JV Evrope namesto vzpostavljanja novih
oblik sodelovanja uporabiti že obstoječe mehanizme, kot npr. Cefta, kar je Slovenija že
predlagala na srečanju predsednikov Vlad v Budimpešti oktobra 1999.
TURČIJA
Turčija je izrazila željo postati država kandidatka za članstvo v EU, vendar ji na zasedanju
Evropskega sveta v Luksemburgu decembra 1997 države članice niso želele podeliti
enakega statusa kot ostalim državam kandidatkam Srednje in Vzhodne Evrope. Zaradi tega
je Turčija zavračala vse oblike sodelovanja z EU (udeležba na Evropski konferenci, sestajal
se ni Pridružitveni svet).
Predlog Komisije Evropskemu svetu, da Turčiji prizna uradni status države kandidatke,
odpira novo poglavje v odnosih EU od Turčije. Komisija ugotavlja, da bodo pogajanja za
članstvo s Turčijo lahko odprta takrat, ko bodo izpolnjeni politični kriteriji za članstvo.
Komisija predlaga konkretne ukrepe za stimulacijo in podporo reform v Turčiji in sicer:
okrepljen politični dialog, finančno pomoč za pred-pristopno obdobje, možnost polnega
sodelovanja Turčije v programih in agencijah skupnosti, sprejetje Partnerstva za pristop za
Turčijo, sestavljenega iz državnega programa za prevzem pravnega reda EU , oblikovanje
mehanizma podobnega mehanizmom v okviru Evropskih sporazumov za spremljanje
implementacije Partnerstva za pristop ter začetek pregleda usklajenosti turške zakonodaje s
pravnim redom EU. Komisija pozitivno ocenjuje podpis prostocarinskih sporazumov med
kandidatkami in Turčijo, kar posledično argumentira tudi slovenska prizadevanja za
ohranitev prostotrgovinskih sporazumov z državami JV Evrope.
Na izrednem zasedanju evropskega sveta v Tampere-ju na Finskem so voditelji držav in
vlad med drugim razpravljali tudi o novi strategiji EU do Turčije ter jo v večini podprli,
Grčija pa naj bi si pridržala možnost sprejetja odločitve v Helsinkih.
Slovenija pozitivno ocenjuje nov odnos EU od Turčije.
RUSIJA, UKRAJINA, ZAKAVKAZJE
EU se zaveda pomena tesnega sodelovanja z Rusijo, zato je poleg Sporazuma o partnerstvu
in sodelovanju, Evropski svet na Dunaju decembra lani sprejel tudi Skupno strategijo EU do
Rusije, ki prinaša okrepljen politični dialog ter različne oblike pomoči. Prav tako je bilo
Dunaju odločeno, da mora biti pripravljena skupna strategija do Ukrajine, ki bo sprejeta na
zasedanju Evropskega sveta v Helsinkih.
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Po mnenju Komisije mora EU razviti tudi popolnejši odnos z državami v Zakavkazju.
Glede sodelovanja s temi državami Komisija ne predlaga nič novega, kar kaže na to, da EU
do držav vzhodno od meja držav kandidatk Srednje in Vzhodne Evrope, še vedno ni našla
oblike novega sodelovanja.
SREDOZEMSKE DRŽAVE
EU mora prispevati k stabilizaciji na afriškem in evropskem kontinentu in odnosi EU z
državami Južnega ter Vzhodnega Sredozemlja so strateškega pomena, ki seže dosti dlje od
programov trgovine in pomoči, je zapisala Komisija. Poleg Barcelonskega procesa, Skupne
strategije do Sredozemlja, ki bo pripravljena drugo leto, naj bi programi pomoči vsebovali
tudi npr. skupne postopke v boju proti organiziranem kriminalu in prekupčevanju z drogami,
strategijo do migracij itd.
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3. PARTNERSTVO ZA PRISTOP (ACCESSION PARTNERSHIP)
3.1. OBRAZLOŽITEV NOVEGA PREDLOGA
Komisija ES je 13.10.1999 istočasno z rednim poročilom o napredku sprejela tudi novo
besedilo Partnerstva za pristop za Republiko Slovenijo in ga posredovala v potrditev Svetu.
Formalno bo dokument potijen na vrhu EU v Helsinkih.
Partnerstvo za pristop v enotnem okviru opredeljuje prednostne naloge na posameznih
področjih, ki jih mora Slovenija opraviti v predpristopnem obdobju oz. do konca leta 2002.
Opredeljuje kratkoročne prioritete, ki jih bo morala Slovenija izpolniti v letu 2000 in
srednjeročne, ki obsegajo obdobje od leta 2000 do konca leta 2002. Izpolnjevanje navedenih
prioritet bo še naprej pogoj za pridobitev sredstev iz programa Phare.
Zaradi novih prioritet bo potrebno novemu partnerstvu za pristop prilagoditi tudi Državni
program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002.
Evropska unija je prvi dokument Partnerstva za pristop Republike Slovenije pripravila na
podlagi mnenja Komisije Evropskih skupnosti o prošnji za članstvo v Evropski uniji ter ga
sprejela v začetku leta 1998. Novo besedilo Partnerstva za pristop je Komisija ES pripravila
zaradi že izvedenih prednostnih nalog ter doseženega napredka na posameznih področjih,
nadaljnjega usmerjanja predpristopnega procesa ter ob upoštevanju zavez Slovenije iz
Državnega programa, pogajalskih izhodišč in določil Evropskega sporazuma o pridružitvi.
Le-ta metodološko sledi obstoječemu, saj so v njem po posameznih področjih navedene
kratkoročne in srednjeročne prednostne naloge, ki jih bo morala Slovenija izvesti do konca
leta 2000 oziroma do vključitve v Evropsko unijo. Obenem pa novo Partnerstva za pristop
predstavlja korak naprej glede izpolnjevanja kriterijev za članstvo, saj temeljni poudarek
namenja izpolnjevanju t.i. Madridskega kriterija - implementaciji predpisov in
institucionalni usposobljenosti za izvajanje pravnega reda.
Osnutek Partnerstva za pristop je bil v začetku avgusta 1999 posredovana v mnenje
ministrstvom, vladnim službam ter Banki Slovenije. Na podlagi njihovih predlogov je
Služba Vlade RS za evropske zadeve pripravila obrazložen predlog sprememb in jih predala
Komisiji.
Ugotavljamo, da Komisija ni v celoti upoštevala slovenskih predlogov, poleg tega pa je v
besedilo vključila še nekatere dodatne prioritete. Tako je med kratkoročne prioritete dodatno
vključila obveznosti s področja varstva osebnih podatkov, prostega pretoka kapitala, prosto
carinskih prodajaln, pomorskega prometa, okolja, zaposlovanja in socialne politike ter
pravosodja in notranjih zadev. Med srednjeročne prioritete pa so dodatno uvrščene zahteve
glede prostega pretoka kapitala, prostega pretoka oseb, prostega pretoka storitev, carine,
energetike, zračnega prometa, okolja in administrativne usposobljenosti na področju
statistike.
Komisija ES bo še naprej redno spremljala uresničevanje Partnerstva za pristop preko
zasedanj Skupnega odbora in vseh pododborov. Poročilo o njegovem uresničevanju je zajeto
tudi v posebnem poglavju rednega poročila o napredku.
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Slovenija (SVEZ) bo, glede na to, da naši predlogi niso bili upoštevani, zaprosila za
pojasnilo za razloge, še posebej glede na to, da s tem v zvezi na pripravljalnem sestanku ni
bilo nasprotovanja.

3.2. PREDPRISTOPNA POMOČ EVROPSKE UNIJE SLOVENIJI ZA DOSEGANJE
CILJEV PARTNERSTVA ZA PRISTOP
3.2.1

Sposobnost Slovenije za črpanje sredstev
predpristopne instrumente

Phare in

priprava

na

nove

Slovenija je deležna pomoči EU (predvsem v okviru programa PHARE) od leta 1992 dalje.
Kot izhaja iz ugotovitev v Rednem poročilu Komisije o napredku v Sloveniji za leto 1999
(nadalje Redno poročilo) je bilo Sloveniji v obdobju 1992-1999 odobrenih 192 milijonov
evrov. Redno poročilo ugotavlja, daje skupen vpliv programa Phare v Sloveniji pozitiven in
da smo v obdobju od 1997 do 1999 ustanovili potrebne institucije za učinkovito izvajanje
programov Phare, ter zagotovili pogoje za njihovo delovanje. Sposobnost Slovenije, da
uporabi Pharova sredstva, je bila zadovoljiva.
Z uveljavitvijo novih usmeritev Phare in uvedbo dveh novih instrumentov predpristopne
pomoči ISPA in SAPARD v obdobju 2000-2006, se bo predpristopna pomoč Evropske
unije Sloveniji povečala. Glede na kriterije opredeljene v pripadajočih uredbah in skladno z
Agendo 2000, bo v navedenem obdobju pomoč podvojena v primerjavi s predhodnim
proračunskim obdobjem EU. V začetnem obdobju do leta 2000 Slovenija računa na
približno 60 milijonov evro letno:
za nacionalni program Phare vključno s Phare čezmejnimi programi
z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (6 mEUR)
za večdržavne - horizontalne programe Phare namenjene horizontalnim
področjem (Consensus, SME, Shengen ,...)
za SAPARD - razvoj kmetijstva in podeželja
za ISPO - velike infrastrukturne naložbe v okolje in transport

25

MEUR

10
MEUR
6.3 MEUR
16-21 MEUR

Kot izhaja iz ugotovitev Komisije bo dejansko črpanje razpoložljivih sredstev odvisno
predvsem od:
• kakovosti priprave predlogov projektov in programov,
• od razvoja potrebne nadaljnje institucionalne ureditve, vključno z zagotovitvijo
ustreznega števila visoko usposobljenih kadrov tako na nacionalni, kot regionalni in
lokalni ravni,
• od dejanske absorbcijske sposobnosti koristnikov pomoči iz vseh treh instrumentov,
• od napredka pri vzpostavitvi ustreznega finančnega nadzora ter
• od stopnje izpolnjevanja obveznosti Slovenije, kot izhajajo iz Partnerstva za pristop.

Sredstva, ki jih bo Slovenija v prihodnjem obdobju prejela v okviru treh predpristopnih
. instrumentov, niso namenjena zgolj (so)financiranju izbranih aktivnosti in zagotavljanju
pomoči pri odpravljanju ključnih zaostankov v prilagajanju EU, pač pa so v veliki meri
namenjena izgradnji ustreznih institucij na vseh nivojih in usposobitvi njihovega kadra, kar
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naj zagotovi dovolj visoko stopnjo izkušenosti in usposobljenosti za črpanje sredstev
evropskih strukturnih in kohezijskih skladov ob včlanitvi v EU.
Glede na nove usmeritve Phare bo le ta postopoma prehajal na pravila programiranja,
izvajanja in spremljanja, ki veljajo za Evropski regionalni razvojni sklad (ERDF) in
Evropski socialni sklad (ESF). SAPARD uvaja pravila, ki veljajo za Evropski kmetijski
garancijski in jamstveni sklad (EAGGF), ISPA pa uvaja pravila, ki veljajo za kohezijski
sklad. Vsi trije instrumenti pomoči pa uvajajo finančna merila in pravila, ki veljajo v
državah članicah.
Tako bo morala Slovenija v kratkem zagotoviti delujočo in kadrovsko ustrezno organizirano
plačilno agencijo za potrebe SAPARD-a, sprejeti odločitev o morebitni ustanovitvi še
nekaterih nosilcev izvajanja za strukturno in kohezijsko politiko, določiti pravila o
akreditaciji in certificiranju le teh, zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo in ji omogočiti
potrebno in redno izobraževanje, uvesti in izvajati celovit finančni nadzor tako nad
evropskimi kot proračunskimi sredstvi na prvem (ministrstvo za finance) in drugem
(proračunski porabniki) nivoju. Slovenija bo morala še do konca letošnjega leta posredovati
Evropski komisiji vrsto strateških dokumentov, ki naj tvorijo smiselno in vsebinsko
usklajeno ter finančno uravnoteženo celoto. Ti dokumenti (predhodni državni razvojni
program, strategija okoljevarstvenih naložb, strategija naložb na področju transporta,
sedemletni program razvoja podeželja,...), ki bodo priloga k Državnemu programu za
prevzem pravnega reda EU, bodo podlaga za odločitve Komisije glede dodeljevanja sredstev
v okviru treh predpristopnih instrumentov, predvsem pa naj bi bili podlaga za večletno
programiranje razvojnih načrtov in sprejemanje odločitev glede prioritetnega financiranja iz
nacionalnega proračuna.
Evropska komisija je v tekočem letu preko različnih oblik pomoči (tesne povezavi, posebni
pripravljalni program za strukturne sklade, tehnična pomoč za pripravo investicijske
dokumentacije, LSIF programa, TAIEX izobraževanja in seminarjev, pomoči SIGMA, ...)
ter v tesnem sodelovanju z ustreznimi institucijami in organi vlade ter Službo Vlade RS za
evropske zadeve kot nacionalnim koordinatoijem pomoči, pomaga evidentirati vse potrebne
naloge in pripadajoče instrumente za njihovo izvedbo v
prihodnjem tri oziroma
sedemletnem obdobju ter zagotovila tudi nadaljnjo finančno in strokovno pomoč skladno s
pravili EU.
3.2.2. Nacionalni program Phare za leto 2000
Sočasno s Rednim poročilom o napredku in Partnerstvom za pristop je Komisija EU sprejela
tudi nove usmeritve programa Phare za obdobje 2000-2006. Ti trije dokumenti predstavljajo
okvir, ki bo podlaga za dodelitev sredstev programa iz Phare v letu 2000. Okvirna sredstva
namenjena Sloveniji v letu 2000 znašajo 19 milijonov evrov, od tega 30% za izgradnjo
institucij in vključevanje v programe Skupnosti, 70% pa za investicije za zagotavljanje
skladnosti s pravnim redom EU in v ekonomsko in socialno kohezijo. Glede na omejena
sredstva bodo imeli prednost kakovostno pripravljeni predlogi projektov na tistih področjih,
ki so najbolj kritično omenjena v Poročilu o napredku in ki so navedena kot kratkoročne
zaveze Slovenije v Partnerstvu za pristop. Dosledno izpolnjevanje zavez je predpogoj
Komisije za dodelitev sredstev Phare. Direktorat za širitev pričakuje predloge predvsem na
področjih notranjega trga in državnih pomoči, pravosodja in notranjih zadev, reforme javne
uprave in javnih financ.
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3.2.3. Stališče do 'tesnih povezav' in novosti, ki jih prinaša redno poročilo
Mehanizem tesnih povezav (tvvinning) je bil v letih 1998 in 1999 ključni mehanizem
pomoči Evropske komisije pri institucionalni izgradnji. Kot izhaja iz ugotovitev v Rednem
poročilu je eden od največjih izzivov za države kandidatke potreba po izboljšanju upravne
usposobljenosti za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda EU. Zato je Evropska komisija
mobilizirala veliko človeških in finančnih virov s procesom medinstitucionalnega
sodelovanja organov in agencij. Tako nam je na voljo ogromno strokovnega znanja držav
članic, zlasti prek dolgotrajnejšega gostovanja (začasna zaposlitev) državnih uradnikov.
Zaradi močne podpore in odziva držav članic EU se v okviru partnerstva za
medinstitcionalno sodelovanje že izvaja skupaj 108 projektov, v katere so vključene vse
države kandidatke in skoraj vse države članice.
Kot izhaja iz Rednega poročila je bilo iz nacionalnega programa Phare za leto 1998
Sloveniji že odobreno 12 tesnih povezav, 18 predvidenih za leto 1999 pa čaka na podpis
finančnega memoranduma. To je, ob zavedanju vseh dobrih strani, ki jih tesno sodelovanje
in izmenjava izkušenj med odgovornimi upravnimi delavci države članice in Slovenije
prinaša, poglavitna slabost tega mehanizma. Namreč od identifikacije potreb pa do
dejanskega začetka izvajanja tesnih povezav, po sedanjih izkušnjah preteče preveč časa.
Posledično pomoč pride prepozno ali pa so ob času začetka izvajanja potrebe drugačne kot
ob času dogovarjanja s strokovnjaki držav članic. Služba vlade RS za evropske zadeve je,
kot nacionalni koordinator pomoči, Evropsko komisijo večkrat opozorila na problem
prepočasne realizacije tesne povezave in premajhne fleksibilnosti v dogovarjanju.
Evropska komisija je ob objavi Rednega poročila sprejela tudi nove usmeritve Phare za
obdobje 2000-2006, ki tudi v bodoče ohranjajo tesne povezave kot ključni instrument
institucionalne izgradnje. Glede na ugotovitve Komisije glede potrebne pospešene reforme
javne uprave in zahteve po dejanski usposobljenosti javne uprave za izvajanje pravnega
reda, bo instrument tesnih povezav tudi v bodoče izjemnega pomena. Z oceno učinkovitosti
tesnih povezav pa je Evropska komisija delno prilagodila svoje stališče in predvideva
uvedbo novih tesnih povezav samo v primeru, ko je celoletna prisotnost strokovnjakov iz
držav članic resnično opravičljiva in potrebna. Kratkotrajne potrebe po ekspertni pomoči naj
bi se reševale preko enostavnejših in fleksibilnejših instrumentov tehnične pomoči in
TAlEX-a.
Zato je potrebno, da resorna ministrstva, skladno z ugotovitvami o pomanjkljivi ali
nezadostni institucionalni ureditvi in kadrovski organiziranosti posameznih institucij in
organov, ter upoštevaje predloge za izboljšave navedene v Rednem poročilu, skladno z
novimi usmeritvami Phare za obdobje 2000-2006, do začetka novembra 1999 evidentirajo
svoje potrebe in oblikujejo ustrezne predloge za zagotovitev pomoči skozi Phare programa
2000 v kratkoročnem obdobju in skozi Phare program 2001-2006 v srednjeročnem obdobju.
3.2.4. Možnosti, ki se odpirajo Sloveniji po vključitvi v EU
Glede na sprejeti proračun EU do leta 2006, bo v omenjenem obdobju državam kandidatkam
v okviru predpristopne pomoči letno na voljo 3.120 milijonov evro ali skupno 21.840
milijonov, od tega za Slovenijo 60 milijonov letno oz. 320 milijonov do 2006.

poročevalec, št. 78

62

15. november 1999

V primeru, da se širitev začne prej ima EU v svojem proračunu rezervirana sredstva, ki bodo
od leta 2002 do 2006 na voljo za nove države članice in ki znašajo 6.450 milijonov v letu
2002 in postopoma narastejo do 16.780 v letu 2006.
/
Delež, ki bi ga Sloveniji lahko prejela v prvih letih po vključitvi, je odvisen od poteka
procesa širitve in tudi od naše pripravljenosti in usposobljenosti, kot rezultata in/ali učinka
predpristopne pomoči v obdobju od 2000 do 2006.
Pomoč, ki je državam kandidatkam na voljo v predpristopnem obdobju znaša okvirno 3
milijarde evrov in je podvojena v primerjavi s preteklim Phare obdobjem, ko je znašala 1
milijardo letno. Proračunska sredstva EU rezervirana za primer morebitne širitve pred letom
2006 znaša okvirno 52 milijard, kar letno v povprečju predstavlja 10 milijard in pomeni, da
se bo pomoč potrojila v primerjavi s predpristopno pomočjo, oziroma podeseterila
primerjalno s preteklim Phare obdobjem.
Iz tega izhaja, da se vloženi napori in sredstva v izgradnjo in krepitev administrativnih
struktur, v kadre in njihovo izobraževanje na vseh nivojih državne uprave, predvsem pa pri
ključnih organih odgovornih za izvajanje skupne evropske kmetijske in strukturne
(regionalni in socialni razvoj ter kohezija) politike, smiselni in ekonomsko opravičeni.
Ravno iz ekonomskih razlogov lahko ugotovimo, da je vzpostavitev in krepitev
odgovarjajoče administrativne ureditve na navedenih področjih smiselna in nujno potrebna
že v kratkoročnem obdobju. To se še zlasti nanaša na prihajajoče leto 2000, predvsem v
smislu angažiranja zadostnega števila ustrezno usposobljenega kadra, ki se bo do vključitve
ustrezno izobraževal in usposobil za izvajanje evropske skupne kmetijske in strukturne
politike ter kohezije.
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4. DOPOLNJEVANJE DRŽAVNEGA PROGRAMA ZA PREVZEM PRAVNEGA
REDA EU DO KONCA LETA 2002 IN USKLADITEV S POGAJALSKIM
IZHODIŠČI
Vlada RS je v maju 1999 sprejela Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca
leta 2002. V dokumentu je predvideno, da se bo le-ta spreminjal in dopolnjeval v skladu z
novimi nalogami, novosprejetimi dokumenti in usmeritvami, tako v državi, kot v Evropski
uniji ter v povezavi z rezultati proračunske razprave.
Od sprejetja državnega programa je bilo predlaganih vrsto sprememb in dopolnitev, ki jih
je deloma že potrdila Vlada Republike Slovenije ob sprejemu mesečnih poročil o realizaciji.
Hkrati ugotavljamo, da je prišlo do določenega odstopanja med Državnim programom ter
pogajalskimi izhodišči, saj so ministrstva navajala različne zaveze v posameznih
dokumentih. Upoštevaje pravno-formalni status pogajalskih izhodišč je nujno, da se Državni
program prilagodi pogajalskim izhodiščem, tako da so zaveze v obeh dokumentih identične.
Glede na predlog spremembe pogajalskega procesa s strani Evropske komisije, je to še
toliko pomembnejše. Izjema je lahko le v primeru, ko so roki iz zavez v pogajalskih
izhodiščih kasnejši kot v Državnem programu. V tem primeru Državnega programa ni
potrebno v celoti uskladiti s pogajalskimi izhodišči, saj si v Državnem programu lahko
zastavimo ambicioznejše cilje od skrajnih rokov v pogajalskih izhodiščih.
Zato predlagamo, da vlada pooblasti Službo Vlade RS za evropske zadeve, da v sodelovanju
z ožjo pogajalsko skupino uskladi Državni program z že sprejetimi pogajalskimi izhodišči
ter da se pri tem vključijo v Državni program tudi spremembe, ki so jih ministrstva
predlagala do 20.oktobra 1999, če niso v nasprotju z že sprejetimi zavezami Slovenije do
EU.
Podatkovna baza Državnega programa je osnova za preverjanje izpolnjevanja zavez, ki jih je
Slovenija dala EU, zato bo bodoče spremembe Državnega programa potrjevala Vlada RS na
predlog Službe vlade za evropske zadeve, ki se bo predhodno opredelila do obrazloženega
predloga sprememb, posredovanega od pristojnega državnega organa. Služba vlade za
evropske zadeve bo predlog sprememb preverila z danimi zavezami Republike Slovenije. S
sprejetimi spremembami Državnega programa bo Evropsko komisijo seznanjala Služba
vlade za evropske zadeve na način, ki bo dogovorjen z Evropsko komisijo.
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5. OPERATIVNI KOLEDAR SPREJEMANJA ZAKONOV V LETU 2000
Državni program za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 predvideva, da bo v letu
2000 sprejetih 61 zakonov, od katerih jih je 37 zajetih tudi v pogajalskih izhodiščih. Zaradi
obsežnega zakonodajnega programa za prihodnje leto, kot tudi dejstva, da bo delovanje
Državnega zbora zaradi volitev omejeno predvsem na prvo polovico leta, smo pripravili
operativni koledar sprejemanja zakonov za to obdobje. Vlada je že sprejela program za
zasedanje v novembru, decembru in januaiju, vendar pa je Državni zbor naknadno spremenil
predvideni načrt zasedanj do konca letošnjega leta, saj je bilo potrebno določiti še roke za
sprejem Državnega proračuna.
Zavedamo se dejstva, da bo Državni zbor v prvi polovici leta težko sprejel vse zakone, ki so
za sprejem v letu 2000 načrtovani. Zato predlagamo, da bi se večina zakonov obravnavala
po hitrem postopku, razen tistih, ki jih je potrebno zaradi njihove kompleksnosti obravnavati
po rednem postopku.
Ker je potrebno omogočiti kvalitetne razprave v Državnem zboru, sodimo, daje mogoče, ne
glede na poslovniška določila, na dnevni red posamezne seje uvrstiti le tiste zakone, ki bodo
v Državni zbor posredovani do 15. v mesecu za sejo v naslednjem mesecu, ne glede na vrsto
postopka. Izjema so zakoni, ki jih bo Državni zbor obravnaval v tretjem branju v skladu z 2.
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. S tem bi naj dosegli tudi kvalitetnejšo
obravnavo zakonov na posameznih odborih Državnega zbora.
Posebej je potrebno opozoriti na tiste zakone, kjer je Slovenija dala zavezo, da jih bo
sprejela do konca letošnjega leta ali pa da se bo vsaj začel postopek sprejemanja v
Državnem zboru. To je še posebej važno zaradi novega pristopa Komisije k pogajalskemu
procesu na podlagi katerega bodo v začetku leta 2000 ponovno odprta pogajanja na
posameznih področjih, zapiranje pa bo možno le ob doslednem spoštovanju zavez. Zato je
nujno še v letošnjem letu sprejeti Zakon o državnih pomočeh, Zakon o javnih naročilih,
Zakon o upravnih taksah (pogajalska izhodišča so predvidevala sprejem do 30.9.1999),'
Zakon o medijih in Nacionalni program zdravstvenega varstva. Prav tako je potrebno še v
letošnjem letu vsaj pričeti z obravnavo Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o vladi in
ministrstvih ter Zakona o kmetijstvu.
Poseben problem predstavlja Zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah, za katerega je
bila še v prvi polovici leta podana zaveza v pogajalskem izhodišču, da bo sprejet do
30.9.1999, sedaj pa Ministrstvo za pravosodje smatra, da zakona ni potrebno niti možno
sprejeti pred koncem leta 2001.
Operativni koledar bo Vlada ponovno sprejemala po uskladitvi z Državnim zborom glede
dela v naslednjih mesecih.
Predlog operativnega koledaija je v prilogi 5.
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6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
6.1. PROGRAM OBVEŠČANJA SLOVENSKE JAVNOSTI O EU IN
SLOVENSKEMU VKLJUČEVANJU V EU
6.1.1. Sedanje stanje in slabosti
Vladni program, ki ga od leta 1997 načrtuje in izvaja Urad vlade za informiranje, ni
področje aktivnosti v zvezi s slovenskim vključevanjem v EU, ki bi bilo predmet
pristopnega partnerstva ali pa vsakoletnih rednih poročil Komisije. Nesporno pa je, da
izvajanje tega programa in njegove učinke spremljajo tako v Komisiji (posebej prek
Delegacije Komisije Kvropskih skupnosti v Ljubljani), kot tudi v Evropskem parlamentu, še
posebej v skupnem parlamentarnem odboru. Eden od razlogov za interes, kako poteka ta
program, je prav gotovo tudi sofinanciranje le-tegaprek Pharovega programa COP v letih 96
in 97 - kar pomeni, da so ta sredstva dejansko na voljo še do oktobra 2000.
V prvi lazi programa obveščanja slovenske javnosti o vključevanju Slovenije v EU je bil cilj
programa, ki gaje sprejela Vlada RS, predvsem vsestransko informirati slovensko javnost
o našem vkl jučevanju v EU in o sami EU ter spodbuditi v javnosti iskanje informacij.
V dosedanji fazi ugotavljamo naslednje slabosti tega programa:
•

•

•
•

Program se je premalo posvečal posebnim javnostim, kot so mladi, kmetje oz.
podeželsko prebivalstvo in pa tisti, za katere so raziskave javnega mnenja pokazale, da
nimajo dovolj informacij in še nimajo oblikovanega stališča o vstopu Slovenije v EU.
Nismo bili dovolj dobro pripravljeni na argumentiran nastop ob pojavih kritičnih
aktualnih.vprašanj kot so, na primer, prostocarinske prodajalne, Lipicanci, ipd. Doslej je
bil program zasnovan tako, da ni predvideval hitrih reakcij ali proaktivnega pristopa ob
predvidljivih ali nepredvidljivih domačih in mednarodnih dogodkih. To je bilo deloma
povezano s sposobnostjo predvidevanj, reagiranj in reševanj takšnih vprašanj v
ministrstvih in vladnih službah. Prav tako ni bilo v samih vladnih resoijih dovolj
učinkovitega sodelovanja z lastnimi službami za stike z javnostjo in njihovega
sodelovanja z Uradom vlade za informiranje in SVEZ.
Zaradi finančnih omejitev premajhen poudarek izobraževanju pomembnejših ciljnih
skupin za boljšo obveščenost in ozaveščenost javnosti o našem vključevanju v EU.
Premajhna usklajenost znotraj državne uprave pri javnih nastopih ali sporočilih, ki jih
hočemo posredovati javnostim.

6.1.2. Predlog ukrepov
Nesporno je, da se je v dosedanjem izvajanju programa pokazalo, da vzporedno z večjo
količino informacij, ki so na voljo in večjim poznavanjem problematike narašča tudi
kritičnost, tako do EU, do dinamike in načinov slovenskega vključevanja, pa vse do vsebine
in oblike informacij, ki so na razpolago.
Z zadnjimi odločitvami Evropske komisije o pospešitvi procesa vključevanja držav
kandidatk pa prehajamo tudi na področju obveščanja javnosti v novo fazo delovanja. Tako
lahko pričakujemo, da bo referendum o vključitvi v EU, za katerega je sprejel odločitev
Državni zbor RS, potrebno izpeljati že konec leta 2002 ali najkasneje v letu 2003. Temu bo
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treba prilagoditi oziroma spremeniti tudi strategijo obveščanja in ozaveščanja slovenske
javnosti. Z odpiranjem novih vprašanj v pogajalskem procesu lahko najverjetneje
pričakujemo tudi večjo kritičnost javnega mnenja. Zaenkrat sicer, po merjenjih javnega
mnenja, ki jih za Vlado RS opravlja Center za raziskovanje javnega mnenja pri FDV, še
vedno okoli 60 odstotkov Slovencev odločno podpira vključitev Slovenije v EU. Podpora
pridružitvi EU je v Sloveniji trenutno višja kot v večini drugih držav kandidatk, vendar
izkušnje držav članic EU, ki so se vključevale v EU v zadnjem obdobju kažejo, da se ta
podpora tik pred referendumom ponavadi precej zmanjša.
Zato bo treba, ob že sicer spremenjeni strategiji, komunikacijske napore intenzivirati. Novo
strategijo je potrebno pripraviti na osnovi izsledkov javnomnenjske raziskave, ki bo
potekala v novembru, najkasneje do konca decembra 1999.
V prihodnjem obdobju bo pomembno, da bosta vlada in državna administracija usklajeno
nastopali predvsem v sporočilih, ki jih hočemo posredovati javnostim. Zato je Urad vlade za
informiranje že pripravil ustrezen priročnik, v katerem so zapisana taka osnovna sporočila.
To pa seveda pomeni aktivnejše vključevanje svetovalcev za odnose z javnostmi v
ministrstvih v vladnem programu obveščanja in ozaveščanja javnosti.
Z izvajanjem in uspešnostjo programa so povezana tudi finančna sredstva. Za program
obveščanja in ozaveščanja javnosti je v letu 2000 namenjena enaka količina sredstev kot v
letu 1999 (predlog proračuna). Glede na to, da se v letu 2000 program še sofinancira iz
Phare sredstev, bo osnovne naloge in načrte mogoče opraviti. Sedanje linanciranje programa
s strani Phare na eni strani in Vlade RS na drugi strani se izvaja v razmerju 50:50. Ker
sredstev EU po letu 2000 ne bo več moč uporabljati v te namene, bo treba v letu 2001 in
2002 zagotoviti bistveno več sredstev iz državnega proračuna, če naj program izpolni svojo
vlogo.

6.2. OBVEŠČANJE TUJE JAVNOSTI
Medtem ko je Slovenija v podporo strategiji vključevanja v EU razvila poseben
komunikacijski program za domačo javnost, za komuniciranje s tujimi javnostmi še ni bilo
načrtnega in usklajenega pristopa h komuniciranju.
6.2.1.Sedanji položaj in slabosti
Še največ se je v preteklih dveh letih s komuniciranjem o EU vsebinah s tujino ukvarjal
Urad vlade za informiranje (UVI). Tuji mediji pišejo o Sloveniji največkrat v kontekstu
različnih tem (širitev EU, vojna na Balkanu, Pakt stabilnosti itd), ton prispevkov je
večinoma nevtralen; večina tujih medijev sicer korektno piše o slovenskih dosežkih, vendar
se pojavljajo tudi napačni podatki in iz tega netočne ocene, ki izhajajo največkrat iz
napačnih virov ali zastarelih podatkov (primer The Economist, avstrijske ocene
pripravljenosti Slovenije na osnovi zastarelih podatkov).
Slovenija je v medijih prisotna premo sorazmerno z oddaljenostjo in interesom posameznih
držav. Najbolj so do Slovenije kritične sosednje države, ki izpostavljajo bilateralna
vprašanja, mediji jih navadno obravnavajo v širšem kontekstu kot bi bilo ustrezno in s tem
nehote ustvarjajo napačno podobo ali predstavo o Sloveniji.
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Dosedanje slabosti:
• Odsotnost posebnega vladnega komunikacijskega programa, ki bi omogočal boljše
predstavljanje oziroma prepoznavnost Slovenije v državah članicah EU in državah
kandidatkah. Posledica tega je, da splošna javnost v državah članicah Slovenijo slabo
pozna in jo po navedbah Evrobarometra uvršča med manj zaželene članice v bodoči
širitvi EU.
• Vse komunikacijske aktivnosti Urada za informiranje so v glavnem naravnane na izbrane
javnosti (mediji, državne administracije, diplomati, občasno tudi gospodarske javnosti) v
posameznih državah (prioriteto imajo države EU), s splošno javnostjo v državah članicah
pa se ne ukvarjajo.
• Ministrstva v glavnem komunicirajo z domačo javnostjo, s tujo zelo redko; MZZ in njeni
DKP se ne ukvarjajo sistematično z informativno vlogo.
• Do nedavnega preslaba koordinacija Urada za informiranje s službami za stike z
javnostjo po ministrstvih in vladnih službah.
• Nezadostna finančna sredstva za organizirano kampanjo obveščanja tujine. Po naših
podatkih iz kontaktov z drugimi sorodnimi službami v vladah držav kandidatk za
članstvo v EU, namenja večina teh držav precej več sredstev za svojo promocijo v tujini,
kar rojeva tudi rezultate. To velja še zlasti za Madžarsko.
6.2.2. Predlogi ukrepov
• Najkasneje do konca decembra 1999 je treba pripraviti celovit komunikacijski načrt za
tujino , ki bo usklajen na državni ravni, pripravljen na aktualni vsebinski problematiki, ki
bo sistematično zajemal glavne ciljne skupine v Bruslju in državah članicah EU.
• Tako kot pri obveščanju domače javnosti, je tudi pri obveščanju tujine nujno potrebno
usklajeno javno nastopanje vlade in državne administracije. Zato je treba na slovenski
stani zagotoviti podporo komuniciranju s tujimi javnostmi v vseh resornih ministrstvih,
posebno v MZZ in SVEZ ter v ožji pogajalski skupini (redno seznanjanje UVI z
aktualno vsebino in določeni sogovorniki za posamezne teme)
• Okrepiti informativno in promocijsko vlogo slovenskih DKP
• Okrepiti sodelovanje med Misijo RS pri EU, Gospodarskim predstavništvom in drugimi
predstavniki Slovenije v Bruslju.
• Usmerjeno in dozirano objavljanje oglasov in prilog v uglednih svetovnih medijih
• podpora našim nevladnim organizacijam, ki imajo programe v EU državah
(multiplikatorji!)
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KAZALO

Priloga 1: Prevod Partnerstva za pristop (Accession Partnership)
Priloga 2: Primerjalni analizi napredka držav kandidatk
Priloga 3: Upravna usposobljenost Slovenije za izvajanje pravnega reda
Evropske
unije
Priloga 4: Organigram Generalnega direktorata za širitev
Priloga 5: Operativni koledar sprejemanja zakonov v letu 2000
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Predlog za

SKLEP SVETA z dne...o načelih, prednostnih nalogah, prehodnih ciljih in pogojih, ki jih
vsebuje Partnerstvo za pristop Republike Slovenije
SVET EVROPSKE UNIJE JE
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 622/98 z dne 16. 3. 1998 o pomoči državam
kandidatkam v okviru predpristopne strategije, še posebej o vzpostavitvi partnerstev za pristop
(1), zlasti 2. člena,
ob upoštevanju predloga Komisije,
glede na to, da je Evropski svet v Luxembourgu izjavil, da je partnerstvo za pristop nov
instrument in ključna značilnost okrepljene predpristopne strategije,
glede na to, da Uredba (ES) št. 622/98 določa, da Svet s kvalificirano večino in ob
upoštevanju predlogov Komisije sprejme sklepe o načelih, prednostnih nalogah, prehodnih
ciljih in pogojih, vsebovanih v posameznih partnerstvih in predloženih vsaki od držav
kandidatk, kot tudi o naknadnih pomembnih prilagoditvah,
glede na to, da je pomoč Skupnosti pogojena z izpolnjevanjem bistvenih sestavin, zlasti s
spoštovanjem prevzetih obveznosti iz evropskih sporazumov, in z napredkom pri
izpolnjevanju kopenhavnskih meril ter glede na to, da lahko Svet v primeru odsotnosti katere
koli bistvene sestavine s kvalificirano večino na predlog Komisije sprejme ustrezne ukrepe
glede vsakršne predpristopne pomoči,
glede na to, da je Evropski svet v Luxembourgu sklenil, da bodo izvajanje partnerstva za
pristop in napredek pri prevzemanju pravnega reda EU preverjali organi, pristojni za evropske
sporazume,
glede na to, da je Komisija v svojem rednem poročilu iz leta 1999 predložila objektivno
analizo o pripravah Republike Slovenije za članstvo in opredelila celo vrsto prednostnih
področij, kjer bodo potrebna nadaljnja prizadevanja,
in
glede na to, da bi morala Republika Slovenija v luči priprav za članstvo posodobiti svoj
Državni program za prevzem pravnega reda EU, ter glede na to, da bi moral biti v tem
programu določen časovni razpored uresničevanja prednostnih nalog in prehodnih ciljev,
opredeljenih v Partnerstvu za pristop,
%
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
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1. člen
Skladno z 2. členom Uredbe (ES) št. 622/98 so načela, prednostne naloge, prehodni cilji in
pogoji, vsebovani Partnerstvu za pristop Republike Slovenije, določeni v prilogi, kije sestavni
del tega sklepa.
2. člen

Izvajanje Partnerstva za pristop bodo preverjali pristojni organi, zadolženi za Evropski
sporazum, in organi Sveta, katerim bo Komisija redno poročala.
3. člen
Sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.
V Bruslju, ...

Za Svet
Predsednik

(1) OJ L 85, 20.3.1998, 1. stran (OJ - Official Journal of the European Communities - Uradni
list Evropskih skupnosti, v nadaljevanju Ur. 1. ES)

SLOVENIJA: PARTNERSTVO ZA PRISTOP 1999

1. Cilji
Namen Partnerstva za pristop je enovita določitev prednostnih področij, kjer so skladno z
rednim poročilom Komisije iz leta 1999 o napredku, ki gaje Republika Slovenija dosegla pri
včlanjevanju v EU, potrebna nadaljnja prizadevanja, razpoložljivih finančnih sredstev kot
pomoč Sloveniji pri izvajanju omenjenih prednostnih nalog, in pogojev, ki bodo veljali za
zagotovitev pomoči. Partnerstvo za pristop predstavlja podlago za celo vrsto političnih
instrumentov, ki se bodo uporabljali kot pomoč državam kandidatkam v njihovih pripravah za
članstvo v EU. Ti instrumenti med drugim vključujejo revidiran Državni program za prevzem
pravnega reda EU, Skupno oceno srednjeročnih prednostnih nalog ekonomoske politike, Pakt
o boju proti organiziranemu kriminalu kot tudi državne razvojne načrte in druge sektorske
načrte, ki so potrebni za udeležbo v strukturnih skladih po pristopu ter za izvajanje programov
ISPA in SAPARD pred pristopom. Vsak od teh instrumentov se vsebinsko razlikuje,
pripravlja in izvaja pa se skladno s posebnimi postopki. Ti instrumenti sicer niso sestavni del
pričujočega Partnerstva za pristop, vendar pa so glede vsebovanih prednostnih nalog z njim
združljivi.
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2. Načela
Glavne prednostne naloge, opredeljene za vsako državo kandidatko posebej, se nanašajo na
njihovo sposobnost za prevzemanje obveznosti pri izpolnjevanju kobenhavnskih meril, v
katerih je glede pridobitve članstva navedeno,
• da je država kandidatka že poskrbela za stabilnost institucij, ki bodo zagotavljale
demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin,
• da mora imeti država kandidatka delujoče tržno gospodarstvo in biti sposobna soočati se s
konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami EU,
• da mora biti država kandidatka sposobna prevzeti obveznosti članstva, vključno z
upoštevanjem ciljev politične, ekonomske in monetarne unije.
Na sestanku v Madridu je Evropski svet poudaril, da morajo države kandidatke zaradi
zagotovitve usklajenega izvajanja politik Skupnosti prilagoditi svoje upravne strukture, v
Luxembourgu pa je izpostavil dejstvo, daje vgraditev pravnega reda EU v domačo zakonodajo
sicer potrebna, vendar sama po sebi nezadostna, ker je treba zagotoviti tudi dejansko izvajanje
pravnega reda EU.

3. Prednostne naloge in prehodni cilji
Redna poročila Komisije osvetljujejo, kakšna naj bodo nadaljnja prizadevanja držav kandidatk
v njihovih pripravah za pristop na posameznih področjih. S tem v zvezi je treba opredeliti
prednostne naloge v posameznih fazah in za vsako v sodelovanju z državo, za katero gre,
natančno določiti cilje. Od uresničevanja teh ciljev bo odvisna stopnja odobrene pomoči in
napredovanje pogajanj z državami, s katerimi omenjena pogajanja že potekajo, in začetek
pogajanj z drugimi državami. Prednostne naloge in prehodni cilji revidiranih partnerstev za
pristop so potem razporejeni v dve skupini - kratkoročne in srednjeročne. Kratkoročni cilji in
naloge so bili izbrani na podlagi ocene, da je realistično pričakovati, da jih bo Slovenija lahko
uresničila ali pa dosegla bistven napredek do konca leta 2000. Napredek, ki ga je dosegla pri
uresničevanju prednostnih nalog, navedenih v Partnerstvu za pristop iz leta 1998, je ocenjen v
rednem poročilu iz leta 1999. Ta ocena je bila uporabljena pri določanju prednostnih nalog
novega Partnerstva za pristop.
Slovenija je oddala redigirani Državni program za prevzem pravnega reda EU (DP) 31. maja
1999. Državni program določa časovni razpored uresničevanja prednostnih nalog in prehodnih
ciljev, določenih na podlagi prvega Partnerstva za pristop, ter potrebne upravne strukture in
finančne vire.
V Parterstvu za pristop so zapisana prednostna področja priprav Slovenije za članstvo. Toda
Slovenija se bo morala spoprijeti tudi s problemi, ki jih ugotavlja redno poročilo. Pomembno je
tudi, da Slovenija izpolni svoje obveznosti glede uskladitve zakonodaje in uresničevanja
pravnega reda EU v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz Evropskega sporazuma, iz
analitičnega pregleda usklajenosti zakonodaje s pravnim redom EU in iz pogajalskega procesa.
Zavedati pa seje treba, da prevzem pravnega reda EU v domačo zakonodajo sam po sebi ne
zadošča, treba bo zagotoviti tudi dejansko uporabo, in sicer po enakih merilih, kot veljajo v
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Evropski uniji. Vsa področja, navedena v nadaljevanju, zahtevajo verodostojno in učinkovito
izvajanje in izvrševanje pravnega reda EU.
Na podlagi analize v rednem poročilu Komisije so bili za Slovenijo opredeljeni kratkoročni in
srednjeročni cilji in prednostne naloge, navedeni v nadaljevanju.
3.1 Kratkoročne prednostne naloge (2000)
Gospodarska merila
• krepitev konkurenčnosti s tržno naravnanim prestrukturiranjem podjetij; sprejetje ukrepov
za spodbujanje domačih in tujih naložb; poenostavitev pravnih in upravnih postopkov;
spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij;
• začetek izvajanja privatizacijskega programa v bančnem in zavarovalniškem sektorju;
• izvajanje programa prestrukturiranja v železarstvu v skladu z zahtevami EU;
• nadaljevanje prestrukturiranja javnih financ, vključno z reformo pokojninskega sistema;
• izboljšanje stečajnih postopkov in poenostavitev njihove izvedbe
Notranji trg
• javna naročila: nadaljevanje usklajevanja;
• pravice intelektualne in industrijske lastnine: sprejetje novega zakona o industrijski lastnini
in uvedba dodatnih varstvenih certifikatov; okrepitev urada za intelektualno lastnino;
• pravo družb: popolna uskladitev, vključno z odpravo diskriminatornih zahtev glede rabe
jezika;
• varstvo podatkov, ustanovitev neodvisnega nadzornega organa;
• prost pretok blaga, izvrševanje sistemske zakonodaje; začetek prevzemanja direktiv v
okviru horizontalnega pristopa in nadaljevanje usklajevanja tehnične zakonodaje;
prestrukturiranje Urada RS za standardizacijo in meroslovje, tako da bodo regulativna
funkcija standardizacije, funkcija akreditacije in certifikacijska funkcija ločene;
• prost pretok kapitala: pospešitev uskladitve zakonodaje o tujih neposrednih naložbah v
sektorjih, kjer so še vedno omejene, zlasti na področju financ, prometa, telekomunikacij in
medijev;
• konkurenca: izvrševanje protimonopolnih zakonov in sprejetje potrebnih podzakonskih
aktov; okrepitev urada za konkurenco; sprejetje in začetek izvajanja zakonodaje o državni
pomoči in krepitev organa za nadzorovanje državne pomoči; izdelava popisa državne
pomoči; pripravljanje letnih poročil o državni pomoči;
• telekomunikacije: sprejetje novega zakona o telekomunikacijah in ustanovitev neodvisnega
regulativnega organa za to področje;
• avdiovizualni mediji: popolna uskladitev zakonodaje;
• obdavčitev: zaprtje brezcarinskih prodajaln na kopenskih mejnih prehodih; zagotovitev, da
so novi davčni ukrepi skladni z načeli etičnega kodeksa, ki velja za obdavčenje poslovnih
dejavnosti.
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Kmetijstvo
• nadaljevanje usklajevanja veterinarske in fitosanitarne zakonodaje in ustanovitev in oprema
obmejnih inšpekcijskih postaj, zlasti na kopenskih mejnih prehodih s Hrvaško, v koprskem
pristanišču in na ljubljanskem letališču.

Promet
• uskladitev zakonodaje o varnosti v pomorskem prometu.
Okolje
• sprejetje novega zakona o vodah in podzakonskih aktov;
• dokončanje podrobnih programov usklajevanja z ustreznimi direktivami in strategije
njihovega usklajevanja (še zlasti za področja ravnanja z odpadki, nadzorovanja
onesnaževanja zraka, celovitega nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in obvladovanje
tveganja, kemikalij, gensko spremenjenih organizmov in zaščite pred sevanjem);
• priprava z ustreznimi direktivami usklajenega načrta za financiranje investicij na podlagi
ocene stroškov prilagajanja in dejansko razpoložljivih vsakoletnih finančnih virov javnega in
zasebnega sektorja;
• dokončanje prenosa in izvrševanje Direktive o presoji vplivov na okolje.
Zaposlovanje in socialne zadeve
• podpora socialnim partnerjem v njihovih prizadevanjih pri razvoju institucionalne
usposobljenosti za izvajanje pravnega reda EU, zlasti skozi dvostranski socialni dialog;
• priprava nacionalne strategije zaposlovanja s pomočjo pregleda skupne politike
zaposlovanja, v luči kasnejše udeležbe v strategiji zaposlovanja EU.
Pravosodje in notranje zadeve
• izvajanje novega Zakona o tujcih in Zakona o azilu zaradi polnopravnega sodelovanja v
schengenskem informacijskem sistemu,
• ratificiranje Evropske konvencije o pranju denarja in zaplembi premoženjske koristi iz
kaznivih dejanj, Evropske konvencije o boju proti korupciji, Konvencije OECD o boju proti
podkupovanju;
• krepitev usposobljenosti za boj proti pranju denarja.
Okrepitev upravne in sodne usposobljenosti, vključno z upravljanjem in nadzorom nad
sredstvi EU
• pospešitev reforme javne uprave, vključno s sprejetjem zakona o državnih uslužbencih;
• ISPA, SAPARD in Phare: dopolnitev Nacionalnega razvojnega načrta in Načrta za razvoj
podeželja, sprejetje zakonskega, proračunskega in upravnega okvira (revizijski priročnik in
računovodski dnevnik) za programiranje in vodenje programov ISPA in SAPARD, vključno
z mehanizmom za presojo okoljskih vplivov in z EU združljivimi predpisi o
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javnih naročilih za projekte, ki se sofinacirajo s sredstvi Skupnosti, ter vzpostavitev
delujoče plačilne enote za program SAPARD;
• dokončanje zakonodajnega okvira za notranji in zunanji finančni nadzor ter ustanovitev
notranjih revizijskih oziroma nadzornih enot pri proračunskih uporabnikih;
• izvajanje učinkovitega katastrskega sistema, vključno z reformo na področju prostorskega
načrtovanja, in računalniška posodobitev vpisa v zemljiško knjigo.
3.2 Srednjeročne prednostne naloge
Politična merila
• nadaljevanje prizadevanj za pospešitev postopkov vračanja premoženja,
• nadaljevanje prizadevanj za rešitev izpostavljenih mejnih problemov s Hrvaško.
Gospodarska merila
• dokončanje prestrukturiranja, uvedba poslovne naravnanosti in liberaliziranje javnih
podjetij v državni lasti ob hkratnem zagotavljanju konkurence in sprostitve cen,
• nadaljevanje reform na trgu kapitala, vključno z večjo zaščito manjših lastnikov delnic;
popolna sprostitev tokov kapitala,
• uvedba postopka letnega davčnega nadzora, ki ima za cilj uskladiti poročanje, spremljanje
in nadzor nad javnimi financami s postopki EU.
Notranji trg
• javna naročila: odprava 10 % cenovne preferenčne stopnje za domače ponudnike,
• prost pretok blaga: celovit prevzem področne zakonodaje in njena uskladitev z
normativnimi standardi EU; zagotovitev ustreznih izvajalskih struktur za vsa področja;
vzpostavitev sistema za nadzor trga,
• prost pretok kapitala: odprava preostalih omejitev v zvezi s kratkoročnimi transakcijami
in nakupi nepremičnin s strani tujih oseb,
• prost pretok oseb: dokončna uskladitev vzajemnega priznanja diplom,
• prost pretok storitev: zagotovitev učinkovitega nadzora nad finančnimi storitvami,
• konkurenca: okrepitev organov in postopkov v zvezi z zakonodajo o varstvu svobodne
konkurence in državno pomočjo; izboljšanje preglednosti in pretoka podatkov ter
koordinacija in usposabljanje na vseh ravneh uprave,
• obdavčenje: odprava sedanjih neskladnosti med režimi DDV in trošarin ter pravnim redom
EU, zlasti pri izvajanju prehodnega režima DDV ter povečanje trošarinske stopnje na
tobak in alkoholne pijače, pregled veljavnih zakonov in zagotovitev skladnosti z načeli
etičnega kodeksa za področje obdavčenja poslov,
• varstvo potrošnikov: nadaljevanje usklajevanja zakonodaje in okrepitev nadzora nad trgom
in organov za izvrševanje predpisov,
• carine: dokončna uskladitev, vključno z določbami o prostih conah; okrepitev obmejnega
nadzora; razvoj operativnih sposobnosti carinske uprave; nadaljnje uvajanje računalniške
tehnologije.
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Kmetijstvo
• okrepitev mehanizmov za vodenje skupne kmetijske politike in upravnih struktur
(spremljanje kmetijskih trgov in izvajanje strukturnih ukrepov in ukrepov za razvoj
podeželja, vzpostavitev nadzornih organov in mehanizmov),
• dokončna uskladitev in uveljavitev zakonodaje na veterinarskem in fitosanitarnem
področju, in še zlasti: dokončanje sistema identifikacije živali, izvajanje sistema za nadzor
kakovosti (analiza kritične točke nevarnosti), ravnanje z živalskimi odpadki, posodabljanje
ravnanja s preostanki v mesnih in mlečnih obratih ter programi za nadzor nad živalskimi
boleznimi, ki so prenosljive na ljudi (zoonoze); dodelava sistema inšpekcije na prihodnjih
zunanjih mejah,
• uvedba izboljšav v obrate za predelavo hrane in celotno prestrukturiranje agroživilskega
sektorja.
Ribištvo
• razvoj zmogljivosti za izvajane in izvrševanje skupne ribiške politike, vključno z
vzpostavitvijo ustreznih institucionalnih virov in opreme v zvezi z izvajanjem inšpekcije
in nadzora na državni in regionalni ravni.
Energetika
• nadaljnje zagotavljanje visokih standardov jedrske varnosti (upoštevanje ocene potresne
nevarnosti) za Jedrsko elektrarno Krško,
• nadaljevanje izboljšav za učinkovito izrabo energije in izvajanje zahtev v zvezi z zalogami
nafte,
• priprave na notranji trg energije, zlasti v zvezi z direktivami o električni energiji in plinom
(vključno s prilagajanjem cen energije ravni stroškov in vzpostavitev ustreznega
regulatorja),
• okrepitev nadzorne strukture za jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem.
Promet
• uskladitev na področju zračnega prometa (zlasti področje varnosti in upravljanja zračnega
prometa), cestnega prometa (dostop na trge, cestna varnost, prevoz nevarnih snovi in
obdavčenje) in pomorskega prometa.
Zaposlovanje in socialne zadeve
• zagotovitev prenosa zakonodaje EU na področju poklicnega zdravja in varnosti, delovnega
prava, enakega obravnavanja žensk in moških ter na področju zdravstva; okrepitev
ustreznih upravnih struktur (še zlasti okrepitev inšpektorata za delo in urada za poklicno
zdravje in varnost) in struktur, ki so potrebne za koordinaciji socialne varnosti.
Gospodarska in socialna kohezija
• oblikovanje državne politike gospodarske in socialne kohezije z namenom zmanjšati
razkorak med BDP na prebivalca in povprečjem EU; priprave na izvajanje regionalnega
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razvojnega načrta in pobud Skupnosti; izboljšanje upravne strukture; ureditev
proračunskega sistema in postopkov glede na standarde strukturnih skladov, vključno z
ocenjevanjem in vrednotenjem.
Okolje
• izvajanje zakonodaje v zvezi z ravnanjem z odpadki, nadzorom onesnaženosti zraka,
nadzorom nad industrijskim onesnaževanjem, upravljanjem s tveganji, kemikalijami,
gensko spremenjenimi organizmi in zaščito pred sevanji,
• okrepitev upravne usposobljenosti na vseh ravneh,
• vključitev trajnostnih razvojnih načel v definicije in izvajanje na vseh drugih sektorskih
področjih.
Pravosodje in notranje zadeve
• nadaljnje izboljšave v zakonskih izvršilnih organih (število kadrov, usposabljanje in
oprema); nadaljevanje boja proti organiziranemu kriminalu, trgovanju z ljudmi, trgovanju z
drogami in proti korupciji; zagotavljanje boljše koordinacije med izvršilnimi zakonskimi
organi,
• nadaljevanje progresivnega usklajevanja zakonodaje o vizumih in ustreznih postopkov z
zakonodajo EU.
Okrepitev upravne in sodne usposobljenosti, vključno z upravljanjem s sredstvi EU
• izboljšanje delovanja pravosodnega sistema skupaj z zapolnjevanjem praznih delovnih
mest, izobraževanje na področju prava Skupnosti in prevzem zakonodaje za ustvarjanje
alternativnih instrumentov pri poravnavi civilnih sporov; prenos nekaterih nalog sodišč na
notarsko službo,
• sprejem zakonodaje o javnih agencijah,
• okrepitev funkcij nadzora javnih financ s pomočjo ustreznih kadrov, usposabljanja in
opreme,
• okrepitev statistične zmogljivosti.

4. Programiranje
Za obdobje 1995-1999 je Phare dodelil sredstva v višini 126 milijonov evrov. V skladu z
dogovorom Evropskega sveta iz Berlina 24.-25. marca 1999 bo finančna pomoč državam
kandidatkam v obdobju 2000-2006 zajemala tudi pomoč predpristopnim ukrepom za
kmetijstvo in razvoj podeželja iz predpristopnega instrumenta SAPARD1 (Uredba Sveta št.
1268/99; Ur. 1. ESJ L 161, 26.6.1999) in strukturnega instrumenta ISPA2 (Uredba Sveta ES
št. 1267/99; Ur. 1. ESOJ L 161, 26.6.1999), ki bosta dala prednost ukrepom, podobnim tistim
iz okvira kohezijskega sklada za predpristopno obdobje. Iz teh sredstev bi Slovenija lahko
financirala tudi del svojega sodelovanja v programih Skupnosti, vključno s Petim okvirnim
1

SAPARD= Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Posebni pristopni program
za kmetijstvo in razvoj podeželja).
2
ISPA=Instrument for Structural Policies for Pre-accession (Instrument strukturnih politik v predpristopnem
obdobju)

1
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programom za razvoj in tehnološke raziskave. Še več, Slovenija bo imela tudi dostop do
sredstev iz večdržavnih programov, ki se neposredno navezujejo na pravni red EU. Skupno
financiranje s strani držav kandidatk se sistematično zahteva pri vseh investicijskih projektih.
Z namenom omogočiti sofinanciranje projektov, ki zadevajo prednostne naloge v
predpristopnem obdobju, je Komisija - od leta 1998 naprej - v stikih z E1B in mednarodnimi
finančnimi ustanovami, zlasti EBRD in Svetovno banko.

5. Pogojenost pomoči
• Pomoč Skupnosti pri financiranju iz predpristopnih instrumentov Phare, ISPA in SAPARD
je pogojena s spoštovanjem obveznosti Slovenije iz Evropskega sporazuma, z nadaljnjimi
koraki pri izpolnjevanju kobenhavnskih meril in še zlasti napredkom pri izpolnjevanju
specifičnih prednostnih nalog iz tega Partnerstva za pristop za leto 2000. Nespoštovanje
omenjenih splošnih pogojev bi lahko pripeljalo do sklepa Sveta o ukinitvi finančne pomoči
na podlagi 4. člena Uredbe št. 622/98 z dne 16. marca 1998.

6. Spremljanje in nadzor
Spremljanje in nadzor izvajanja Partnerstva za pristop poteka v okviru Evropskega
sporazuma. Kakor je poudaril že Evropski svet v Luxembourgu, je zelo pomembno, da
institucije iz Evropskega sporazuma še naprej predstavljajo okvir, v katerem je mogoče
nadzorovati prevzemanje pravnega reda EU, v skladu z enakimi modalitetami, ne glede na to,
ali so se pogajanja pričela ali ne. Ustrezna poglavja Partnerstva za pristop obravnava pristojni
pododbor. Pridružitveni odbor je zadolžen za obravnavanje splošnih razvojnih usmeritev ter
za napredek in probleme pri izpolnjevanju prednostnih nalog ter neposrednih ciljev, kakor
tudi za bolj specifična vprašanja, ki jih izpostavijo pododbori.
Odbor za upravljanje Phare zagotavlja, da so odločitve o financiranju iz vseh treh
predpristopnih instrumentov Phare, ISPA in SAPARD združljive med seboj in tudi s
Partnerstvom za pristop, kakor to določa Uredba o koordinaciji (Uredba Sveta, ES, 1266/99;
Ur. 1. ES L 161,26.6.1999).
Partnerstvo za pristop bo še naprej predmet potrebnih dopolnitev v skladu z 2. členom Uredbe
ES št.622/98.
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PRIMERJALNI ANALIZI NAPREDKA DRŽAV KANDIDATK

Primerjalni analizi napredka držav kandidatk sta bili pripravljeni na podlagi Rednega poročila
o napredku, ki gaje pripravila Evropska komisija za vse države kandidatke.
Prva analiza temelji na Povzetku poročil posameznih držav kandidatk za pristop k EU
(Composite Paper) in zajema le' države prvega kroga širitve.
Tabele te analize prikazujejo ocene na treh področjih: zakonodaja, administracija-institucije in
Partnerstvo za pristop. Področja so razdeljena na posamezne sektorje, in sicer tiste, ki jih je za
posamezno državo ocenjevala Komisija. Ocene so izbrane glede na celotno vsebino besedila
in so, kolikor je le mogoče, poenotene. Posamezne opisne ocene iz Povzetka so bile zvrščene
na lestvico petih terminov, ki poskušajo zajeti vso širino mnenj. Termini so razloženi v obliki
legende na koncu posameznega področja. Prvi štirje ocenjujejo napredek (dober, delen, slab
ali pa ni napredka), peti (posebej izpostavljeno) pa skuša podati refleksijo na splošni ravni in
opozarja na potencialno problematično področje. Komisija ni ocenjevala vseh področij, zato
so nekatera polja prazna. Tu gre razumeti, da napredek poteka v skladu z načrti. Opisno oceno
za ta področja podaja druga analiza.
Druga analiza temelji na Rednem poročilu za posamezno državo kandidatko in zajema države
prvega in drugega kroga. Opisno prikazuje stanje v posamezni državi na podlagi štirih
kriterijev: političnem kriteriju, ekonomskem kriteriju, sposobnosti prevzemanja obveznosti
članstva in na administrativni usposobljenosti.
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UPRAVNA USPOSOBLJENOST SLOVENIJE ZA IZVAJANJE
PRAVNEGA REDA
EVROPSKE UNIJE
Analiza institucionalne usposobljenosti iz Rednega poročila Komisije ES za
leto 1999

Legenda:
• Ocena delovanja:
nevtralna

o

ni ocene Komisije o delovanju institucije ali je le-ta
delovanje institucije je nezadovoljivo, nujno potrebne

izboljšave
+

institucija je očitno usposobljena za izvajanje pravnega

reda EU
+
zaposliti je potrebno nekaj novih delavcev
++
pomanjkanje kadrov predstavlja glavni problem.
potrebno je precejšnje povečanje zaposlenih, problem
premajhne
kadrovske zmogljivosti navedene na več mestih v poročilu
+++ sedanje število zaposlenih je povsem nezadostno
• Zaposlovanje

• Usposabljanje
+
potrebno je zagotoviti usposabljanje delavcev, potrebno
je izboljšati institucionalno usposobljenost
++
premajhna strokovna usposobljenost je glavni problem,
izrazito pomanjkanje strokovnih znanj na
posameznem področju
• Materialni pogoji dela

+

izrecno navedena potreba po zagotovitvi ustreznih

finančnih sredstev in opreme za delovanje institucije
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Agencija za trg vrednostih papirjev
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Agencija za medsebojno priznavanje poklicnih
kvalifikacij
Inšpektorat za poklicne kvalifikacije
Zavod za zaposlovanje
Inšpektorat za delo
Sklad za razvoj človeških virov
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Urad za varstvo konkurence
Agencija za regionalni razvoj
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Urad za žensko politiko
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PRILOGA 4

ORGANIGRAM GENERALNEGA DIREKTORATA
ZA ŠIRITEV
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PRILOGA 5

OPERATIVNI KOLEDAR SPREJEMANJA ZAKONOV
DO SREDINE LETA 2000
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MPZ
Dopolnitve nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture**
MPZ
Zakon o letalstvu**
MPZ
| Pomorski zakonik**
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
MZ
23. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge********
MNZ
Zakon o javnih skladih - poslanskih zakon (J. Kopač)
25. Zakon o revidiranju
MZ
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili**
MPZ
I Zakon o obligacijskih in stvamopravnih razmerjih v letalstvu**
MEOR |
28. | Zakon o izvozu blaga za dvojno rabo
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! Zakon o ekonomsko socialnem svetu
MDDSZ
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005***
MPZ
Zakon o varnosti plovbe po notranjih vodah*****
MOP
Zakon o vodah****
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz MK.GP
prozdia in vina
UVP/
Nacionalni program varstva potrošnikov**
MEOR
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Zakon o davku od dobička pravnih oseb*****

Nacionalni program varstva potrošnikov**

Zakon o prevozih v cestnem prometu*****

MKGP
Zakon o spremembah in dopolnitvah azkona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja
in vina
MPZ
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Naročilnica
in priimek:
Naslov:

_

Telefon:

Poštna številka:

—

Ujetje: _
^avčna številka:
naročam

—

—

izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije

Saturn:
^dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:

—

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
SUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Ce

na izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 1 |
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje • Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Repub8
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-016 ),
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stop
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).
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