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nadzor državnih pomoči
Predlog zakona o nadzoru državnih pomoči (ZNDP)
- EPA 994 - II - hitri postopek
JAVNA NAROČILA
Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-1)
- EPA 856 - II - druga obravnava
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REDNO POROČILO
komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo 1999 in Povzetek poročila
o napredku posameznih držav kandidatk za pristop

83

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

NADZORU

DRŽAVNIH

POMOČI

(ZNDP)

- EPA 994 - II - hitri postopek
nadzorovanje dajanja državnih pomoči, kakor tudi zagotovila
preglednost uporabe javnih sredstev. Sprejem tega zakona
bo jasen znak, daje Slovenija pripravljena vzpostaviti kvaliteten
nadzor nad državnimi pomočmi. To bo pomemben element pri
novi presoji Evropske unije o usposabljenosti Slovenije za
pridobitev članstva v prvi skupini držav kandidatk.

Vlada Republike Slovenije je na 134. seji dne 11/11-1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNIH POMOČI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o nadzoru državnih
pomoči obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo
izredne potrebe države.

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:

V procesu usklajevanja slovenske zakonodaje z zakonodajo
Evropske unije je izredno pomembno hitro povzemanje tistih
predpisov, ki omogočajo nadzor in preglednost nad državnimi
pomočmi. S takojšnjo uveljavitvijo predlaganega zakona bo
Slovenija ustvarila zakonsko podlago za spremljanje in

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Andreja KERT, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
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I.

UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Državne pomoči predstavljajo legitimen regulator, ki ga ima na voljo država, da v določenih
primerih reagira na pomanjkljivosti, ki spremljajo delovanje tržnih mehanizmov. S tega vidika
so zaželjene in racionalne, saj maksimiranje tržnih rezultatov ni edini cilj, ki ga mora doseči
država v dobro gospodarstva in prebivalcev. Zato so državne pomoči v določeni meri
dopustno orodje, ki na račun zmanjševanja pomena določene vrednote (delovanje konkurence,
tržni mehanizmi) omogoča izpolnitev zadovoljitev drugih vrednot in ciljev, ki praviloma
odpravljajo tržne pomanjkljivosti. Te druge vrednote in cilji so povezani z varstvom okolja,
prestrukturiranjem, regionalnimi politikami, sektorskimi politikami, zmanjševanju stopnje
nezaposlenosti, omejevanju in odpravi posledic naravnih nesreč in vrste drugih
nepredvidljivih dogodkov. Vrsta ukrepov torej ne predstavlja državnih pomoči ali
prepovedanih državnih pomoči. Tako je z ohranjanjem konkurence, kot določa predlog
zakona o nadzoru državnih pomoči, združljiva vrsta ukrepov, npr. pomoči splošnega
socialnega značaja, ki so brez diskriminacije, povezane z izvorom blaga, na katerega se
nanašajo, podeljene posameznim potrošnikom, pomoči v zvezi z odpravo posledic,
povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki. Z navedenimi vrednotami so lahko
združljive pomoči, namenjene za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je
življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost, pomoči, ki jih Vlada RS na
predlog Komisije opredeli kot pogojno združljive, pomoči, namenjene izvajanju pomembnih
projektov ali za odpravo težav v gospodarstvu, pomoči, namenjene pospeševanju določenih
gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij in pomoči, namenjene
vzpodbujanju kulture in varovanju kulturne dediščine. Pri zadnjih treh vrstah pomoči pa je
potrebno upoštevati skladnost z načeli tržnega gospodarstva in ohranjanja konkurence ter
skladnost z mednarodnimi sprejetimi obveznostmi.
Po drugi strani so državne pomoči nedvomen poseg države v razmerja med gospodarskimi
subjekti, v njihov položaj in nasploh v gospodarstvo, ki v sistemu tržnega gospodarstva deluje
na podlagi tržnih zakonitosti. Državne pomoči torej posredno ali neposredno spreminjajo
razmerja med udeleženci na trgu, kar povzroča neučinkovito razporeditev sredstev. Zato po tej
plati državne pomoči praviloma zmanjšujejo skupno družbeno blaginjo.
Državne pomoči v primerjalnem pravu (zakonski viri in sodna ter upravna praksa) in literaturi
opredeljujejo zlasti naslednje dajatve, opustitve ali storitve države, regionalne ali lokalne
skupnosti ali podelitve preko državnih virov: subvencije, vključno z izvoznimi subvencijami,
nadomestila za tekoče poslovanje, davčne izjeme, znižanja ali odpisi, izjeme od plačil
prispevkov za zdravstveno ali socialno zavarovanje, neposredna plačila delavcem, če je
učinek tak, da se zmanjša obremenitev podjetja, odpisi terjatev, nakup blaga z izgubo.
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neupravičena dovolitev zamika pri plačilu, oddaja v najem po prenizki ceni ali prodaja pod
ceno, garancije, ki jih izda država ali subjekt javnega prava po ugodnejših pogojih, vložki
kapitala s strani države ali subjekta javnega prava, če je donos manjši, kot bi bil donos, ki ga
običajno doseže skrben zasebni investitor, dobava blaga ali oprava storitev pod tržno ceno s
strani države ali subjektov javnega prava, vključno s prodajo zemljišč v javni lasti. Povzeto iz
vrste definicij v teoriji in praksi državna pomoč pomeni subvencioniranje proizvajalcev
oziroma ponudnikov storitev in/ali porabnikov. Čeprav so lahko državne pomoči v
primerih, ko z odpravljanjem tržnih pomanjkljivosti povečujejo blaginjo, ekonomsko
upravičene, imajo torej lahko negativne učinke, če so v korist določenih subjektov
dodeljene z namenom doseganja določenih ciljav na račun določenih ali nedoločenih
subjektov. Negativno učinkujejo tudi, če jih država dodeljuje zaradi pritiskov interesnih
skupin, saj tedaj pomenijo prerazdelitev dohodkov proizvajalcem, ki imajo podporo v
najmočnejših in najbolje organiziranih interesnih skupinah, ne pa proizvajalcem,
katerih zahteve temeljijo na ekonomsko opravičljivih razlogih za dodelitev pomoči.
Pomoči iz državnih virov pomenijo dodatno obremenitev za davkoplačevalce. Zaradi
navedenih učinkov, zlasti pa zaradi izkrivljanja konkurence na trgu lahko povzročijo
splošno zmanjševanje ekonomske učinkovitosti celotnega gospodarstva in zato tudi
zniževanje družbene blaginje.
Med razlogi za ureditev problematike državnih pomoči je njeno izkrivljanje konkurence
in spreminjanje tržne strukture. Na mikroekonomski ravni vplivajo na konkurenco z
umetnim izboljševanjem položaja prejemnika pomoči glede na njegove konkurente in
omogočanjem, da ohrani položaj na trgu ali poveča tržni delež. Če državna pomoč ne
vpliva na znižanje cen, lahko prejemnik izboljša konkurenčni položaj z razporeditvijo
sredstev v investicije, raziskave, razvoj in izboljša konkurenčni položaj na ta način.
Zato morajo subjekti, ki niso prejeli pomoči in so morebiti celo učinkovitejši od
prejemnika, zmanjšati proizvodnjo ali se v končni fazi umakniti s trga, s čemer se
zmanjšuje ekonomska učinkovitost celotnega gospodarstva. Ker dodeljevanje državnih
pomoči gospodarstvu pomeni trošenje proračunskih sredstev, torej obremenjevanje
davkoplačevalcev sedanje in/ali bodoče generacije, lahko pripomorejo k povečevanju
proračunskega deficita in javnega dolga.
Politika državnih pomoči mora razlikovati med okoliščinami, v katerih so državne pomoči
zaradi korigiranja tržnih pomanjkljivosti ekonomsko upravičene, in okoliščinami, v katerih
niso. Osrednji fenomen, ki razmejuje med tistimi ukrepi države ali subjektov, ki posredno ali
neposredno razpolagajo z njenimi sredstvi, ki so združljivi z delovanjem tržnega gospodarstva
in njegovimi načeli in tistimi ukrepi, ki predstavljajo prepovedane državne pomoči, je
učinkovita konkurenca. Zato je dodeljevanje državnih pomoči v primerjalnem pravu omejeno
s pravico do poštene konkurence. V povezavi z državnimi pomočmi pravica konkurence ni
absolutna in ni opredeljena s principom popolne (perfektne) konkurence, ki je nedosegljiv
fenomen. Pomeni pa, da lahko konkurenco izkrivljajo le državne pomoči, ki so dodeljene po
določenem postopku in v skladu z vnaprej opredeljenimi kriteriji. Postopek in kriteriji, na
podlagi katerih je dodeljena, mora biti zasnovan tako, da zagotavlja, da je državna pomoč
ekonomsko upravičena in da bo služila v skupno dobro.
Glede na omenjeno osrednje in izhodiščno mesto zagotavljanja
državnih pomoči zakon ureja predhodni in naknadni nadzor (ex
dodeljevanja državnih pomoči, vse z namenom ohranjanja
predpostavljene določene blagodejne učinke na drugih področjih,
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prevladujejo nad vrednoto konkurence, se zakon ne nanaša na splošne ukrepe, ki v skladu z
mednarodnimi obveznostmi, ki jih je sprejela Republika Slovenija, koristijo vsem sektorjem
njenega gospodarstva, vključno z davčnimi ali socialnimi ukrepi, ki so del splošnih pravil, ki
se nanašajo na vsa podjetja in se uporabljajo enako za vsa podjetja. Ne nanaša se niti na
pomoči v obliki splošnih javnih storitev, ki so namenjene industriji po pogojih, ki ne
favorizirajo posameznih gospodarskih sektoijev in podjetij, na posojila iz državnih sredstev
ali garancije, ki jih dajejo subjekti javnega prava v skladu s tržnimi pogoji, na vložke kapitala
s strani države ali subjekta javnega prava, če je donos najmanj enak, kot bi bil donos, ki ga
običajno doseže skrben zasebni investitor, na pomoči socialnega značaja, ki so podeljene
gospodinjstvom ali posameznim potrošnikom pod pogojem, da te pomoči niso podeljene
diskriminatorno glede na izvor proizvodov ali storitev, na katere se nanašajo in na pomoči,
namenjene za odpravo posledic naravnih nesreč ali izrednih dogodkov. Po predlogu zakona
so državne pomoči odhodki ali zmanjšani prihodki države, ki pomenijo korist za prejemnika
državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so namenjeni
financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se ukvarjajo s
tržno proizvodnjo blaga in storitev. Državne pomoči se v skladu z veljavnimi predpisi
opredelijo kot individualne pomoči določenemu prejemniku ali kot splošne sheme državnih
pomoči vnaprej nedoločenim prejemnikom. Predlog zakona ne določa, katere državne pomoči
so prepovedane. To pomeni, da so prepovedane vse državne pomoči, razen tistih, ki so po tem
zakonu dovoljene ali dovoljene pod določenimi pogoji (2.odstavek 3.člena).
\
Pregled veljavnega slovenskega prava. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
ZPOmK, U.l. 56/99 v Vll.delu prepoveduje omejevanje trga z oblastnimi akti in dejanji. Po
določbah 45. člena citiranega predpisa Vlada Republike Slovenije, državni organi in organi
lokalne skupnosti, podjetja, organizacije in posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, ne
smejo omejevati prostega nastopanja podjetij na trgu. Z zelo široko interpretacijo bi lahko
citirano določbo uporabili tudi za državne pomoči, vendar ta pristop nikakor ni primeren, saj
bi temeljil na omenjeni izrazito široki interpretaciji, ki ne vsebuje definicije državnih pomoči,
ne razmejuje med prepovedanimi in dopustnimi državnimi pomočmi, ne omogoča pristojnosti
primernemu organu, ne predpisuje primernih postopkovnih pravil, predvsem pa ne ustreza
harmonizacijskim kriterijem.
Vlada RS je 8. 10. 1998 sprejela Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje državnih
pomoči. Sklep v 2. členu sicer definira državne pomoči, okvirno določa pristojnosti Komisije
(3.in 4. člen), organizacijo (5.člen) dolžnost posredovanja podatkov (6.člen), dolžnost
poročanja vladi (7.člen) in nalaga vrsto opravil Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (7.
- 10. člen). Slovenija se je v Pogajalskih izhodiščih za področje konkurence in državnih
pomoči na področju nadzora nad državnimi pomočmi zavezala, da bo sprejela zakon, ki bo
celovito urejal navedeno področje. Zakon bi moral biti v skladu s Pogajalskimi izhodišči
Slovenije sprejet najkasneje do 31.12.1999 in naj bi v slovenski pravni red vnesel materialno
podlago za ocenjevanje državnih pomoči v skladu z merili, ki izhajajo iz 86. člena PEU (novo
oštevilčenje; enako 92.členu PES) in 4.člena PESPJ ter relevantna procesna pravila za
delovanje organa za spremljanje državnih pomoči. Drugi predpisi, ki se posredno in zgolj
instrumentalno, nikakor pa ne meritorno in vsebinsko dotikajo problematike, ki jo zajema
predlagani zakon, so Zakon o javnih naročilih, Zakon o upravnem sporu, Zakon o pravdnem
postopku, Zakon o izvršilnem postopku, Zakon o upravnem postopku, Zakon o obligacijskih
razmerjih, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, sektorska zakonodaja.
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Omenjeno je bilo, da Pogajalska izhodišča predvidevajo sprejem zakona do konca leta 1999.
Evropski sporazum med ES in Slovenijo sicer določa precej dolgo prehodno obdobje, v
katerem bodo državne pomoči podrejene le nadzoru in obravnavi s strani Pridružitvenega
sveta, vendar predlagatelj zakona izhaja s stališča, da je treba slovensko zakonodajo
prilagoditi čimprej, saj primere iz spodnjega seznama tipičnih oblik državnih pomoči po pravu
EU v velikem številu, z velikimi zneski in kot dobesedno samoumevne zasledimo v domači
praksi. Časovna odmaknjenost obveznosti je torej irelevantna. Že nakazano problematiko
državnih pomoči - državna pomoč v smislu komunitarnih konkurenčnih pravil so zlasti (i)
klasična "nepovratna sredstva" (četudi prikrita kot posojila; primer: podjetje prejme taka
sredstva v višini določenega odstotka na lastne investicije; v bistvu gre za darilo države); (ii)
ti. mehka posojila (posojilo pod ugodnejšimi pogoji kot so tržni (nižja obrestna mera,
odplačila so pogojevana s poslovnim uspehom ali so odložena, terjatev se ob insolventnosti ne
izteija ali se izterjavo načelno odlaga). Subvencijski element posojila je odvisen od narave
prednosti, ki je zagotovljena in od kreditne sposobnosti klienta); (iii) državne garancije
(ponavadi se garancija nanaša na določena bančna posojila (banka ve, da bo dolg ob morebitni
nesolventnosti posojilojemalca poravnala država; garancija torej omogoča samo pridobitev
posojila in druge prednosti pred konkurenti pod pogoji, ki drugim niso dosegljive) ali na
ohranitev posojilojemalčeve likvidnosti ali cele entitete v primeru nesolventnosti); (iv)
pridobitev deležev ali delnic s strani državnih organov ali ustanov (lahko je pomoč, ne pa
nujno, kar je odvisno od tega, ali je podjetje pridobilo sredstva na kapitalskem trgu. Pomoč pa
je, če država deluje drugače kot normalni investitor na trgu. Kriterij za presojo je torej
ravnanje normalnega investitorja na trgu); (v) vrsta privatizacij (ocenitev, ponudba, prodaja
državnega premoženja - podjetij, premičnin, nepremičnin, terjatev - pod tržno vrednostjo);
(vi) nepobrani prispevki (davčne vzpodbude (ne vse in vsakršne; ni pomoč, če se obdavčitev
razlikuje med državami, je pa pomoč, če je obdavčitev diferencirana po subjektih, proizvodih,
pripadnosti subjektov znotraj ene države), oprostitev ali zmanjševanje plačila socialnih
dajatev, popusti ali prodaja energije po posebnih cenah).
Navedeno torej le na videz zmanjšuje 4(a) odstavek 65.člena Evropskega sporazuma, ki
Slovenijo definira enako kot področja, za katera velja 3(a) odstavek 92. člena Pogodbe o ES.
Potrebni bodo tudi koreniti posegi v zakonodajo. Pogodbenici se morata izogibati uvajanjem
omejevalnih ukrepov, tudi tistih, ki se nanašajo na uvoz zaradi izravnave plačilne bilance. Če
pa bodo ukrepi vendarle uvedeni, jih je dovoljeno uvesti v skladu s pogoji, ki so določeni v
okviru WTO. Navedeno je torej nezaključen izhodiščni nabor dilem in problemov, vsekakor
pa ta vprašanja niso predmet urejanja v predlogu tega zakona.
Obveznosti Republike Slovenije na področju državnih pomoči v kontekstu prilagajanja
pravnega reda in vstopanja v EU. S podpisom Evropskega sporazuma je Republika
Slovenija formalizirala prizadevanja za članstvo v EU. Evropski sporazum v 65. členu
prepoveduje državno pomoč, ki izkrivlja konkurenco z dajanjem prednosti določenim
podjetjem, če bi to utegnilo vplivati na trgovinsko menjavo med RS in Skupnostjo (prim.
65/1 (iii)). Prepoved se ne nanaša na kmetijske in ribiške izdelke (prim. 65/5). Vsi postopki in
ravnanja, ki so v nasprotju s 65.členom, se ocenjujejo po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil
domicilne določbe o državnih pomočeh v primarnih pravnih virih EU - 86. člena PEU (prim.
65/2). Določbe 65.člena sporazuma se ne nanašajo na izdelke, na katere se nanaša PESPJ, saj
so ti izdelki zajeti v Protokolu 2 (prim. 65/8). Omenjeno je bilo, da se po Evropskem
sporazumu po uveljavitvi vsaka pomoč, ki jo dodeli RS, ocenjuje upoštevajoč dejstvo, da se
na Slovenijo gleda kot na območje, ki je enako območjem Skupnosti, opisanim v točki a)
tretjega odstavka 92. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pridružitveni svet, ob
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upoštevanju gospodarskega položaja Slovenije odloči, ali se mora to obdobje podaljšati za
nadaljnje štiriletno obdobje (prim. 65/4a). RS mora na podlagi določb Evropskega sporazuma
zagotoviti preglednost državnih pomoči, kar ji nalaga obveznost vzpostavitve evidence vseh
dodeljenih in v bodoče dodeljevanih pomoči po prejemnikih in dajalcih, saj le tako lahko
izpolni svojo obveznost poročanja. 4.b odstavek 65. člena sporazuma namreč določa, da vsaka
pogodbenica zagotovi preglednost na področju državne pomoči med drugim tudi s tem, da
drugi pogodbenici letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi danih sredstev državne
pomoči in da na zahtevo predloži podatke o shemah državnih pomoči. Na zahtevo ene od
pogodbenic druga pogodbenica predloži informacije o določenih posameznih primerih
dodeljevanja državne pomoči. Navedene določbe o državnih pomočeh postanejo neposredno
učinkovite potem, ko Pridružitveni svet sprejme Izvedbena pravila za uporabo določb o
državnih pomočeh, s tem, daje bila odločba o sprejemu izvedbenih pravil za uporabo določbe
o državnih pomočeh sprejeta 6.1.1999. Izvedbena pravila morajo biti v skladu z določbo 132.
člena Pridružitvenega sporazuma sprejeta najkasneje do 1. 1. 2000, dotlej pa EU in RS,
ukrepe, ki imajo naravo z Evropskim sporazumom nezdružljivih državnih pomoči,
obravnavata po teritorialnem principu in v okviru veljavne zakonodaje. 3. odstavek 65. člena
sporazuma namreč določa, da pogodbenice postopke, ki so nezdružljivi s prvim odstavkom,
do sprejema izvedbenih pravil, obravnavajo vsaka na svojem ozemlju v skladu s svojo
veljavno zakonodajo, kar pa ne vpliva na določbe šestega odstavka. Glede na izhodiščno
predstavitev veljavnega prava v RS na področju državnih pomoči je to problematična določba
45.člena ZPOmK , dodati pa je treba tudi določbe Marakeškega sporazuma, ki se na podlagi 8.
člena Ustave kot ratificirana in objavljena mednarodna pogodba neposredno uporablja.
Če EU ali RS meni, da je določen postopek nezdružljiv s pogoji prvega odstavka in ni
ustrezno obravnavan v izvedbenih pravilih, omenjenih v tretjem odstavku ali če takih pravil ni
in tak postopek povzroči ali grozi, da bo povzročil resno škodo interesom druge pogodbenice
ali materialno škodo njenemu domačemu gospodarstvu, vključno z njenim sektoijem storitev,
lahko sprejme ustrezne ukrepe po posvetovanju v okviru Pridružitvenega sveta ali po 30
delovnih dneh potem, ko mu je zadevo predložila v obravnavo (prim. 65/6). V postopkih, ki
so nezdružljivi s točko (iii) prvega odstavka, kadar se zanje uporablja Sporazum STO, se taki
ustrezni ukrepi lahko sprejmejo le v skladu s postopki in pod pogoji, ki so v njem določeni,
kakor tudi vsi drugi ustrezni instrumenti dogovorjeni v okviru STO, ki se lahko uporabljajo
med pogodbenicami (prim 65/6). Ne glede na nasprotna določila, sprejeta v skladu s tretjim
odstavkom, pogodbenice izmenjujejo informacije in pri tem upoštevajo omejitve, ki jih
nalagajo zahteve za varovanje strokovne in poslovne tajnosti (prim 65/7).
Potrebnost zakona. Ugotovljeno je bilo, da zakonodaja v RS sicer omogoča uporabo določbe
45. člena ZPOmK za državne pomoči, vendar je ta neprimerna. Predlagatelj izhaja iz
obveznosti, ki jo je sprejela Republika Slovenija v postopku približevanja EU: Medvladna
konferenca o pristopu RS k EU, Pogajalsko izhodišče RS za področje 6 (konkurenca in
državne pomoči), namreč navaja, da bo pravno podlago za ureditev državnih pomoči v skladu
s pravnim redom EU zagotovil predlagani zakon o nadzoru državnih pomoči in da bo
dokument sprejet najkasneje do 31.12.1999. Navedeno predstavlja osrednji razlog za
pripravo predloga zakona. V tem smislu predlagano zakonsko besedilo podaja
materialnopravno podlago za ocenjevanje združljivosti državnih pomoči in postopkovni okvir
za izvajanje materialnih določb. Vsebuje vrsto določb o ex ante in ex post nadzoru in o
poročanju o državnih pomočeh. Zakon predvideva ustanovitev posebne Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi, ki ima vrsto pristojnosti v zvezi s predhodnim in naknadnim
nadzorom, potijevanjem shem državnih pomoči, sprejemanjem odločitev o združljivosti

poročevalec, št. 82

8

26. november 1999

državnih pomoči s konkurenco, ki je izhodiščna temeljna vrednota, ki jo želi zakon
zavarovati. Izhaja iz obveznosti priglasitve državnih pomoči s strani njihovih dodeljevalcev in
načelno prepovedjo izvajanja pomoči do sprejema odločitve o njihovi združljivosti oziroma
nezdružljivosti s pravnim redom. Za nezakonito izvajanje nezdružljivih pomoči je predvideno,
da Vlada RS odloči o ukrepih, ki jih za tak primer predlaga Komisija.
Razlogi za sprejem zakona po hitrem postopku
Vlada Republike Slovenije v skladu z 201. členom Poslovnika DržaVnega zbora Republike
Slovenije predlaga državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog zakona o nadzoru
državnih pomoči obravnava in sprejme po hitrem postopku. Sprejem zakona po hitrem
postopku zahtevajo izredne potrebe države.
V procesu usklajevanja slovenske zakonodaje z zakonodajo EU je izredno pomembno hitro
povzemanje tistih predpisov, ki omogočajo nadzor in preglednost nad državnimi pomočmi. S
takojšnjo uveljavitvijo predlaganega zakona bo Slovenija ustvarila zakonsko podlago za
spremljanje in nadzorovanje dajanja državnih pomoči, kakor tudi zagotovila preglednost
uporabe javnih sredstev. Sprejem tega zakona bo jasen znak , da je Slovenija pripravljena
vzpostaviti kvaliteten nadzor nad državnimi pomočmi. To bo pomemben element pri novi
presoji EU o usposobljenosti Slovenije za pridobitev članstva v prvi skupini držav kandidatk.
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2. Primerjalno pravo - državne pomoči v pravnem redu tujih držav
Državne pomoči v državah, ki so primerljive z Republiko Slovenijo, niso predmet
zakonodajnega urejanja. Države, ki so članice EU, zakonskega predpisa ne potrebujejo, ker za
njih veljajo določbe PEU. Države, ki so z EU sklenile pridružitvene sporazume pa so v
podobnem položaju kot Slovenija, saj morajo področje državnih pomoči urediti v okviru
lastnega notranjega pravnega reda.
Priložena preglednica ilustrira stanje na področju zakonodaje o državnih pomočeh v nekaterih
državah, kandidatkah za članstvo v EU (vir: (i) Ocena Evropske komisije o napredku držav
pridruženih članic (oktober 1999); (ii) Urad za varstvo konkurence RS (1999); (iii) MEOR služba za nadzor nad državnimi pomočmi (oktober 1999)):
Zakonodaja in zadnja
sprememba
na tem področju
Osnutek zakona o
nadzoru državnih
pomoči
Zakon o državnih
pomočeh sprejet maja
1999
Ustrezen zakon še ni
sprejet

Izvedbena
pravila

Letno poročilo

ne

Letno poročilo 1997-1998
(posredovano junija 1999)

ne

Letno poročilo 1995-1996
(posredovano maja 1998)

4

Ni ustrezne
zakonodaje

da

Ministrstvo za finance

4

ne

Litva

Posebna enota v
okviru urada za
konkurenco

6

Latvija

Neodvisna Komisija
za nadzor nad
državnimi pomočmi

13

Vključene določbe o
državnih pomočeh, ki
obravnava
konkurenco.
Osnovne določbe
sprejete v letu 1997
Določbe o nadzoru
nad državnimi
pomočmi leta 1999
Sprejet Zakon o
državnih pomočeh

Slovaška

V pristojnosti
Ministrstva za finance

Romunija

Urad za konkurenco

Bolgarija

Enota v Ministrstvu
za finance
( od decembra 1997)

Sprejet zakon o
državnih pomočeh
(avgust 1999)
Urejen pregled
regionalnih
statističnih podatkov.
Zakon o državnih
pomočeh (1999)
Presoja ustreznosti je
pri Komisiji za
varstvo konkurence

Država

Položaj v okviru
državne ureditve

Število
zaposlenih

Slovenija

Komisija za
spremljanje državnih
pomoči
Odgovornost ministra
za finance

7

Urad za varstvo
konkurence in
potrošnikov
Enota v Ministrstvu
za finance

6

Estonija

Madžarska
Poljska
Češka

Malo

10

ne •
Letno poročilo 1996osnutek
Letno poročilo za leto
1996
(posredovano julija 1998)
Letno poročilo za leto
1996
(posredovano julija 1998)

ne

Letno poročilo 1997-1998

ne

ne

Letno poročilo za leto
1997
(posredovano avgusta
1998)
Da

ne

Letno poročilo 1995-1997

ne
Letno poročilo 1996-1998

Primerjalno pravo - Pravo EU. Uvodoma velja ponoviti, da ekonomska teorija razlikuje
med okoliščinami, v katerih so državne pomoči upravičene zato, da popravljajo tržne
pomanjkljivosti, ker izboljšujejo in spreminjajo razporeditev in povečujejo blaginjo. Po drugi
strani pa imajo državne pomoči negativen vpliv. Pravo EU izhaja z izhodišča, da je na
skupnostnem trgu konkurenca dosežena, zato državne pomoči pomenijo nevarnost za

poročevalec, št. 82

10

26. november 1999

zmanjšanje učinkovitega prerazporejanja. Predpostavka dosežene konkurence je različna od
stanja v Sloveniji. Poleg določil Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju
PES), so bili podlaga za izdelavo predloga zakona sekundarni pravni viri s področja
konkurenčnega prava. Osrednji del materialnopravnih predpisov vsebuje 86. člen PEU. 1.
odstavek 86. člena prepoveduje pomoči v kakršnikoli obliki, ki jo dodeli država članica ali
izvira iz državnih sredstev in izkrivlja konkurenco ali grozi, da bo izkrivila konkurenco s tem,
da daje prednost določenemu podjetju ali proizvodnji določenih dobrin in vpliva na trgovino
med državami članicami. Taka pomoč je nezdružljiva s skupnim trgom, razen če PEU ne
določa drugače. Državna pomoč ni izrecno definirana, definicije pa zasledimo v ekstenzivni
praksi Komisije in Sodišča ES.
Prim. Čase 173/73, Italy v. Commission (1974), ECR 1-709; Čase 223785 RSI' Macliinefabriken
en Scheepswerven NV v. Commission (1987) ECR 4617; Čase 234/84, Belgium v. Commission
(1986) ECR 2263; Čase 30/95, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. High Authoritv;'
(1961) ECR 1. 19; Čase 323/82, lntermills SA v. Commission, (1984) ECR 3809; Čase 325/91,
France v. Commission (1993) ECR 3283; Čase 47/69 France v. Commission (1970) ECR 487;
Čase 57/86, Greece v. Commission (1988) ECR 2875; Čase 72/72 Commission v. Germanr (1973)
ECR 813; Čase 730/79 Philip Morris (1980) ECR 2671; Čase C-142/87, Re Tuhemeuse; Belgium
v. Commission, (1990) ECR 959; Čase Deufil v. Commission, (1986) ECR 924; Čase 296 and
318/82, The Netherlands and Leeuwarder Papiemarenfabriek B V v. Commission, (1985) ECR
809; Cases 213-215/81 Norddeutsches Vieh-und Fleischkontor v BALM, (1982) ECR 3583; Cases
296/82 and 318/82 Pays-Bas and Leeuwarder Papienvarenfabriek v. Commission, (1985) ECR
809; Cases 6 and 11/69, Commission v. France (1969) ECR 523; Cases 67, 68 & 70/85, Kwekerij
Gebroeders Van der Kooy BV v. Commission, (1988) ECR 219; Cases C-278-280/92, Spain v.
Commission, (1994) ECR 1-4103; Čase 387/92 Banco Exterior de Espana v Avutamienlo de
Valencia (1994) ECR I).
2. odstavek 86. člena PEU določa pomoči, ki so združljive s skupnim trgom
(nediskriminacijske pomoči s socialnim značajem, dodeljene posameznim potrošnikom;
pomoč za odpravo škode kot poledice naravne katastrofe; pomoč specifičnim regijam ZRN
zaradi posledic razdelitve). 3. odstavek 86. člena PEU določa pomoči, ki so lahko združljive s
skupnim trgom (zaostale regije, projekti evropskega interesa ali projekti za odpravo resnih
gospodarskih motenj, pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali
določenih gospodarskih področij; pomoč promociji kulture in ohranjanju kulturne dediščine,
druge kategorije pomoči na podlagi odločbe Sveta); v zvezi s tem prim. tudi EC Commission
Reports on Competition Policy VIII (1978), XXVII (1997).
V zvezi s horizontalnimi pomočmi velja omeniti naslednje vire: raziskave in razvoj (Community
framework for State Aid for R&D, Annexes 1-111, Commission letter to mamber states 2.5.1997);
mala in srednja podjetja (Community guidelines on stale aid for small and medium-sized
enterprises (OJC 213, 23.7.1996); Commission recommendation, 3.4. 1996 concerning definition
of small and medium-sized enterprises); varstvo okolja: Community guidelines on state aid for
environmental protection (OJ C 72, 10.3.1994); reševanje in prestrukturiranje (Community
guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, 23.12.1994:
Community guidelines on state aid for rescue and restructuring firms in difficulty, aimed
specially at the agriculture and fisheries sector, OJ C 283, 19.9.1997); Commission
communication concerning extension of the guidelines on State aid for rescuing and
restructuring firms in difficulty, 10.03.1998: Commission communication concerning the
extension of the Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty
(OJ C 67, 10.03.1999); zaposlovanje (Community guidelines on State aid for; environmental
protection, 10.3.1994. Framework on training aid (03 C 343, 11.11.1998); izvoz (A notice on
application of Articles 92 and 93, the Treaty to short-term export credit insurance,
18.6.1997, OJ C 281, 17.9.1997).
V zvezi s sektorskimi pomočmi velja omeniti naslednje vire: proizvodnja sintetičnih vlaken (Code
on aid to the synthetic fibres industry, 30.3.1996: Commission notice on the extension of the
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period of validity of the Code on aid to the synthetic fibres industry (OJ C 24/18, 29.1.1999/'
motorna vozila (Community framework on State Aid to the motor vehicle industry,
15.9.1997): ladejdelstvo (Council regulation (EC) 3094/95 22 December 1995 on aid to
shipbuilding; Council regulation (EC) No 1904/96, 27 September 1996 amending
Regulation (EC) No 3094/95 on aid to shipbuilding; Commission Letter to Member States
SG(88) D/6181, 26 Mav 1988: Commission Letter to Member States SG(89) D/311, 3_
Januarv 1989: amended by letter SG(97)D/4345, 10.6.1997; Commission Letter to
Member States SG(92) D/06981, 19 March 1992: Agreement respecting norma!
competitive conditions in the commercial shipbuilding and repair industry, 31.12.1995.
Annex 1. Annex //. Annex lil: Council Regulation (EC) 2600/97. 19.12.1997 amending
Regulation (EC) 3094/95, 23.12.1997; Council Regulation (EC) 1013/97. 2.6.1997:
Council Regulation (EC) 1540/98. 29.6.1998): jeklarstvo (Framework for certain steel
sectors not covered by the ECSC Treaty, 13.12.1988: Commission Decision
2496/96/ECSC, 18 December 1996 establishing Community rules for State aid to the steel
industry; Commission Decision No 3632/93/ECSC, 28 December 1993, establishing
Community rules for State aid to the coal industry, OJ L 329, 30.12.1993; Commission
Decision 341/94/ECSC, 8 February 1994 implementing Decision 3632/93/ECSC
establishing Community rules for State aid to the coal industry, 19.2.1994: Commission
Decision No 3855/91/ECSC, 27 November 1991 establishing Community rules for aid to
the steel industry; Commission Decision No 2496/96/ECSC, 18 december 1996
establishing Community rules for State aid to steel industry); kopenski transport (Council
Regulation (EC) No 543/97. 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 1107/70 on
the granting, aids for transport by rail, road and inland waterway; Council Regulation
(EC) No 2255/96. 19 November 1996 amending Regulation (EEC) No 1107/70 on the
granting, aids for transport by rail, road and inland waterway; Council Regulation (EEC)
1191/69, 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in
the concept, a public service in transport by rail, road and inland waterway, 28.6.1969:
Council Regulation (EEC) 1192/69, 26 June 1969 on common rules for the normalization,
the accounts, railway undertakings, 28.6.1969 + Annex: Council Regulation (EEC)
1107/70, 4 June 1970 on the granting, aid for transport by rail, road and inland
waterway, 15.6.1970: Council Regulation (EEC) 1473/75, 20 May 1975 amending
Regulation (EEC) 1107/710, 12.6.1975: Council Regulation (EEC) 1658/ 82, 10 June
1982 supplementing, by provisions on combined transport, Regulation (EEC) 1107/70,
29.61982: Council Regulation (EEC) 1101/89, 27 April 1989 oon structural improvements
in inland waterway transport, 28.4.1989: Commission Regulation (EEC) 1102/89, 27 April
1989 laying down certain measures for implementing Council Regualtion (EEC),
28.4.1989: Council Regulation (EEC) 3572/90, 4 December 1990 amending, as a result,
German unification, certain Directives, Decisions and Regulations relating to transport by
road, railo and inland waterway, 17.12.1990: Council Directive 91/440/EEC, 29 July
1991 on the development, the Community's railways, 24.8.1991: Council Regulation
(EEC) 1893/91, 20 June 1991 amending Regulation (EEC) 1191/69 on action by Member
States concerning the obligations inherent in the concept, a public service in transport by
rail, road and inland waterway, 29.6.1991: Council Regulation (EEC) 3578/92, 7
December 1992 amending Regulation (EEC) 1107/70 on the granting, aid for transport by
rail, road and inland waterway, 12.12.1992): morski transport (Communitv guidelines on
State aid to maritime transport (OJ C 205, 5.07.1997) (97/C 205/05); Guidelines for aid
to shipping companies, 5. 7.1997): zračni transport (Application, Articles 92 and 93, the EC
Treaty and Article 61, the EEA agreement to State aids in the aviation sector (OJ C 350,
10.12.94); kmetijstvo (Framework for national aid for the advertising, agricultural
products and certain products not listed in Annex 11 to the EEC Treaty, excluding fishery
products, 12.11.1987: Commission on State Aids: subsidized short-term loans in
agriculture (credit de gestion), 16.2.1996: Guidelines for State aid in connection with
investments in the processing and marketing, agricultural products, 2.02.1996:
Commission communication concerning State involvement in the promotion, agricultural
and fisheries products, 28.10.1996: Guidelines on State Aid for rescuing and restructuring
firms in difficulty, 19.9.1997 (OJ C 283, 19.09.1997) - (97/C 283/02); Commission
communication amending guidelines to research & development (agricultural part),
13.02.1998); ribištvo (Proposal for a Council Regulation on the common organisation, the
markets in fichery and aguaculture products (OJ C 78, 20.03.1999); Guidelines for the
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examination, State aid to fisheries and aquaculture, 27.3.1997: Council Regulation (EEC)
2080/93, 20 July 1993 laying down provisions for implementing Regulation (EEC)
2052/88 as regards the Financial Instrument, Fisheries Guidance, 31.7.1993: Council
Regulation (EC) 3669/93, 21 December 1993 laying down the criteria and arrangements
regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the
processing and marketing, its products, 31.12.1993+ Annex 1. Annex U. Annex 111. Annex
IV: Commission letter to Member States (D/06981), 19 March 1992 see F. IV
Shipbuildine: Council Regulation (EC) No 2719/95. 20 November 1995 amending Council
Regulation 3699/93; Council Regulation (EC) 965/96, 28.5.1996 amending Council
Regulation 3699/93; Council Regulation (EC) 25/97, 20.12.1996 amending Council
Regulation 3699/93; Council Regulation (EC) 2636/95, 13.11.1995; Commission
regulation (EC) 2374/96, 13.12.1996)
Jedro postopkovnih pravil pa predstavlja 87.člen PEU, na temelju katerega sta Komisija in
Svet izdala vrsto procesnih predpisov sekundarne narave.
Council Regulation 695/99 22.3.1999 laying down detailed rules of application of Article 93 EC
OJ 83/1; Council Regulations: 17/62, 227/62, 99/63, 2988/74, 994/98, 659/99; vrsta sporočil
Komisije, pisem Komisije državam članicam.

3. Finančne posledice
S uveljavitvijo zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, bo
predvsem služba za nadzor nad državnimi pomočmi dobila še dodatne naloge, poleg tistih, ki
jih izvaja že sedaj. To pomeni, da bo potrebno še dodatno organizirati delo in ob enem se
predvideva tudi dodatno zaposlovanje. Nadzorstvo nad državnimi pomočmi je novo področje,
ki pa je zelo občutljivo in zahteva visoko strokovno usposobljenost za pripravo kvalitetnih
gradiv in mnenj, ki jih bo potrebno obravnavati v okviru komisije in kasneje po članstvu v EU
na relaciji poročanja evropski komisiji.
Vendar pa vpliv na proračun naj bi bil pozitiven, saj naj bi z uveljavitvijo zakona imeli
zakonsko osnovo za nadzor nad dodeljevanjem sredstev iz proračuna za državne pomoči. S
vzpostavitvijo kvalitetnega predhodnega in naknadnega nadzora bo zagotovljena
transparentnost dodeljevanja državnih pomoči in trošenja javnih sredstev, kar po naši oceni
pomeni boljšo smotrnost porabe teh sredstev. Uveljavitev zakona bo tako prispevala k
smotrnejši porabi proračunskih sredstev, v kolikor ne celo zmanjšanja te porabe.
Vendar pa ocenjujemo, da sprejem predlaganega zakona ne bo imel finančih posledic.
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II. BESEDILO ČLENOV

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih pomoči z
namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja
mednarodno sprejetih obveznosti.

2. člen
Državne pomoči po tem zakonu so odhodki ali zmanjšani prihodki države, ki pomenijo korist
za prejemnika državne pomoči in mu tako zagotavljajo določeno konkurenčno prednost in so
namenjeni financiranju ali sofinanciranju programov prejemnikov državnih pomoči, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev.

3. člen
1) Z zagotavljanjem konkurence na trgu so združljive:
- državne pomoči socialnega značaja, ki so podeljene posameznim prejemnikom pod
pogojem, da so podeljene brez diskriminacije glede na izvor blaga, na katerega se
nanašajo;
- državne pomoči v zvezi z odpravo posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali
izrednimi dogodki.
2) Z zagotavljanjem konkurence so lahko združljive:
- državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska
raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost;
- državne pomoči, namenjene izvajanju pomembnih projektov v skladu z načeli tržnega
gospodarstva in ohranjanja konkurence ter v skladu z mednarodnimi sprejetimi
obveznostmi ali za odpravo težav v gospodarstvu;
- državne pomoči, namenjene pospeševanju določenih gospodarskih dejavnosti ali
določenih gospodarskih območij, če niso v nasprotju z načeli tržnega gospodarstva in
ohranjanja konkurence ter so v skladu z mednarodnimi sprejetimi obveznostmi;
- državne pomoči, namenjene vzpodbujanju kulture in varovanju kulturne dediščine, če
niso v nasprotju z načeli tržnega gospodarstva in ohranjanja konkurence ter so v skladu
z mednarodnimi sprejetimi obveznostmi;
- državne pomoči, ki jih Vlada RS opredeli kot pogojno združljive in niso v nasprotju z
namenom tega zakona.
3) Vlada Republike Slovenije lahko določi dodatne kriterije, ki so potrebni za ocenjevanje
skladnosti državnih pomoči z načeli tržnega gospodarstva in ohranjanja konkurence ter v
skladu z mednarodnimi sprejetimi obveznostmi.
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D. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DRŽAVNIMI POMOČMI

4. člen
1) Nadzor nad državnimi pomočmi opravlja Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, ki
jo ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Komisija).
2) Komisijo sestavljajo predsednik, ki se imenuje iz ministrstva, pristojnega za trg, namestnik
predsednika in sedem članov, ki pa so imenovani iz ministrstva, pristojnega za finance,
ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, Statističnega urada Republike
Slovenije, Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence in izmed drugih
strokovnjakov.
3) Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani.
4) Sredstva za delo komisije zagotavlja ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.

5. člen
1) Komisija opravlja naslednje naloge:
- obravnava, presoja in potrjuje priglasitve državnih pomoči (v nadaljevanju: predhodni
nadzor);
- nadzira uporabo in učinke dodeljenih državnih pomoči (v nadaljevanju: naknadni
nadzor);
- obravnava in predlaga Vladi Republike Slovenije v sprejem letno poročilo o državnih
pomočeh;
- sprejme letno poročilo o svojem delu;
- predlaga Vladi Republike Slovenije opredelitev državne pomoči v skladu s peto alineo
drugega odstavka 3.člena tega zakona;
- sodeluje z mednarodnimi organi, kot to izhaja iz sprejetih mednarodnih obveznosti
Republike Slovenije.
2) Strokovne, administrativne in tehnične naloge za Komisijo opravlja ministrstvo, pristojno
za ekonomske odnose in razvoj, predvsem pa:
- zbira, obdeluje in spremlja podatke o državnih pomočeh;
- zbira poročila o uporabi in učinkih dodeljenih državnih pomoči;
- na podlagi zbranih podatkov pripravlja strokovna mnenja in gradiva za predhodni in
naknadni nadzor nad državnimi pomočmi;
- vodi evidenco o državnih pomočeh;
- sodeluje s pristojnimi tujimi strokovnimi institucijami.
3) Pri opravljanju svojih nalog Komisija in ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in
razvoj sodelujeta z organi, ki v Republiki Sloveniji skrbijo za nadzor finančnega
poslovanja državnih organov.

26. november 1999

15

poročevalec, št. 82

III. POSTOPEK
6. člen
1) Vse institucionalne enote, v skladu s statističnimi predpisi opredeljene v sektoiju Država,
ki dodeljujejo državne pomoči po splošnih shemah ali dodeljujejo individualne državne
pomoči, morajo posredovati podatke Komisiji, v skladu z določbami tega zakona.
2) Prav tako morajo vse institucionalne enote iz prejšnjega odstavka posredovati podatke o
finančnih transferjih, kadar se ti dodelijo po sklepu izvršnih organov iz sredstev drugih
institucionalnih enot izven sektorja Država.
3) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi natančno vsebino in postopek posredovanja
podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi.

7. člen
Državne pomoči se opredelijo kot individualne državne pomoči določenemu prejemniku ali
kot splošne sheme državnih pomoči vnaprej nedoločenim prejemnikom.

8. člen
1) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi metodologijo za pripravo posameznih shem
državnih pomoči in za vsako shemo državnih pomoči določi pristojno ministrstvo za njeno
upravljanje.
2) Vsebino posamezne sheme državne pomoči pripravi ministrstvo pristojno za njeno
upravljanje in jo priglasi Komisiji.
3) Institucionalna enota iz 6.člena tega zakona, ki namerava dodeliti individualno državno
pomoč in dopolniti ali spremeniti že potrjeno državno pomoč, mora to priglasiti Komisiji.

9. člen
1) Na podlagi priglasitve iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena Komisija
najkasneje v 60 dneh od priglasitve oceni združljivost državne pomoči z določbami tega
zakona. Če Komisija nima zadržkov, potrdi priglašeno državno pomoč in o tem obvesti
priglasitelja.
2) Če Komisija meni, da nameravana državna pomoč ni združljiva z določbami tega zakona,
izda negativno mnenje ali mnenje s pridržkom in določi rok za uskladitev . Če priglasitelj
v danem roku ne prilagodi nameravane pomoči mnenju Komisije, pošlje Komisija poročilo
z negativnim mnenjem oziroma z mnenjem s pridržkom in predlogi ukrepov Vladi
Republike Slovenije.
3) Do potrditve oziroma izdaje mnenja Komisije je zadržano in prepovedano izvajanje
državne pomoči, na katero se nanaša priglasitev.
4) Če Komisija v roku iz prvega odstavka ne poda svojega mnenja, se šteje, da nima zadržkov
glede združljivosti priglašene državne pomoči.
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5) Določba tretjega odstavka tega člena se ne uporablja za sredstva državnih pomoči, o
katerih je državni zbor že odločil na podlagi veljavnih predpisov oziroma so določena v
državnem proračunu za leto 2000.

10. člen
1) Če Komisija pri nadzoru uporabe in učinkov dodeljenih državnih pomoči - naknadnem
nadzoru - ugotovi nepravilnosti, o tem izda mnenje dajalcu državne pomoči in mu določi
rok za odpravo nepravilnosti.
2) Če dajalec državne pomoči ne upošteva mnenja Komisije in ne odpravi nepravilnosti v
danem roku, pošlje Komisija poročilo z mnenjem in predlogi ukrepov Vladi Republike
Slovenije.
11. člen

1) V postopkih priglasitve in nadzora iz 9. in 10. člena tega zakona mora Komisija omogočiti
ministrstvom, ki so dajalci državnih pomoči sodelovanje v teh postopkih brez pravice
glasovanja.
2) V primerih, ko je član Komisije hkrati tudi priglasitelj državne pomoči, se mora v postopku
priglasitve izločiti pri odločanju.

12. člen
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim podrobneje uredi naloge in postopek priglasitve
ter nadzora državnih pomoči. Poslovnik začne veljati, ko k njemu poda soglasje Vlada
Republike Slovenije.
13. člen
Podatki in informacije, zbrani v postopku nadzora nad državnimi pomočmi, ki so zaupne
narave, so člani Komisije in zaposleni v ministrstvu, pristojnem za ekonomske odnose in
razvoj dolžni varovati kot zaupne tudi po prenehanju njihove funkcije oziroma delovnega
razmerja.

14. člen
Komisija vsako leto do konca meseca maja predloži Vladi Republike Slovenije letno poročilo
o državnih pomočeh za preteklo leto. Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, s
pravilnikom določi vsebino in obliko priprave letnega poročila.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
1) Vlada Republike Slovenije ustanovi Komisijo po tem zakonu najpozneje v enem mesecu
po uveljavitvi tega zakona.
2) Do ustanovitve Komisije iz prejšnjega odstavka, opravlja njene naloge Komisija za
spremljanje državnih pomoči, ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni
list, St.70/98).
3) Poslovnik Komisije za spremljanje državnih pomoči se uporablja do sprejema poslovnika
iz 12.člena tega zakona.

16. člen
Podzakonske predpise iz tretjega odstavka 6. člena, prvega odstavka 8. člena in 14. člena
sprejme Vlada Republike Slovenije oziroma minister, pristojen za ekonomske odnose in
razvoj, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV

Predlog zakona temelji na sprejetih obveznostih Republike Slovenije s podpisom Evropskega
sporazuma, natančneje 65. člena omenjenega dokumenta in sprejetih zadolžitev v skladu z
Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta
2000. Zakon bo veljal le do sprejema v EU. Predlog zakona zato ureja le osnovna vprašanja
nacionalnega notificiranja državnih pomoči, nadzor (evidenca, spremljanje, poročilo) in
organizacijo institucije za državne pomoči.
Predlog zakona je razdeljen na štiri poglavja, ki predstavljajo zaokroženo celoto in sicer:
2. SPLOŠNE DOLOČBE
3. KOMISIJA ZA NADZOR NAD DRŽAVNIMI POMOČMI
4. POSTOPEK
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.

I. Splošne določbe
Predlog v splošnih določbah opredeljuje namen zakona, ki se izkazuje preko uveljavljanja
načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence ter izvajanja mednarodno sprejetih
obveznosti, kar nam v tem trenutku, pred vstopom v EU, predstavlja prednostne kategorije
pred t.i. skupnim interesom, ki naj bi obveljal z začetkom polnopravnega članstva. V drugem
členu je v obliki generalne klavzule določena vsebina državne pomoči. Da gre za državno
pomoč morajo biti izpolnjeni trije bistveni elementi. Predvsem gre za (1) odhodke ali
zmanjšane prihodke države; (2) ki pomenijo korist za prejemnika in mu zagotavljajo
določeno konkurenčno prednost in (3) sredstva so namenjena financiranju ali sofinanciranju
programov prejemnikov pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Tehnika
generalne klavzule je potrebna zato, ker s taksativnim naštevanjem ni mogoče zajeti vseh
dosedanjih oblik ravnanj, ki imajo značaj državnih pomoči in oblik, ki bi se lahko razvile.
Nadalje so v okviru tega poglavja opredeljene državne pomoči, s poudarkom na tem katere
pomoči so dovoljene in katere so dovoljene pod določenimi pogoji, s tem, da je dopuščena
možnost, da vlada določi še kakšno pogojno določeno pomoč na predlog komisije v primeru
takšnega interesa, skladnega z namenom določenim v prvem členu zakona. Vlada ima tudi
možnost določiti dodatne kriterije za ocenjevanje skladnosti državnih pomoči z namenom kot
izhaja iz prvega člena predloga zakona.

II. Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi
V okviru drugega poglavja predloga zakona je podana pravna podlaga za ustanovitev komisije
za nadzor nad državnimi pomočmi. Tako sta tu opredeljeni komisija in služba (v okviru
ministrstva, pristojno za ekonomske odnose in razvoj), za njeno strokovno in tehnično oporo,
z opredeljenimi bistvenimi nalogami. Za dodamo opredelitev oz. razčlenitev nalog in
postopka pa komisija sprejme poslovnik, h kateremu da Vlada soglasje. Bistvena naloga
komisije je zagotoviti predhodni in naknadni nadzor oziroma t.i. ex ante in ex post nadzor. S
tem naj bi bila zagotovljena preglednost državnih pomoči in upoštevanje prevzetih obveznosti
s tega področja. Opozoriti pa je potrebno na sestavo komisije. Predlog predstavlja boljšo
rešitev od sedanje urejene s sklepom vlade o ustanovitvi komisije za spremljanje državnih
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pomoči*, ker ne pomeni več direktnega vpliva dajalcev pomoči na nadzor nad njimi, saj
predlagani ministrstvi in uradi nimajo bistvenega prispevka pri dodeljevanju konkretnih
pomoči. Sodelovanje drugih strokovnjakov pa naj bi povečalo strokovno odločanje komisije v
zvezi z njenim področjem dela.

III. POSTOPEK

V okviru poglavja Postopki so opredeljene institucionalne enote, ki so dolžne posredovati
podatke o bodočih, danih in porabljenih državnih pomočeh komisiji. Tukaj gre za
institucionalne enote iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev pod točko S. 13
Država (Enote centralne ravni države, Enote lokalne ravni države, Skladi socialnegazavarovanja), ki je obrazložena v Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št.56/98). Način in vsebina poročanja pa bosta
natančneje opredeljena s posebnim aktom vlade.
Državne pomoči so opredeljene kot individualne pomoči znanemu prejemniku na podlagi npr.
programa prestrukturanja ali kot splošne sheme državnih pomoči vnaprej neznanim
prejemnikom. Vlada s posebno uredbo določi metodologijo za pripravo shem in nosilca
posamezne sheme državne pomoči. Na podlagi te metodologije pa posamezni nosilec sheme
opredeli njeno konkretno vsebino in to priglasi Komisiji v potrditev. V shemi bo opredeljeno
komu se državne pomoči lahko namenijo, v kakšnih oblikah, v kakšnih višinah in pod
kakšnimi pogoji. Nosilci shem bodo posamezna ministrstva, čeprav lahko na podlagi
posamezne sheme državne pomoči dodeljuje več dajalcev državnih pomoči. Državna pomoč
je dodeljena po določeni potijeni shemi vsakokrat, ko konkretni prejemnik prejme »novo«
pomoč, po pogojih, ki so v njej opredeljeni. Dajalec državne pomoči po shemi pa bo moral pri
konkretni dodelitvi preveriti kaj od načrtovanega ukrepa je v skladu s potrjeno shemo in če
obstajajo obveznosti priglasitve (v primeru, ki ga zajema tretji odstavek 8. člena predloga
zakona). Predmet priglasitve so tako sheme državne pomoči, individualne državne pomoči ter
dopolnitve in spremembe že potrjenih državnih pomoči. V primeru priglasitve in potrditve
sheme državne pomoči tako ni potijevanja konkretnih dodelitev državne pomoči po tej shemi
(če je skladna s pogoji izhajajočimi iz sheme), so pa te konkretne dodelitve predmet
naknadnega nadzora, torej nadzora uporabe in učinka dodeljene državne pomoči. S tem bo
tudi omogočena preglednost državnih pomoči.
V nadaljevanju je opredeljen postopek v zvezi z notifikacijo državnih pomoči - predhodni ali
ex ante nadzor - ko se državne pomoči ne smejo podeljevati (mirovalna klavzula) do potrditve
priglašene sheme državne pomoči oziroma do izdaje mnenja komisije v zvezi s tem. V kolikor
komisija da v zvezi z državno pomočjo negativno mnenje ali mnenje s pridržkom in
priglasitelj tega ne upošteva, komisija celotno zadevo s predlogi ukrepov preda vladi. Pri tem
ukrepi niso konkretno določeni, zato da bi bila možnost prilagajanja trenutnemu stanju in
politiki po oceni vlade čim večja. Možni ukrepi pa so npr.: zadržanje, prepoved, zahteva po
vračilu državne pomoči s koristmi ali brez. Za državne pomoči, ki jih je že odobril Državni
zbor do uveljavitve tega zakona in so določene v državnem proračunu za leto 2000 pa se
določba glede njihove združljivosti ne bo uporabljala, saj ne more komisija, določena s tem
zakonom, odločati v nasprotju z odločitvami Državnega zbora. Seveda pa bodo tudi za ta
sredstva veljale določbe o priglasitvi in oceni, saj je treba evidenco državnih pomoči
vzpostaviti čimprej. Podobno je v 10. členu opredeljen tudi naknadni ali ex post nadzor.
Postopki predhodnega in naknadnega nadzora so opredeljeni le v osnovah, saj ni smiselno v
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zakon zajeti vseh podrobnosti postopkov. V postopkih priglasitev in nadzora pa mora
Komisija omogočiti sodelovanje ministrstev, ki so dajalci državnih pomoči, a seveda brez
pravice glasovanja. Konkretnejše opredelitve bodo definirane v celoti v Poslovniku Komisije,
ki začne veljati z dnem, ko k njem poda soglasje Vlada RS.
Na koncu tretjega poglavja je potrebno opozoriti na določbo o zaupnosti podatkov s katerimi
se srečuje komisija in služba pri svojem delu in varovanju le-teh.
Komisija je dolžna vsako leto do konca maja izdelati letno poročilo in ga predložiti vladi.
Način in vsebina priprave poročila bosta opredeljena s posebnim aktom ministra.

IV. Prehodne in končne določbe
V prehodnih in končnih določbah je opredeljen začetek dela komisije in delovanje sedanje do
ustanovitve komisije po tem zakonu, roki za sprejem podzakonskih predpisov in začetek
veljavnosti zakona.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

ZAKON O NADZORU DRŽAVNIH POMOČI

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
Prvi in drugi odstavek 65. člena, ki govorita o izvedbenih pravilih za uporabo določb o državni
pomoči, skladno s tretjim odstavkom tega člena Evropskega sporazuma o pridružitvi.
7. člen Protokola 2 o izdelkih, kijih vključuje Pogodba o ES za premog in jeklo (ESPJ)
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Izhajajoče obveznosti iz sporazuma so delno izpolnjene.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Pridružitveni svet še ni sprejel izvedbenih pravil (člen 65/3 Evropskega sporazuma).
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):
Podrobna predstavitev izhaja iz obrazložitve predloga zakona.
Navedeni vin prava ES so bili uporabljeni kot smernice pri pripravi predlaganega akta.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti: 92. člen, 93. člen in 94. člen; (PEU: 86. člen,
87.člen in 88.člen), kolikor se nanaša na Slovenijo kot državo s pridružitvenim statusom.

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
Slovenija še ni članica EU.
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4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (leto)
Z dnem pristopa.
S-) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Vir niso prevedeni.
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Predlog akta je preveden neuradno v angleščino. Prevod je dostopen na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice
ES, SIGMA. OECD. Univerza...)
- dr. Peter Grilc (Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani)
- g. Gerhard Rambow (PHARE program)
- g. Uwe Wixforth (Federal Ministry of Finance -State aid Control, Bonn)
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev
Predlog zakona je vključen v Državni program za prevzem pravnega reda ES pod področjem
3.1.3. Konkurenca. Predvideni datum sprejema je 31.12. 1999.

Ime in priimek ter podpis
vodje ]
"

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

Anton Grabelj šek
DRŽAVNI SEKRET

J
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Predlog zakona o

JAVNIH

NAROČILIH

(ZJN-1)

- EPA 856 - II - druga obravnava
Vlada Republike Slovenije je na 133. seji dne 4/11 -1999 določila
besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 37.
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16/
7-1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Blanka PRIMEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Tadej ŠTULAR, svetovalec ministra za finance.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o javnih naročilih - druga
obravnava.
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DRUGA OBRAVNAVA
04.11.1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Področje delovanja zakona
Predmet zakona
1. člen
(1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih
naročil pri nabavi blaga, gradnji in naročanju storitev.
(2) Ta zakon določa tudi obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov na področju
oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev na
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, ne glede na
to. da naročnik ne sodi v javni sektor, če opravlja gospodarsko javno službo.
(3) Ta zakon določa vodenje določenih statističnih podatkov pri oddaji javnih naročil.
1.2. Izjeme pri oddaji javnih naročil, za katere se zakon ne uporablja
Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja
2. člen
Ta zakon se ne uporablja za naročila:
1.

2.

5.
6,-

ki so dodeljena organizaciji, ki je sama naročnik po tem zakonu, in je
ustanovljena s posebnim predpisom za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naročila ter ima izključno pravico opravljati take storitve,
za katere veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena:
a)
po mednarodnem sporazumu, ki opredeljuje dobavo blaga, gradenj ali
storitev ali javne natečaje za načrte, ki so namenjeni skupnemu
izvajanju ali izkoriščanju projekta držav ali organizacij, ki so sklenile tak
sporazum. O sklenitvi takega sporazuma je treba obvestiti Evropsko
komisijo,
b)
družbam v Sloveniji ali v tretjih državah, skladno s sporazumom o
stacioniranju enot,
c)
v skladu s posebnim postopkom mednarodne organizacije,
za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje ob naravni ali drugi nesreči,
skladno s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
če gre za nakup oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike
ali drugo naročilo zaupne narave, določeno s predpisi vlade. Naročnik, ki
izvaja tako naročilo, mora najmanj enkrat letno poročati vladi o teh nabavah

1.3. Definicije pojmov
Uporabljeni pojmi
3. člen
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(1) Za namene tega zakona je:
1.
"naročnik"
a)
neposredni uporabnik proračuna,
b)
posredni uporabnik proračuna,
c)
skladi, zavodi in druge osebe, ki jih je ustanovil neposredni ali posredni
uporabnik proračuna, s posebnim namenom zadovoljevanja potreb v
splošnem interesu, ob kumulativnem izpolnjevanju naslednjih pogojev:
- da ni proizvodne oziroma gospodarske narave,
- da ima status pravne osebe,
- da ga v pretežni meri financira neposredni ali posredni uporabnik
proračuna lahko neposredni ali posredni uporabnik proračuna imenuje
upravo ali nadzorni odbor, v katerega.polovico ali več kot polovico
članov imenuje neposredni ali posredni uporabnik proračuna,
č)
javna podjetja in njihove povezane družbe, v katerem ima neposredni
ali posredni uporabnik proračuna ali drug naročnik po tem zakonu
večinski delež osnovnega kapitala ali nadzoruje večino glasov,
povezanih z delnicami ali deleži, ki jih je izdalo podjetje ali lahko
imenujejo več kot polovico članov uprave ali nadzornega sveta
podjetja,
d)
povezane osebe, ki so pravno samostojne osebe, vendar so med seboj
bodisi upravljavsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi
navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo
usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma
tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati
nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da
poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko
pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge
osebe.
2.
"javno naročilo" - v skladu z izvedenim postopkom po tem zakonu v pisni
obliki sklenjena odplačna pogodba med naročnikom in dobaviteljem,
izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katere predmet je nabava blaga,
izvedba gradnje ali storitve,
3.
"ponudnik" - dobavitelj ali izvajalec, ki predloži ponudbo, ponudnik je lahko
pravna ali fizična oseba,
4
"kandidat" je tisti usposobljeni ponudnik, ki ga povabi naročnik k oddaji
ponudbe v omejenem postopku ali postopku s pogajanji. Če zakon ne določa
drugače, veljajo za kandidata ista določila kot za ponudnika.
5.
"odprti postopek" tisti postopek, pri katerem lahko vsi, ki jih to zanima,
predložijo svoje ponudbe,
6
"omejeni postopek" tisti postopek, v katerem lahko ponudbe predložijo le
tisti, ki jih naročnik povabi k oddaji ponudbe po predhodno podeljeni
sposobnosti (kandidati),
7
"postopek s pogajanji" tisti postopek, pri katerih se naročnik pogaja z
dobavitelji ali izvajalci o svoji izbiri in pogodbenih določilih,
8
"javni natečaj" postopek, ki se uporabi v primeru naročila storitev za pridobitev
načrta za planiranje prostora, urbanističnih načrtov, načrtov na področju
arhitekture, inženiringa ali obdelave podatkov, če načrt izbira vnaprej
določena žirija, ne glede na dodelitev nagrade za izbrani načrt,
(2) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, sprejme seznam naročnikov, ki
so dolžni oddajati naročila po tem zakonu. Seznam se revidira najmanj enkrat letno.
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V primeru dvoma odloči vlada o tem, kdo je dolžan ravnati po tem zakonu.

1.4. Temeljna načela
Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev
4. člen
Naročnik mora z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je
poraba sredstev za naročnika najbolj gospodarna glede na namen javnega naročila
in na predmet javnega naročila.
Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki
5. člen
(1) Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati
možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z
uporabo diskriminatornih meril in mora ravnati skladno s predpisi o varstvu
konkurence.
(2) Pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot
ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi
ponudbe.
(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene
podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga
ali storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno
drugače. V tem primeru mora naročnik že v razpisni dokumentaciji navesti, da bo
moral ponudnik zaposliti določeno število domačih podizvajalcev ali vključiti v
izvedbo določeno vrednost ali količino blaga in storitev slovenskega porekla.
Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev
6. člen
(1) Sredstva se lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene
ng, podlagi izvedenega postopka javnega naročila.
(2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja skozi objave javnih
naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki izkaže poslovni interes, ima pravico, skladno z
določili tega zakona, pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega
naročila, če s tem ni kršena poslovna, uradna, vojaška ali državna skrivnost.
Načelo enakopravnosti ponudnikov
7. člen
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka
oddaje javnega naročila ni razlikovanja.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki ni diskriminacije na podlagi
nacionalne, verske, rasne ali državne pripadnosti.
(3) Ugotavljanje izvora blaga ali storitev je dopustno v primerih in za tisti namen, ko
tako določa posebni predpis.
(4) Naročnik ne sme izločiti ponudbe samo zato, ker ima ponudnik sedež v državi, ki
z Republiko Slovenijo nima sklenjenega sporazuma o enakopravni obravnavi
domačih in tujih ponudnikov.
(5) Če Republika Slovenija nima sklenjena sporazuma iz .četrtega odstavka tega
člena, sme naročnik dodeliti domačemu ponudniku v primeru oddaje javnega
naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju
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naročilo skladno z določili tega zakona.
(6) Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti vse podatke o vsebini svojih
poslovnih povezav doma in v tujini, še posebej pa pogodbene pogoje z dobavitelji.

1.5. Varstvo podatkov, dokumentiranje in evidentiranje postopka
Zaupnost podatkov
8. člen
(1) Naročnik mora varovati kot zaupne vse podatke, ki jih prejme v ponudbeni
dokumentaciji od ponudnikov in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih
družbah ali drug predpis.
(2) Naročnik sme odkloniti dajanje takšnih obvestil, ki bi pomenila kršitev zaupnosti
podatkov, dobljenih v ponudbah.
(3) Naročnik mora imena ponudnikov in predložene ponudbe varovati kot poslovno
skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.
Določitev zaupnosti
9. člen
(1) Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom in izbiro
dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z oddajo naročil lahko
naročnik zahteva varovanje zaupnih podatkov, ki jim jih daje na razpolago.
(2) Vsi, ki so prejeli podatke, ki so določeni s posebnimi predpisi kot zaupni, ne glede
na stopnjo zaupnosti, morajo upoštevati zaupno naravo prejetih podatkov.
Dokumentacija in evidentiranje postopka
10. člen
(1) Naročnik mora evidentirati vse faze javnega naročila: oddajo sklenitev pogodbe,
izvajanje pogodbe, način oddaje dodatnih del, prevzem blaga, gradnje ali storitve,
izvajanje izvajalčevih obveznosti v garancijski dobi, pogarancijsko vzdrževanje in
podobno.
(2) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila.
(3) Naročnik mora voditi in hraniti evidenco o pogajanjih v postopkih, kjer je oddal
javno naročilo s pogajanji.
Arhiviranje dokumentacije
11. člen
Naročnik mora hraniti dokumentacijo skladno s predpisi, ki urejajo področje
dokumentarnega gradiva in arhiva. Naročnik pa mora hraniti dokumentacijo najmanj
toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila.

1.6. Jezik
Jezik v postopku
12. člen
(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo in voditi postopek v slovenskem
jeziku Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.
(2)
Naročnik sme poleg razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku dovoliti
uporabo tujih jezikov. V tem primeru pripravi razpisno dokumentacijo ali dele
razpisne dokumentacije tudi v tujem jeziku. Naročnik lahko določi v razpisni
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dokumentaciji, da smejo ponudniki predložiti svoje ponudbe delno ali v celoti tudi v
tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično
dokumentacijo. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene
dokumentacije v tujem jeziku, mora naročnik navesti, kateri del ponudbe je lahko v
tujem jeziku.
(3) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del
ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko to
zahteva in ponudniku določi ustrezni rok.
(4) Naročnik mora navesti tisti tuji jezik, v katerem lahko ponudnik predloži ponudbo.
(5) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v
slovenskem jeziku ali ponudba v slovenskem jeziku.

1.7. Denarna enota
Določitev valute
13. člen
(1) Vrednost v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora biti navedena v slovenskih
tolarjih.
(2) Naročnik lahko določi, da ponudniki v svoji ponudbi navedejo tudi vrednost v
drugih valutah. Pri tem mora naročnik navesti, da se za preračun v slovenske tolarje
uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan odpiranja ponudb.
(3) V primeru, da smejo ponudniki predložiti ponudbo v drugi valuti, mora naročnik v
razpisni dokumentaciji navesti, v katerih valutah je možno predložiti ponudbo.

1.8. Protikorupcijska določila
Prepoved dajanja podkupnin
14. člen
(1) Naročnik mora zavrniti ponudbo, če ponudnik, ki jo je predložil, da ali je
pripravljen dati sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika darilo v obliki gotovine ali v
kakršni koli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršno koli drugo stvar
ali uslugo, katere vrednost je mogoče izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na
dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek javnega naročila.
(2) Zavrnitev ponudbe in razloge zanjo mora naročnik v pisni obliki posredovati
ponudniku in evidentirati v dokumentaciji o javnem naročilu.
Ničnost postopka
15. člen
Če se kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila ali izvedbe že sklenjene
pogodbe z gotovostjo ugotovi, da je bilo s strani naročnika zahtevano ali s strani
ponudnika obljubljeno ali storjeno dejanje iz prvega odstavka prejšnjega člena tega
zakona, ali da je bila pogodba sklenjena zato, ker je bilo obljubljeno ali storjeno
takšno dejanje, posredno ali neposredno, ali je naročnikov delavec ali druga oseba,
ki bi lahko kakorkoli vplivala na sklenitev ali izvršitev pogodbe, zahteval od
ponudnika stvar ali uslugo, se sklenjeno pogodbo takoj razveljavi, skladno s predpisi
o obligacijskih razmerjih in predpisi o pravdnem postopku, ne glede na to. v kateri
fazi izvršitve je ta posel.
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1.9. Pogoji za začetek postopka
Izpolnitev pogojev za začetek postopka
16. člen
(1) Naročnik sme pričeti s postopkom oddaje javnega naročila, če je javno naročilo
predvideno v načrtu nabav in so v proračunu Republike Slovenije, proračunu
lokalne skupnosti ali finančnem načrtu predvidena sredstva. Sredstva za
posamezno javno naročilo ne smejo presegajo zneska, določenega s predpisom,
ki ureja izvrševanje proračuna in javno financiranje. Če traja izvajanja javnega
naročila več let, morajo biti obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih,
dogovorjene v višini, ki jih določa predpis o izvrševanju proračuna za posamezno
leto.
(2) Če je javno naročilo investicijskega značaja, mora naročnik pripraviti investicijski
program po enotni metodologiji za izdelavo programov investicijskega značaja in
v skladu z načrtom razvojnih programov. Program mora potrditi predstojnik
naročnika s pisnim sklepom.
Zagotavljanje sredstev v primeru začasnega financiranja
17. člen
Če še ni sprejet proračun Republike Slovenije, proračun lokalne skupnosti ali sprejet
finančni načrt drugega naročnika, zavezanega po tem zakonu, sme naročnik pričeti
postopek, vendar le do višine sredstev, določenih skladno s predpisi o začasnem
financiranju.
1.10. Postopki naročanja
Vrste postopkov
18. člen
(1) Postopki za oddajo javnih naročil so:
1. odprti postopek,
2. omejeni postopek,
3. postopek s pogajanji.
(2) Naročnik za oddajo javnega naročila izbere praviloma odprti postopek
Oddaja naročila po omejenem postopku
19. člen
(1) Omejeni postopek oddaje javnega naročila je postopek, v katerem naročnik v prvi
fazi prizna sposobnost ponudnikom na podlagi vnaprej določenih pogojev in v drugi
fazi povabi k oddaji ponudb le ponudnike, ki jim se priznal sposobnost, v nadaljnjem
besedilu kandidate.
(2) Omejeni postopek lahko naročnik uporabi samo v primeru, ko je predmet javnega
naročila tako blago, storitev ali gradnja, ki jo glede na tehnično, kadrovsko in
finančno sposobnost lahko izvede le manjše število ponudnikov.
(3) Omejeni postopek sme uporabiti naročnik tudi v primeru, če so predmet javnega
naročila stalne nabave blaga, storitev ali gradenj, ki jih naročnik po obsegu in
časovno ne more vnaprej določiti in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se ne
proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za katere je vzpostavljen trg.
Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po
predhodni objavi
20. člen
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(1) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1
če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi vsaj dveh primernih
ponudb in pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo,
2
če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z
varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec
del ali storitev,
3
kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki
jih naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani
za odprte in omejene postopke izbire izvajalca,
(2) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi
naročila za odprti ali omejeni postopek:
1.
če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi pravilnih ali sprejemljivih
ponudb, pri čemer pa se vsebina razpisne dokumentacije ne sme bistveno
spremeniti. Naročnik mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po tem
postopku, razen če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih
ponudbe so bile predložene v prejšnjem odprtem ali omejenem postopku in so
bile ponudbe skladne z zahtevo za priznanje sposobnosti.
2
če v izjemnih primerih, ko narava naročila ali v naročilo vključenih tveganj ne
dopušča naročniku, da bi predhodno v celoti določil ceno.
(3) Naročnik mora v pogajanjih zagotoviti, da pogodbena cena ni višja od primerljive
cene na tržišču.

2. SKUPNE DOLOČBE
2.1. Začetek postopka
Sklep o začetku postopka
21. člen
(1) Naročnik prične postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, ki mora
vsebovati najmanj naslednje elemente:
1. zaporedno številko javnega naročila za tekoče leto,
2. predmet javnega naročila,
3. navedbo sklepa o potrditvi javnega naročila investicijskega značaja v skladu z
enotno metodologijo, če je potrebno,
4. okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka oddaje
5. opredelitev postavke- konta za plačilo v proračunu države ali lokalne skupnosti ali
finančnem načrtu.
(2) Sklep lahko vsebuje tudi druge elemente, če naročnik meni, da so potrebni za
izvedbo javnega naročila.
(3) Naročnik lahko istočasno imenuje tudi strokovno komisijo za ocenitev ponudb.
Število in sestavo članov komisije naročnik določi glede na predmet javnega naročila
in vrsto postopka oddaje javnega naročila. Komisijo sestavljajo predsednik in
najmanj dva člana, razen v primeru, ko gre za naročilo male vrednosti V primeru
naročila male vrednosti lahko o izboru odloči predstojnik naročnika ali oseba, ki jo
predstojnik določi. Če je vrednost naročila več kot 50.000.000 tolarjev, morajo imeti
člani komisije strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnih naročil. Vsaj eden od
članov komisije mora imeti pravna znanja s področja javnih naročil.
Pooblastilo drugi osebi za izvedbo postopka
22. člen
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Naročnik sme pisno pooblastiti za izvedbo javnega razpisa tudi drugo osebo javnega
prava, ki izvede postopek v imenu in na račun naročnika. Pri oddaji naročila na
vodnem, energetskem, telekomunikacijskem ali transportnem področju sme naročnik
uporabiti seznam usposobljenih ponudnikov drugega naročnika. To svojo odločitev o
uporabi seznama drugega naročnika mora pisno obrazložiti.

2.2. Vsebina razpisne dokumentacije
•Priprava razpisne dokumentacije
23. člen
(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo ponudnik na njeni
osnovi pripravil sprejemljivo ponudbo.
(2) Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim v objavi.
(3) Obvezna vsebina razpisne dokumentacije v odprtem postopku in drugi fazi
omejenega postopka mora, upoštevaje predmet javnega naročila, vsebovati zlasti:
1.
povabilo k oddaji ponudbe,
2.
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3.
obrazec ponudbe,
4.
obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja
usposobljenosti ponudnika (le v primeru odprtega postopka),
5.
obrazce izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa,
6.
vzorec pogodbe,
7.
vrsto, tehnične značilnosti in kakovost, količino ter opise blaga, gradenj in
storitev, čas izvršitve, lokacijo izvršitve oziroma dostave blaga, morebitne
dodatne storitve ipd.,
8.
tehnično dokumentacijo in načrte,
9.
obrazec predračuna z navodilom o izpolnitvi,
10.
navedbo vrste finančnega zavarovanja, s katero ponudnik zavaruje izpolnitev
svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila.
Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so, glede na predmet
naročila, potrebne pri izdelavi ponudbe.
(4) Razpisna dokumentacija v prvi fazi omejenega postopka mora vsebovati zlasti:
1.
povabilo k oddaji ponudbe,
2.
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3.
obrazec ponudbe,
4
obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja
usposobljenosti ponudnika.
(5) Minister, pristojen za finance, natančenje predpiše obvezne sestavne dele
razpisne dokumentacije. Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije za posamezno leto, se določijo vrednosti, od katerih naprej mora naročnik
zahtevati v postopkih oddaje javnih naročil bančno garancijo.

2.3. Dostop do razpisne dokumentacije
Rok za izročitev razpisne dokumentacije
24. člen
(1) Naročnik mora po objavi javnega razpisa po odprtem postopku izročiti proti
zahtevanemu plačilu razpisno dokumentacijo vsakomur, ki jo zahteva Razpisno
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dokumentacijo na zahtevo izroči osebno, po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, če
je tak način dostave možen. Naročnik v odprtem postopku ne sme omejevati roka.
do katerega lahko ponudniki zahtevajo razpisno dokumentacijo.
(2) Ponudniki morajo zahtevati od naročnika razpisno dokumentacijo čim prej po
objavi razpisa. Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo najkasneje v dveh
dneh od dneva, ko jo je ponudnik zahteval.
(3) Ponudnik mora najkasneje v osmih dneh od prevzema razpisne dokumentacije
poslati naročniku pisno izjavo, da je dokumentacijo strokovno preveril, ter da je
popolna in ustrezna za pripravo ponudbe ali mora zahtevati, da jo naročnik
dopolni. Ponudnik mora navesti razloge za dopolnitev. Če ponudnik izjavi, da se
strinja z dokumentacijo, mora izjaviti tudi, da ne bo uveljavljal naknadnih
podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije. Če so razlogi za
dopolnitev razpisne dokumentacije utemeljeni, mora ponudnik v najkrajšem
možnem času, vendar ne kasneje kot v osmih dneh od prejema predloga,
ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, dostaviti dopolnila in
primerno podaljšati rok za oddajo ponudbe. V primeru molka ponudnika šteje, da
se strinja z vsebino razpisne dokumentacije.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
25. člen
(1) Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, spremeni ali dopolni
razpisno dokumentacijo, jo mora nemudoma brezplačno posredovati tistim
ponudnikom, ki so jo že prejeli.
(2) Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali
dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe
razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mera
ponoviti javni razpis in povrniti ponudnikom na njihovo zahtevo dokumetirane
stroške.
(3) Če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno
obvestilo ali pojasnilo, mora to zahtevati v pisni obliki najkasneje pet dni pred
potekom roka za predložitev ponudb. Naročnik mu mora v najkrajšem času
posredovati pisni odgovor, pri tem pa mora isto obvestilo istočasno posredovati tudi
vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo.
(4) Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni, če se lahko
pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu
dopolnilnih listin na kraju samem, ali če naročnik spremeni ali dopolni razpisno
dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, mora.
glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšati rok za predložitev ponudb
(5) O podaljšanju roka mora naročnik pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli
razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen
razpis.
2.4. Določitev vrednosti naročila
Določitev osnove
26. člen
(1) Naročnik mora predmet javnega naročila oblikovati v smiselno zaključene celote
(v nadaljnjem besedilu sklope) tako, da jih je mogoče oddajati ločeno. Naročnik ne
sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti
izognil javnemu razpisu.
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(2) Ocenjena vrednost javnega naročila se določi brez davka na dodano vrednost.
(3) Tolarsko protivrednost zneskov v EURO, določenih v tem zakonu, določi 31.
avgusta vsako drugo leto vlada s posebnim predpisom, izdanim na podlagi tega
zakona. Izračun teh vrednosti temelji na povprečnih dnevnih vrednostih v EURO in
EURO, izraženih v posebnih pravicah črpanja.
Določitev vrednosti naročila
27. člen
(1) Osnova za izračun ocenjene vrednosti naročila se določi na naslednji način:
1.
v primeru prodajne, najemne ali zakupne pogodbe ali pogodbe o leasingu za
določeno obdobje 12 mesecev ali manj se upošteva celotna vrednost
pogodbe za ves čas njenega trajanja, če pa čas presega 12 mesecev, pa
njena celotna vrednost, vključno z ocenjeno preostalo vrednostjo,
2.
v primeru pogodb iz prejšnje točke, sklenjene za nedoločen čas ali če obstaja
dvom glede trajanja pogodbe, njena mesečna vrednost, pomnožena z 48,
(2) Če je sklenjena pogodba za nedoločen čas ali je treba pogodbo obnoviti po
določenem času, se ocenjena vrednost pogodbe določi na naslednji način:
1.
na podlagi dejanske celotne vrednosti podobnih pogodb, sklenjenih v
prejšnjem proračunskem letu ali zadnjih dvanajstih mesecih, pri čemer je treba
prilagoditi pričakovane spremembe po količini ali vrednosti za dvanajst
mesecev od prvotne pogodbe dalje,
2.
na podlagi ocenjene celotne vrednosti v dvanajstih mesecih po prvi dobavi ali
za čas trajanja pogodbe, kadar je trajanje daljše od dvanajst mesecev.
(3) Če bi predlagani obseg istovrstnih nabav lahko pripeljal do naročil, ki bi bila lahko
podeljena v ločenih delih (sklopih), je treba za osnovo vzeti ocenjeno vrednost
celotne vsote naročila.
Določitev vrednosti naročila storitev
28. člen
(1) Pri izračunu ocenjene vrednosti storitve mora naročnik upoštevati vrednost
storitve in vse stroške storitve, ki jih ima ponudnik.
(2) Ne glede na prejšnji člen tega zakona mora naročnik pri izračunu ocenjene
vrednosti naročila nekaterih posebnih storitev upoštevati naslednje zneske:
1.
za zavarovalne storitve: višino premije
2.
za bančne in druge finančne storitve: honorarje, provizije in obresti in druge
vrste plačil, ki bremenijo storitev,
3
za storitve, ki vključujejo arhitekturne storitve, industrijski dizajn, prostorsko
planiranje in podobno: honorar ali provizijo.
(3) Če naročnik ne more določiti ocenjene vrednosti naročila zaradi daljšega trajanja
pogodbe, naročnik določi vrednost pogodbe skladno s prvim odstavkom prejšnjega
člena tega zakona.
Določitev vrednosti za gradnje
29. člen (30. člen)
Poleg upoštevanja določila za določitev vrednosti naročila iz 27. člena tega zakona,
je podlaga za izračun vrednosti za gradnje skupna vrednost gradnje
Vključitev potrebnih elementov za določanje cene gradnje
30. člen (32. člen)
(1) Pri ocenjevanju vrednosti naročila za gradnje mora naročnik vključiti vrednost
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vsega blaga in storitev, ki so potrebni za izvedbo naročila.
(2) Naročnik ne sme prišteti k vrednosti naročila za gradnje vrednosti blaga ali
storitev, ki niso potrebni za izvršitev naročila, da bi se izognil uporabi zakona za
naročila tega blaga ali teh storitev.
Določitev vrednosti za sklope
31. člen
(1) Če so blago, gradnje ali storitve predmet posameznih sklopov, od katerih je vsak
sklop predmet posebne pogodbe, je treba pri ocenjevanju vrednosti upoštevati
vrednost vseh sklopov skupaj.
(4) Naročnik mora tudi posamezne sklope, katerih skupna vrednost je večja od
vrednosti, določene v 85., 89., 101. 118. in..121. členu tega zakona, oddati
skladno z določili tega zakona.
(3) Objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni obvezna za oddajo sklopov,
katerih ocenjena vrednost je manj kot 1.000.000 EURO za gradnje oziroma 80.000
EURO za storitve in pod pogojem, da skupna vrednost tako izvzetih sklopov ne
presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov.

2. 5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja
Tehnične specifikacije
32. člen (33. člen)
(1) Tehnične specifikacije so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik
jih mora navesti v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na vsako posamezno javno
naročilo.
(2) Tehnične specifikacije mora naročnik določiti s sklicevanjem na zakone, tehnične
predpise in standarde, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s sklicevanjem na evropske
standarde ali evropska tehnična soglasja ali skupne tehnične specifikacije, kadar v
Republiki Sloveniji ne obstajajo slovenski tehnični predpisi in standardi.
(3) Obstoj tehničnih predpisov iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojno ministrstvo.
Uporaba tehničnih specifikacij
33. člen (34. člen)
(1) Naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo
blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe
in bi s takim navajanjem dajal naročnik prednost določenim ponudnikom ali jih s
takim navajanjem neupravičeno izločil.
(2) Naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki bi pomenilo
prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen, če predmet pogodbe takšnih
specifikacij ne opravičuje. Naročnik ne sme navajati posameznih blagovnih znamk,
patentov, tipov ali posebnih izvorov ali izdelave.
(3) Če naročnik v razpisni dokumentaciji ne more opisati predmeta pogodbe tako, da
bi bile specifikacije za ponudnike dovolj natančno razumljive, mora navedbam
elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, obvezno dodati
navedbo "ali podobno".
Izdaja potrdil o izpolnjevanju zahtev
34. člen (35. člen)
Kadar naročnik, ki naroča storitev, zahteva izdajo potrdila o izpolnjevanju zahtev
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neodvisnih organov in organizacij za potrjevanje skladnosti storitve z določenimi
standardi za vodenje in zagotavljanja kakovosti, se mora sklicevati na sistem
zagotavljanja kakovosti v skladu s skupino slovenskih standardov SIST EN ISO
9000, ki jih morajo izdati organi, ki izpolnjujejo zahteve iz skupine slovenskih
standardov SIST EN 45000.
Vsebina tehnične specifikacije oziroma projektne dokumentacije
35. člen (36. člen)
(1) Tehnične specifikacije in projektna dokumentacija, opredeljene v tem zakonu,
pomenijo tehnične zahteve, ki so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije, kjer
so določene značilnosti sklopov del, materialov, izdelkov, blaga ali storitev.
Omogočati morajo, da se delo, material, izdelek, nabava ali-storitev opiše objektivno
in na način, ki ustreza uporabi za potrebe naročnika.
(2) Tehnične specifikacije lahko v'sebujejo kakovost, učinkovitost, varnost, zahteve
ali mere, ki se nanašajo na material, izdelek, blago ali storitev glede zagotavljanja
kakovosti, terminologije, znakov, testiranj in testnih metod, pakiranja, označevanja in
etiketiranja.
(3) V primeru naročil za gradnje lahko tehnične specifikacije vsebujejo tudi predpise
za načrtovanje in izračun stroškov, preizkus, pregled in prodajne pogoje ter tehnike
ali metode gradnje.
Dovolitev izjem
36. člen (37. člen) '
(1) Naročniku ni treba uporabljati določil 32. člena tega zakona v naslednjih primerih:
1
če standardi, tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije oziroma
projektna dokumentacija ne vsebujejo nobenega določila, ki bi nakazovala na
ugotavljanje skladnosti, ali če ni tehničnih sredstev za zadovoljivo ugotavljanje
skladnosti izdelka ali storitve s temi standardi, tehničnimi soglasji ali splošnimi
tehničnimi specifikacijami oziroma projektno dokumentacijo,
2. če bi uporaba določala vnaprej uporabo vzajemnega priznanja tipskih odobritev za
telekomunikacijsko in terminalno opremo ali glede standardizacije na področju
informacijske tehnologije in telekomunikacij ali drugih instrumentov skupnosti na
posebnih področjih blaga ali storitev,
3. če bi uporaba standardov, tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih specifikacij
zahtevala, da naročnik opravi nabavo blaga, ki bi bilo nezdružljivo z že obstoječo
opremo ali bi imela nabava blaga za posledico nesorazmerne stroške ali bi
povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave.
4. če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi česar uporaba
obstoječih standardov, tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih specifikacij ne bi bila
primerna.
(2) Naročnik, ki se sklicuje na prejšnji odstavek, mora svoje razloge objaviti tudi v
javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji.
(3) Naročnik mora razloge iz prejšnjega odstavka na zahtevo pristojnega državnega
organa, Evropske komisije ali drugih držav Skupnosti tudi obrazložiti.
Drugi načini določanja tehničnih specifikacij
37. člen (38. člen)
Če standardi, tehnične specifikacije ali splošne tehnične specifikacije ne obstajajo,
se lahko tehnične specifikacije določijo na naslednji način:
1.
v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Te
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2.
3.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

tehnične specifikacije morajo izpolnjevati temeljne zahteve, ki veljajo v okviru
Evropskih skupnosti in se uporabljajo za tehnično usklajevanje po postopkih,
ki so za to posebej predvideni, še zlasti pa je navedeno treba upoštevati pri
nabavi gradbenih izdelkov, informacijske tehnologije,
na področju
telekomunikacij in drugih specifičnih področjih storitev in blaga,
v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji, ki veljajo
za načrtovanje, način izračunavanja, izvedbo del in uporabo materialov,
v skladu z drugimi dokumenti, pri čemer mora naročnik uporabiti naslednji
prednostni vrstni red:
a) slovenske standarde SIST, ki so prevzeti mednarodni standardi,
b) katere koli druge nacionalne standarde,
c) tehnična soglasja, veljavna v Republiki Sloveniji.
Standardi
38. člen (39. člen)
Slovenski standard je standard, ki sprejme organ Republike Slovenije, pristojen
za standarde, in je dosegljiv javnosti.
Evropski standard je standard, ki ga sprejme organ Evropskih skupnosti, pristojen
za standarde, in je dosegljiv javnosti.
Tuji nacionalni standard je standard, ki ga sprejme tuj nacionalni organ pristojen
za standarde, inje dosegljiv javnosti.
Drugi standardi so standardi, ki so lahko sprejeti tudi na drugačnih temeljih, kot
na primer panožni standardi ali standardi v podjetju.
Medanrodni standard je standard, ki ga sprejem mednarodna organizacija za
standardizacijo oziroma mednarodna standardizacijska organizacija in je
dosegljiv javnosti.

Tehnično soglasje
39. člen (40. člen)
(1) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena ustreznosti proizvoda za
predvideno uporabo.
(2) Evropsko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena o ustreznosti proizvoda
za predvideno uporabo, ki temelji na izpolnjevanju bistvenih zahtev za gradnjo,
za katero je namenjeno. Evropsko tehnično soglasje podeli organ, pristojen za
podelitv tehničnih soglasij.
(3) Evropsko tehnično soglasje se uporablja za naročila gradenj.
Skupna tehnična specifikacija
40. člen (41. člen)
Skupna tehnična specifikacija je tehnična specifikacija, določena skladno s
postopkom, ki ga priznava Republika Slovenija zaradi zagotovitve enotne uporabe v
vseh državah Evropske skupnosti. Skupna tehnična specifikacija mora biti objavljena
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Navedba bistvenih zahtev
41. člen (42. člen)
Bistvene zahteve so zahteve, ki se nanašajo na varnost, zdravje in druge okoliščine,
ki so v splošnem interesu in jih je treba upoštevati pri izvedbi.
2.6. Pogoji za udeležbo
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Obvezni pogoji
42. člen (43. člen)
(1) Naročnik mora v objavi in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se
dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi.
(2) Naročnik mora izločiti iz postopka ponudbo ponudnika v naslednjih primerih:
1. če ni registran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež,
2. če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
3. če mu je bila v zadnjih dveh letih pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za prekršek ali v zadnjih petih letih za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. če ni poravnaval davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji,
5. če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
6. če ni finančno in poslovno sposoben,
7. če ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
8. če je dal zavajajoče podatke, zahtevane v tem odstavku.
(3) Za izpolnjevanje obveznosti ponudnika do podizvajalcev ali ponudnikovih
dobaviteljev lahko naročnik predpiše še dodatne pogoje. Sprejem teh pogojev mora
ponudnik posebej potrditi v ponudbeni dokumentaciji.
(4) Naročnik mora določiti posamezne sklope pri naročilih, ki se lahko oddajajo po
posameznih sklopih. V tem primeru upošteva, da ponudnik izpolnjuje pogoje le za
posamezni sklop, za katerega se je prijavil. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti,
ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne
glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Naročnik sme skleniti pogodbo z
izbranim ponudnikom za izvedbo celotnega naročila le, če je v izvedbo pogodbe
vključen tudi podizvajalec, kije za posamezni sklop oddal najugodnejšo ponudbo.
Dokazovanje izpolnjevanja pogojev
43. člen (44. člen)
(1) Naročnik mora od ponudnika zahtevati pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev iz
drugega odstavka 42. člena tega zakona.
(2) Za dokaze, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi, da dokaže svojo
sposobnost za izvedbo javnega naročila, štejejo listine, ki jih izdajo na njegovo
zahtevo organi:
1.
pod 1., 2. in 3. točko drugega odstavka 42.člena tega zakona - izpisek iz
sodne ali druge evidence,
2.
pod 4. točko drugega odstavka 42. člena tega zakona - potrdilo, ki ga izda
pristojni davčni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež ali pristojni organ v
Republiki Sloveniji,
3
pod 5. točko drugega odstavka 42. člena tega zakona - potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti.
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4

5.
a)

b)
c)

č)

d)

e)

(3)

(4)

(5)

pod 6. točko drugega odstavka 42. člena tega zakona - revidirana bilanca
stanja ali izvlečki iz bilance stanja ali izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov
od prodaje in prihodkov od izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša
pogodba za zadnja tri obračunska leta, mnenja in izkaze bank in drugih
specializiranih institucij oziroma dokazila, ki so navedena v objavi in razpisni
dokumentaciji. Naročnik mora v objavi ali v povabilu na razpis in v razpisni
dokumentaciji navesti, kateri element iz te točke je izbral in katere druge
elemente, ki dokazujejo finančno in poslovno sposobnost, mora ponudnik še
predložiti,
pod 7. točko drugega odstavka 42. člena tega zakona - eno ali več dokazil,
skladno s predmetom naročila, količino in namenom, kot na primer:
seznam najvažnejših opravljenih dobav, gradenj ali storitev v zadnjih treh letih,
z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov; če so kupci
oziroma naročniki storitev naročniki, opredeljeni po tem zakonu, mora biti
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda ali podpiše pristojni organ, če so
bili kupci oziroma naročniki zasebne družbe ali zasebniki, mora potrdilo
potrditi kupec,
opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje
kakovosti ter študijskih in raziskovalnih zmogljivosti,
navedba ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev
ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor
kakovosti,
vzorci, opis ali fotografije izdelkov, opisa in izvedba del in storitev, ki jih bo
ponudnik izvedel. Naročnik lahko v primeru dvoma zahteva dokazilo o njihovi
istovetnosti.
certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor
kakovosti, s katerimi
potrdijo skladnost izdelkov oziroma storitev z
zahtevanimi določenimi specifikacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji,
če gre za zapletene izdelke, zahtevnejše storitve in gradnje, ali če je predmet
naročila v izjemnih primerih namenjen za posebne namene, je treba opraviti
ogled. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu
pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Pregled obsega
ponudnikove proizvodne zmogljivosti, če je potrebno tudi njegove raziskovalne
in študijske zmogljivosti ter način ugotavljanja kakovosti.
Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za udeležbo iz 42. člena tudi
njegovi podizvajalci. če jih navaja v ponudbi. Izpolnjevanje pogojev mora biti.
dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika.
V Republiki Sloveniji izdajajo potrdila iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega
člena redna sodišča, davčna uprava ali obrtna zbornica, potrdila iz 3. točke
drugega odstavka tega člena pa davčna uprava, na območju katere ima
ponudnik svoj sedež.
Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora naročnik preveriti, ali je listino, s
katero ponudnik dokazuje zahtevano dejstvo, izdal pristojni organ. Seznam
pristojnih organov tujih držav, ki izdajajo listine, ki dokazujejo obstoj
ponudnika, pripravi minister, pristojen za finance, najkasneje v tridesetih dneh
po uveljavitvi tega zakona.

Strokovna priporočila
44. člen (45. člen)
(1) Če naročnik zahteva predložitev strokovnih priporočil, mora razpisu ali povabilu in
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v razpisni dokumentaciji natančno navesti, katera strokovna priporočila (reference)
morajo predložiti ponudniki.
(2) Obseg zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena tega zakona mora biti omejen na
predmet javnega naročila. Naročnik mora dosledno upoštevati zakonite interese
ponudnika pri varovanju njihovih tehničnih in poslovnih skrivnosti. Ugotovljene
podatke sme naročnik uporabiti izključno za potrebe konkretnega naročila.
Nadomestna izjava
45. člen (46. člen)
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil,
zahtevanih v drugem odstavku 43. člena tega zakona ali pa taka potrdila ne
zajemajo vseh primerov, navedenih v 1., 2. in 3. točki 43. člena tega zakona, jih
lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo.
2.7. Priznavanje sposobnosti
Ugotovitev sposobnosti
46. člen (47. člen)
(1) Naročnik mora oddati naročilo na podlagi elementov za ugotovitev sposobnosti,
ki se nanašajo na finančne, kadrovske in tehnične sposobnosti za izvedbo naročila.
Naročnik lahko določi tudi druge dodatne elemente za ugotovitev sposobnosti, ki ne
smejo biti diskriminatorni.
(2) Naročnik mora pred oddajo naročila preveriti, če ponudnik izpolnjuje elemente
glede poslovne in finančne sposobnosti, opredeljene v 5. in 6. točki drugega
odstavka 42. člena tega zakona.
Ugotavljanje sposobnosti za podizvajalce
47. člen (48. člen)
(1) Naročnik lahko pri ugotavljanju sposobnosti za izvedbo naročila od ponudnikov
zahteva, da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo naročila delno ali v celoti zaupali
podizvajalcu. V tem primeru mora ponudnik navesti ime podizvajalca in v primeru
sklenitve pogodbe je isti podizvajaiec tudi imenovan v pogodbi med naročnikom in
izvajalcem.
(2) Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne
glede na število podizvajalcev.
Predložitev skupne ponudbe
48. člen (49. člen)
(1) Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Naročnik ne sme od take skupine
zahtevati, da se povežejo v kakšno pravno formalno obliko, da bi predložili skupno
ponudbo.
(2) Naročnik pa lahko zahteva, da predloži taka skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu in je to nujno za uspešno
izvedbo pogodbe. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
(3) Naročnik sme zahtevati od pravnih oseb, da v ponudbi ali v prošnji za
sodelovanje navedejo imena in ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo
odgovorne za izvedbo naročila.
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Izbira kandidatov
49. člen (50. člen)
(1) V omejenem postopku in postopku s pogajanji mora naročnik izbrati tiste
ponudnike, ki jih bo kasneje pozval, da predložijo ponudbo ali se udeležijo pogajanj
(2) Naročnik izbere kandidate na podlagi podatkov, ki so jih predložili ponudniki, in ki
dokazujejo:
ponudnikov pravni status,
ponudnikovo poslovno sposobnost,
ponudnikovo finančno sposobnost,
ponudnikovo tehnično sposobnost,
ponudnikovo kadrovsko sposobnost.
(3) Ponudnik dokaže izpolnjevanje pogojev na način, določen v 42 in 43 členu tega
zakona.
Določitev liste kandidatov
50. člen (51. člen)
(1) Naročnik mora sestaviti seznam kandidatov in določiti obdobje, za katerega
. priznava usposobljenost. To obdobje ne sme trajati več kot tri leta.
(2) Če naročnik izbira izvajalca po postopku s pogajanji, ker ni prejel pravilnih
ponudb, mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po postopku s pogajanji, če ne
vključi vseh ponudnikov iz neuspelega odprtega ali omejenega postopka, ki jim je
priznal sposobnost po 49. členu tega zakona, in ki so predložili, glede na zahteve v
postopku javnega naročila, formalno pravilne ponudbe
2.8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Določitev meril
51. člen (52. člen)
(1) Naročnik mora objaviti enaka merila v objavi naročila in v razpisni dokumentaciji.
(2) Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni
dokumentaciji opisana in ovrednotena. Merila ne smejo biti diskriminatorna in morajo
biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k
nediskriminatornemu razvrščanju ponudb.
(3) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa
merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v vrstnem redu od najpomembnejšega do
najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem
postopku naročnik ne sme več spreminjati meril.
(4) Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila
objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena.
Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo navedeno v razpisni
dokumentaciji. Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več
spreminjati meril.

Vrste meril
52. člen (53. člen)
(1) Merilo za ocenitev ponudbe je lahko:
1. ekonomsko najugodnejša ponudba ali
2. najnižja cena.
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(2) Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki vsebuje različna merila,
odvisna od predmeta javnega naročila. Merila so lahko naslednja:
1. datum dobave ali zaključka del,
2. tekoči stroški,
3. stroškovna učinkovitost,
4. kakovost,
5. estetske in funkcionalne lastnosti,
6. tehnične prednosti,
7. poprodajne storitve in tehnična pomoč,
8. garancijska doba,
9. obveznosti v zvezi z rezervnimi deli,
10. pogarancijsko vzdrževanje
11. ceno in podobno.
(3) Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. V primeru uporabe tega
merila naročnik po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne sme priznavati naknadnega
poviševanja cen.

Ponudbe v variantah
53. člen (54. člen)
(1) Če je merilo za oddajo naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, lahko
naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik in ki ustrezajo minimalnim
zahtevanim tehničnim specifikacijam naročnikov. Naročnik mora v razpisni
dokumentaciji navesti minimalne tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati v
variantnih predlogih ter posebne zahteve za njihovo predložitev.
(2) Če variantna ponudba ni dopustna, mora naročnik to v objavi in v razpisni
dokumentaciji posebej navesti.
(3) Naročnik ne sme zavrniti predložitve variante zaradi dejstva, da je bila variantna
ponudba sestavljena na podlagi tehničnih specifikacij, določenih v skladu z
evropskimi specifikacijami ali v skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami, ki so
bile priznane kot primerne za izpolnitev bistvenih zahtev.
Neobičajno nizka cena
54. člen (55. člen)
(1) Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora
naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh
postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete
obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni.
(2) Naročnik lahko zahteva obrazložitev, ki je oprta na objektivno podlago, ki zadeva
ekonomiko načina gradnje, proizvodnje ali izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne
pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvajanju naročila, ali izvirnost izdelka ali dela, ki ga
predlaga ponudnik.
(3) Naročnik lahko zavrne ponudbo, ki vsebuje neobičajno nizko ceno zaradi državne
podpore, če se je o tem prej posvetoval s ponudnikom in če ponudnik ni mogel
dokazati, da je bila pomoč sporočena Komisiji v skladu s 93. členom Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti, ali če Evropska komisija zavrnitev odobri. Naročnik,
ki zavrne ponudbo v teh primerih, mora o tem obvestiti Evropsko komisijo
(4) Za naročila, katerih objava se opravi le v Uradnem listu Republike Slovenije, daje
mnenje iz tretjega odstavka tega člena Urad za varstvo konkurence
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Dodatna pojasnila in dopustni popravki
55. člen (56. člen)
Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu,
vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi
kakršne koli spremembe, vsebine ponudbe, vključno spremembe cene in takih
sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Naročnik sme v
soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb,
lahko pa tako ponudbo zavrne.
2.9. Roki v postopkih oddaje naročil
Rok za predložitev ponudbe
56. člen (57 člen)
(1) Naročnik mora objaviti v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji rok, v
katerem je treba predložiti ponudbo. Rok za oddajo ponudbe, določen v objavi in
razpisni dokumentaciji, mora biti isti.
(2) Predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do
roka, ki je določen v objavi.
(3) Naročnik mora določiti datum in uro za predložitev ponudbe v objavi in razpisni
dokumentaciji.
(4) Po poteku roka ponudnik ne sme več umakniti ali spremeniti ponudbe. Če
ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe,
če je bila njegova ponudba izbrana, sme naročnik vnovčiti garancijo za resnost
ponudbe.
(5) Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno ali po pošti.
(6) Minister, pristojen za finance, lahko s podzakonskim predpisom določi tudi druge
načine predložitve ponudbe, ki morajo zagotoviti:
1 da vsaka ponudba vsebuje vse potrebne elemente za vrednotenje ponudb,
2. da je zagotovljena zaupnost vsebine ponudb do dneva odpiranja ponudb,
3. da v primeru, ko je to potrebno, ponudnik brez odlašanja pisno potrdi
predano ponudbo ali pošlje originalno ponudbo,
4 da so ponudbe odprte šele po roku, ko je potekel rok oddajo ponudb.
Računanje rokov
57. člen (58. člen)
(1) Roki za predložitev ponudbe se štejejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo
za objavo v Uradni list Republike Slovenije.
(2) Če je javni razpis objavljen v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, šteje rok za
predložitev ponudbe od dneva, ko je naročnik odposlal zahtevo za objavo v
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
(3) Zahteva za objavo se pošlje po pošti, telefaksu ali v elektronski obliki. Razpis
mora bitrobjavljen najkasneje v dvanajstih dneh od dneva, ko je naročnik odposlal
zahtevo Naročnik mora razpolagati z dokazom o datumu, ko je odposlal obvestilo v
objavo.
Pravočasna ponudba
58. člen (59. člen)
(1) Za pravočasno šteje ponudba, ki je naročniku predložena do datuma in ure,
določene v objavi
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(2) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na
zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu.
(3) Če je bila ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, se
šteje, da je bila predložena prepozno. Naročnik po končanem postopku odpiranja
ponudb zaprto ponudbo vrne ponudniku, z navedbo, da je prepozna
Določitev roka za predložitev ponudbe
59. člen (60. člen)
(1) Rok za predložitev ponudbe mora omogočiti ponudniku, da pripravi pravilno
ponudbo.
(2) Pri določanju roka za predložitev ponudbe mora naročnik predvideti daljši rok, če
se za pripravo ponudbe zahteva pregled obsežne.razpisne dokumentacije, obširnih
tehničnih specifikacij, ogled lokacije in podobno.
Splošni rok za predložitev ponudb v odprtem postopku
60. člen (61. člen)
(1) Če je naročnik objavil oddajo naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, rok
za predložitev ponudb v odprtem postopku ne sme biti krajši od 52 dni od dneva,
ko je naročnik odposlal razpis v objavo.
(2) Če je objava opravljena le v Uradnem listu Republike Slovenije, rok za
predložitev ponudb v odprtem postopku ne sme biti krajši od 40 dni od dneva, ko
je naročnik odposlal razpis v objavo.
Skrajšani rok za oddajo ponudb v odprtem postopku
61. člen (62. člen)
(1) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v prvem odstavku 60.
člena tega zakona, se lahko nadomesti z dovolj dolgim rokom, ki omogoča
pripravo pravilne ponudbe, ki pa mora biti daljši od 36 dni.
(2) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v drugem odstavku 60.
člena tega zakona, se lahko nadomesti z dovolj dolgim rokom, ki omogoča
pripravo pravilne ponudbe, ki pa mora biti daljši od 30 dni.
(3) V nobenem primeru rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 22 dni od
dneva, ko je bilo naročilo objave odposlano, če je naročnik poslal predhodni
razpis, skladno z 68. členom tega zakona in je bila objava poslana po obrazcu za
predhodno objavo Uradnemu listu Republike Slovenije oziroma Uradnemu glasilu
Evropskih skupnosti, kjer je to potrebno in če so bili izpolnjeni še naslednji pogoji:
- da je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev,
preden je odposlal objavo javnega razpisa,
- da je bilo v predhodnem razpisu objavljenih najmanj toliko informacij, kot jih je imel
naročnik na razpolago v času predhodnega razpisa.
Roki za sprejem prijav v omejenem postopku in v postopku s pogajanji
62. člen (63 člen)
(1) Rok za sprejem prijave za sodelovanje v omejenem postopku in v postopku, ki
vključuje pogajanja po predhodni objavi javnega razpisa, vrednost naročila pa
zahteva od naročnika, da objavi oddajo naročila tudi v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti, mora biti daljši od 37 dni od dneva, koje naročnik odposlal povabilo.
(2) Če objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni potrebna, rok za sprejem
prijave za sodelovanje v omejenem postopku in v postopku, ki vključuje pogajanja
po predhodni objavi javnega razpisa, mora biti daljši od 25 dni od dneva, ko je
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naročnik odposlal povabilo.
Določitev splošnega roka za sprejem ponudb v omejenem postopku
63. člen (64. člen)
Rok za prejem ponudb pri omejenem postopku ne sme biti krajši od 40 dni od dneva,
ko je naročnik odposlal pisno vabilo, če je objava potrebna v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti in ne krajši od 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno
vabilo, če objava v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti ni potrebna
Skrajšanje roka za oddajo ponudbe
64. člen (65. člen)
(1) Rok za predložitev ponudbe v omejenem postopku, določen v 63. členu tega
zakona, se lahko skrajša na 26 dni od dneva, ko je bilo naročilo objave odposlano,
če je naročnik poslal predhodni razpis, skladno z 68. členom tega zakona in je bila
objava poslana po obrazcu za predhodno objavo Uradnemu listu Republike
Slovenije oziroma Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti, kjer je to potrebno in če je
naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev preden je
odposlal objavo za naročilo javnega razpisa in če je bilo v predhodnem razpisu
objavljenih najmanj toliko informacij, kot jih je imel naročnik na razpolago v času
predhodnega razpisa.
(2) Prijava za sodelovanje v postopku za oddajo javnega naročila se lahko pošlje kot
pismo, telegram, teleks, telefaks, po elektronski pošti ali se zanj zaprosi po telefonu.
Če so bile prijave oddane s telegramom, teleksom, telefaksom, po elektronski pošti
ali po telefonu, morajo biti potrjene s pismom, poslanim pred rokom, določenim v 60.
členu tega zakona.
(3) Če je mogoče ponudbo pripraviti le na podlagi ogleda lokacije ali po pregledu
dopolnilnih dokumentov, mora naročnik rok, neveden v prvem odstavku tega člena,
primerno podaljšati.
Pogoji za skrajšanje rokov v omejenem postopku
65. člen (66. člen)
(1) Če zaradi nujnosti v omejenem postopku in v postopku s pogajanji ob predhodni
objavi razpisa, ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 64. členu tega zakona, lahko
naročnik določi naslednje roke:
»
1. zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu ne sme biti krajši od 15
dni od datuma, ko je bil razpis odposlan,
2. zadnji rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 10 dni od datuma povabila
za sodelovanje na razpisu.
(2) Če je kandidat zahteval dodatna obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo
pravočasno, jih mora naročnik dostaviti najmanj štiri dni pred zadnjim datumom,
določenim za prejem ponudb.
(3) Prijave in povabila za sodelovanje na razpisu je treba poslati po najhitrejši možni
poti. Če ponudnik pošlje prijavo s telegramom, po teleksu, telefaksu ali po telefonu,
jih mora potrditi s pismom, poslanim pred iztekom roka, določenem v prvem
odstavku tega člena.
(4) Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za naročila na
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju
2.10. Objava javnega naročila
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Način objave
66. člen (67. člen)
(1) Vse objave v zvezi z javnimi naročili mora naročnik objaviti v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(2) Naročnik mora objaviti javni razpis in druge objave v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti, če javno naročilo presega vrednost, določeno za posamezne vrste javnih
naročil. Objava se opravi v slovenskem jeziku, povzetek pomembnejših elementov
razpisa mora biti objavljen v uradnih jezikih Evropskih skupnosti, pri čemer pa šteje
za avtentično besedilo le besedilo v slovenskem jeziku. Objava v Uradnem listu
Republike Slovenije ne sme biti opravljena pred objavo v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti.
(3) Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi naročnik, stroške objave
v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pa nosi Uradno glasilo Evropskih skupnosti.
(4) Naročnik sme objaviti obvestila o javnih naročilih ali natečajih načrtov tudi v
drugih sredstvih obveščanja, vendar ne pred objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma pred objavo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, če je
potrebna objava tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Tako obvestilo tudi
mora vsebovati iste podatke, kot so objavljeni v uradnih listih.
(5) Minister, pristojen za finance, predpiše enotne obrazce za objave v Uradnem
listu Republike Slovenije za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po tem
zakonu. Ti obrazci se uporabljajo tudi za objavo v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti.
Vrste objav
67. člen (69. člen)
(1) Vrste objav so:
1. predhodni razpis,
2. javni razpis,
3. obvestilo o oddaji naročila,
4 javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov,
5. periodično informativno obvestilo.
(2) Naročnik v omejenem postopku za oddajo naročila objavi javni razpis le v prvi fazi
za oddajo ponudb za ugotovitev usposobljenosti, v drugi fazi pa povabi kandidate k
oddaji ponudb.
(3) Objava javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov in objava periodičnega
informativnega obvestila se opravi le v primeru oddaje naročila na vodnem,
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.
Predhodni razpis
68. člen (70. člen)
(1) Za načrtovana javna naročila, ki presegajo okvirno vrednost 750.000 EURO,
mora naročnik najmanj enkrat letno objaviti s predhodnim razpisom namero o oddaji
javnega naročila.
(2) Naročnik mora predhodni razpis objaviti tudi v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti.
(3) V primeru naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem
področju mora biti predhodni razpis opravljen največ dvanajst mesecev pred
datumom, ko naročnik pošlje povabilo za sodelovanje v omejenem postopku ali
postopku s pogajanji, pri čemer mora upoštevati tudi roke, določene za sprejem
ponudb, opredeljene v tem zakonu.
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Javni razpis
69. člen (71. člen)
Javni razpis mora naročnik objaviti v naslednjih primerih:
1. v primeru oddaje naročila po odprtem postopku,
2. v prvi fazi omejenega postopka,
3. v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi.
Vsebina povabila za oddajo ponudbe v omejenem postopku
70. člen (72. člen)
Naročnik mora istočasno v pisni obliki povabiti izbrane kandidate k predložitvi
ponudb. Povabilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1.
naslov, kjer lahko kandidat zahteva razpisno dokumentacijo in dopolnilno
dokumentacijo in zadnji rok za tako zahtevo ter navesti znese« in pogoje
plačila za razpisno dokumentacijo,
2.
zadnji rok za sprejem ponudb, naslov, na katerega je treba poslati ponudbo in
jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba,
3.
reference ponudnika s področja, na katerega se nanaša naročilo,
4. seznam listin, ki jih je treba priložiti kot prilogo za preverjanje kandidatovih
navedb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki jih morajo
izpolnjevati kandidati ali kot dopolnitev podatkov za dokazovanje finančne in
poslovne sposobnosti in sposobnosti za izvedbo naročila, ki je predmet razpisa,
5. datum odpiranja ponudb.
Obvestilo o oddaji naročila
71. člen (73. člen)
(1) Naročnik mora objaviti izid javnega naročila, ne glede na vrsto postopka,
najkasneje v štirinajstih dneh po sklenitvi pogodbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(2) Če je bila objava naročila objavljena tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti,
je treba opraviti objavo izida naročila tudi v tem glasilu.
Javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov
72. člen (74. člen)
(1) Naročnik sme določiti izbor najugodnejše ponudbe na podlagi določitve
posebnega sistema omejenega postopka izbire ponudnikov (kvalifikacijski postopek).
V tem primeru mora naročnik zagotoviti različnim ponudnjkom, da kadarkoli
zahtevajo ugotovitev sposobnosti za sodelovanje v postopku. Če poteka razpis po
kvalifikacijskem sistemu, morajo biti ponudniki po postopku izbire s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti ali udeleženci v postopku, ki vključuje pogajanja, izbrani
izmed kandidatov, ki je skladen s takim načinom izbiranja.
(2) Kvalifikacijski postopek lahko vključuje različne stopnje' kvalifikacije. Zastavljen
mora biti na podlagi nediskriminatornih meril in pogojev, ki jih določi vnaprej
naročnik. Naročnik sme merila in pogoje po potrebi ažurirati. Če je možno, mora
naročnik kot referenco navesti izpolnjevanje evropskih standardov.
(3) Merila in pogoji morajo biti na voljo vsem zainteresiranim dobaviteljem in
izvajalcem, če ti le-to zahtevajo. Naročnik jih mora obvestiti tudi o ažuriranju meril in
pogojev. Če naročnik meni, da njegov sistem kvalifikacije izpolnjuje tudi zahteve
drugih naročnikov, mora zainteresiranim dobaviteljem in izvajalcem sporočiti imena
teh drugih naročnikov.
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(4) Kvalifikacijski postopek uporabi naročnik za oddajo naročil
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju.

na

vodnem,

Sporočanje obvestil o kvalifikacijskem postopku
73. člen (75. člen)
(1) V kvalifikacijskem postopku pripravi naročnik obvestilo, ki mora vsebovati
naslednje podatke:
1.
naziv naročnika, naslov, številko telefona, telefaksa, teleksa in telegrafski
naslov,
2.
namen uporabe kvalifikacijskega sistema,
3.
naslov, kjer lahko dobavitelji in izvajalci dobijo obvestilo v zvezi s
sodelovanjem v kvalifikacijskem postopku, ..
4.
trajanje kvalifikacijskega postopka, če je možno.
(2) Naročnik mora obvestiti ponudnike o času kvalifikacije v primernem času. Če
naročnik ocenjuje, da bo odločanje trajalo več kot šest mesecev od dneva
predložitve prošnje za sodelovanje, mora naročnik obvestiti prosilce v dveh mesecih
od dneva predložitve ponudbe o razlogih, ki opravičujejo podaljšanje roka ter o
dnevu odločitve o sprejemu oziroma o zavrnitvi prošnje.
Periodično informativno obvestilo
74. člen (76. člen)
(1) Če je obvestilo objavljeno v obliki periodičnega informativnega obvestila, se mora
obvestilo natančno sklicevati na blago, gradnje ali storitve, ki bodo predmet naročila,
ki bo oddano.
(2) V obvestilu mora biti navedeno, da bo naročilo dodeljeno po omejenem postopku
ali po postopku, ki vključuje pogajanja, vendar brez naknadne dodatne objave
obvestila o razpisu ter povabila vsem zainteresiranim ponudnikom, da se za
sodelovanje prijavijo pisno.
(3) Naročniki morajo povabiti vse kandidate,-da potrdijo svoj interes za sodelovanje
na podlagi natančnih obvestil o konkretnem naročilu pred začetkom izbire
ponudnikov ali udeležencev v pogajanjih.
2.11. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb
75. člen (77. člen)
Odpiranje ponudb v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka je javno.
Naročnik sme v primerih, zaradi zavarovanja uradne, vojaške ali državne skrivnosti
določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen. Svojo odločitev mora sporočiti v
objavi javnega naročila.
Zapisnik o odpiranju ponudb
76. člen (78. člen)
(1) Naročnik mora o postopku odpiranja ponudb voditi zapisnik, v katerega se
vpisujejo zlasti naslednji podatki:
1. zaporedna številka ponudbe,
2. naziv ali šifra ponudnika, če je razpis anonimen,
3 ponudbena cena in morebitni popusti.
(2) Naročnik mora ves čas postopka paziti, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih
skrivnosti
(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejši postopek odpiranja ponudb v
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odprtem in omejenem postopku ter postopku s pogajanji in enotni obrazec za
vodenje zapisnika o odpiranju ponudb.
Izročitev zapisnika o odpiranju ponudb
77. člen (79. člen)
Po končanem postopku odpiranja ponudb naročnik najkasneje v treh dneh pošlje
zapisnik o odpiranju ponudb tistim ponudnikom ali kandidatom, ki ga zahtevajo.
2.12. Oddaja naročila
Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe
78. člen (80. člen)
(1) Pravilna ponudba je tista, ki je prispela pravočasno in je skladna z zahtevami,
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
(2) Primerna ponudba je tista, ki ustreza tehničnim specifikacijam.
(3) Sprejemljiva ponudba je tista, ki ustreza merilom, pogojem in kvalifikacijskim
zahtevam.
. (4) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov ali kandidatov, da v roku. ki ni daljši od 20
dni, predložijo dodatne dokaze o izpolnjevanju pogojev, vendar le v primeru, če
ponudnik ali kandidat ni mogel pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po
predpisih države, kjer ima sedež. Naročnik mora v tem primeru navesti, katere listine
ali druge dokaze mu morajo predložiti.
Zavrnitev vseh ponudb
79. člen (81. člen)
(1) Po opravljenem ocenjevanju ponudb sme naročnik zavrniti vse neprimerne
ponudbe in ponudbe, ki ne ustrezajo postavljenim merilom. Svojo odločitev o
zavrnitvi vseh ponudb mora pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti
razloge za zavrnitev. O zavrnitvi vseh ponifdb mora naročnik obvestiti vlado oziroma
svoj nadzorni organ in Komisijo Evropskih skupnosti. Navedene podatke mora
poslati tudi Uradnemu listu Republike Slovenije in Uradnemu glasilu Evropskih
skupnosti.
(2) Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o svoji odločitvi takoj obvestiti
ponudnike ali kandidate in o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o
odločitvi, da začne novi postopek. Obvestilo mora biti pisno.
Poročilo o oddaji naročila
80. člen (82. člen)
(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem dodeljenem naročilu. Pisno
poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
1.
ime in naslov naročnika,
2.
predmet in vrednost naročila,
3.
imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev,
4.
ime uspešnega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe, če je
ponudnik navedel, da bo naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev. tudi vsak
del izvedbe naročila, ki jo bo izvedel podizvajalec,
5.
pri postopkih izbire izvajalca s pogajanji okoliščine, ki opravičujejo uporabo
postopka s pogajanji.
(2) Poročilo mora naročnik posredovati organu, pristojnemu za revizijo postopkov
javnih naročil, če ga le-ta zahteva.
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(3) Naročnik mora nemudoma posredovati poročilo iz prvega odstavka tega člena
ponudnikom ali jih obvestiti o razlogih, zaradi katerih se je odločil, da ne bo
dodelil naročila, skladno z 79. členom tega zakona. Od datuma pisnega obvestila
tečejo roki za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom o reviziji
postopkov javnega naročanja.
Rok in vsebina obvestila
81. člen (83. člen)
(1) Na posebno zahtevo ponudnika mu pošlje naročnik tudi obrazloženo obvestilo o
oddaji naročila.Ponudnik sme zahtevati obrazloženo obvestilo o oddaji naročila
najkasneje v osmih dneh od dneva prejetja obvestila o odločitvi naročnika iz tretjega
odstavka 80. člena tega zakona.
(2) Naročnik mora v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo posreduje
ponudnik ali kandidat, katerega ponudba ali vloga ni bila sprejeta, ponudnika
oziroma kandidata obvestiti o razlogih, zaradi katerih je bila zavrnjena njegova
ponudba ali vloga. Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe,
2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila,
3 prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril,
4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana.
(3) Naročnik sme zavrniti zahtevo po obrazloženem obvestilu delno ali v celoti, če bi
lahko bilo razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko bilo kako drugače
v nasprotju z javnim interesom s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika, če bi
obvestilo vsebovalo podatke, ki jih drug predpis določa kot zaupne ali bi sporočeni
podatki lahko vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v
postopku, skladno z določili o varstvu podatkov v postopkih naročanja. Naročnik pa
ne sme zavrniti zahteve komisije, pristojne za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila.
Zavrnitev vloge za kvalifikacijo
82. člen (84. člen)
(1) Naročnik mora predlagatelja, katerega prošnjo za kvalifikacijo je zavrnil, obvestiti
o svoji odločitvi in o razlogih za zavrnitev. Razlogi za zavrnitev lahko temeljijo
izključno na merilih za kvalifikacijo.
(2) Pisno poročilo o kvalificiranih dobaviteljih in izvajalcih" mora naročnik hraniti.
Lahko ga razdeli v kategorije, skladno z vrsto naročila, za katerega kvalifikacija velja
Izključitev kandidata s seznama kvalificiranih ponudnikov
' 83. člen (85. člen)
Naročnik lahko izključi kandidata s seznama kvalificiranih ponudnikov le iz razlogov,
ki temeljijo na vnaprej postavljenih merilih. O tem, da je kvalificirani ponudnik
izključen iz seznama, mora naročnik predhodno pisno obvestiti dobavitelje in
izvajalce, poleg tega mora navesti tudi razloge, ki opravičujejo izključitev ponudnika
iz seznama kvalificiranih ponudnikov.

3.

POSEBNE DOLOČBE ZA ODDAJO NAROČILA ZA BLAGO, GRADNJE IN
STORITVE IN ZA ODDAJO NAROČILA
ZA BLAGO, GRADNJE IN
STORITVE NA VODNEM, ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM
IN
TELEKOMUNIKACIJSKEM PODROČJU
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3.1. Naročanje blaga
Opredelitev blaga
84. člen (86. člen)
(1) Predmet naročila, ki je opredeljen v tem poglavju, je nakup, najem in zakup blaga
z možnostjo nakupa ali brez te možnosti ali nakup na obroke. Vrste blaga, ki so
predmet naročanja po tem poglavju, predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Naročilo blaga lahko vsebuje tudi naročilo storitve, če je storitev nujno vezana na
dobavo blaga, kot na primer montaža, prevoz, zavarovanje ali druge storitve na
lokaciji, ki jo določi naročnik.
Objava naročila
85. člen (87. člen)
Naročnik mora objaviti naročilo za nabavo blaga tudi v Uradnem glasilu Evropskih
skupnost^, če je ocenjena vrednost naročila večja od:
1. 200.000 posebnih pravic črpanja:
za blago, ki ga naročajo uporabniki proračuna ali lokalne skupnosti, vključno s
pogodbami, ki jih sklepajo navedeni naročniki na področju obrambe in za to
blago ne obstajajo standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi pravili na
tehničnem področju javnega naročanja (2.5. poglavje tega zakona),
2. 130 000 posebnih pravic črpanja: .
za blago, ki ga naroča uporabnik proračuna ali lokalna skupnost; če gre za
naročnika, ki je pristojen za področje obrambe, to velja le za blago, za
katerega ne obstajajo standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi
pravili na tehničnem področju javnega naročanja (2.11. poglavje tega zakona).
Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
86. člen (88. člen)
Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik
oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1. ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja, ki so
namenjena za delno nadomestilo izdelkov, materiala ali inštalacij ali kot
povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava
dobavitelja ali izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima
drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne
tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem,
2. če je blago namenjeno izključno le za potrebe raziskave, poskusa, študije ali
razvoja, ne da bi naročnik s tem blagom skušal nadalje karkoli zaslužiti ali si
povrniti stroške raziskave ali" razvoja,
Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi
87. člen (89. člen)
Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi skladno z
20. členom tega zakona.
3.2. Naročanje gradenj
Opredelitev gradnje
88. člen (90. člen)
Predmet javnega naročila za gradnje je:
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1.
2.
3.

izvedba dela,
izvedba in projektiranje dela, povezanega z določenimi dejavnostmi,
navedenimi v prilogi številka II, ki je sestavni del tega zakona,
delo pri izgradnji celotnega objekta, ki izpolnjuje vse gospodarske in tehnične
pogoje naročnika.

Objava naročila
89. člen (91. člen)
(1) Naročnik mora objaviti naročilo za oddajo gradenj tudi v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja:
1. 5.000.000 posebnih pravic črpanja:
za gradnjo,
2. 5.000.000 EURO:
za gradnjo, ki se odda po prvem odstavku 90. člena tega zakona.
(2) Naročnik mora objaviti takoj po sprejetju proračuna s predhodnim informativnim
obvestilom predvidena naročila za oddajo gradenj, če vrednost gradenj presega
750.000 EURO.
Oddaja naročila, če naročnik ni investitor
90. člen (92. člen)
(1) Določila tega zakona se uporabljajo tudi za izvedbo tistih gradenj, za katera
pridobi investitor subvencijo od neporednega ali posrednega uporabnika proračuna
in znaša subvencija več kot 50 odstotkov.
(2) Določila prvega odstavka se uporabljajo za naročila, ki so povezana z gradbenimi
deli za bolnišnice, za objekte za šport, rekreacijo in proti čas, za šolske in
univerzitetne zgradbe ter zgradbe, ki se upo/abljajo za upravne namene ter za
gradnje na področju nizkih gradenj, skladno s prilogo II.
Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
91. člen (93. člen)
Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik
oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1.
za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključena v prvotno dodeljenem
projektu ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin
postali potrebni za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilu odda
izvajalcu del ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo:
a)
ko takšnih dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko
ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za
naročnika ali
b)
ko so gradnje ali storitve nujno potrebna za nadaljnje faze izvedbe,
čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega
naročila,
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega
naročila.
2.
če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev ali
gradenj in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu.
Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost Naročnik
lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve
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pogodbe.
Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi
92. člen (94. člen)
Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi v
primerih iz 20. člena tega zakona in za naročilo, kjer je gradnja vključena ali
opravljena izključno za potrebe razvoja, poskusa ali raziskave in ni namenjena
poslovnim potrebam naročnika ali nadomestilu stroškov raziskave ali razvoja.
»
Oddaja naročila po posebnem dodelitvenem postopku
93. člen (95. člen)
(1) Naročnik lahko odda naročilo po posebnem, postopku oddaje, če je naročilo
povezano s projektiranjem in izgradnjo stanovanjskega programa, katerega obseg in
zapletenost ter predvideno trajanje vključenega dela zahtevajo, da projektiranje že
od začetka temelji na tesnem sodelovanju znotraj skupine, ki jo sestavljajo
predstavnik naročnika, pogodbenika, odgovornega za izvedbo del in strokovnjakov.
Za izbiro pogodbenika, ki bo najprimernejši za vključitev v skupino, se lahko uporabi
posebni dodelitveni postopek.
(2) Naročnik mora za izvedbo posebnega dodelitvenega postopka vključiti čim
natančnejši opis del, ki jih bo treba izvesti, tako da imajo zainteresirani pogodbeniki
čim jasnejšo predstavo o projektu. Naročnik mora skladno z določili 6. točke drugega
odstavka 42. člena tega zakona natančno določiti, kakšne kadrovske, tehnične in
finančne pogoje mora izpolnjevati kandidat.
(3) Pri posebnem dodelitvenem postopku mora naročnik upoštevati splošna pravila
za oglaševanje za omejeni postopek in določila o določanju in uporabi meril za
izbiro
Priprava posebnega dodelitvenega postopka
94. člen (96. člen)
(1) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji, poleg drugih obveznih sestavin, navesti
tudi, pri katerih pristojnih organih dobi ponudnik potrebne podatke o vsebini obveznih
predpisov, ki se nanašajo na varstvo pri delu in druge pogoje zaposlovanja in druge
predpise, ki se nanašajo na izvajanje naročila.
(2) Če je naročnik zagotovil potrebna obvestila iz prvega odstavka, mora od
ponudnikov in drugih oseb, ki sodelujejo v ponudbi, zahtevati, da v ponudbi
izrecno navedejo, da so upoštevali zakonske obveznosti, ki se nanašajo na
izpolnjevanje naročila glede izpolnjevanja kadrovskih, tehničnih in finančnih
pogojev.
Izpolnjevanje posebnih pogojev za oddajo naročila
95. člen (99. člen)
(1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede, kateri pristojni organ daje
ustrezna veljavna obvestila glede obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v
Republiki Sloveniji
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora naročnik od ponudnikov ali kandidatov
zahtevati, da pri sestavljanju svojih ponudb izrecno navedejo, da so upoštevali
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Naročnik mora na upoštevanje predpisov s strani ponudnika ali kandidata še posebej
paziti, če nenormalno nizka ponudba izhaja iz neupoštevanja navedenih predpisov.
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Seznam usposobljenih izvajalcev gradenj
96. člen (100. člen)
(1) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zbornica) pripravita najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona
seznam izvajalcev gradenj, pri čemer morata upoštevati določila tega zakona o
izpolnjevanju pogojev, določenih v 1. do 5. točki drugega odstavka 42. člena tega
zakona in določila predpisov, ki veljajo za graditev objektov v Republiki Sloveniji. Na
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih
držav, če ima o tem Republika Slovenija sklenjen poseben sporazum. Če zbornica
na kakršen koli način ugotovi, da na seznam vpisani izvajalec ne izpolnjuje več
zahtevanih pogojev, ga mora najkasneje v osmih dneh od te ugotovitve pisno
pozvati, da ponovno dokaže izpolnjevanje pogojev. Če tega pozvani izvajalec ne
stori v tridesetih dneh, ga zbornica izbriše s seznama usposobljenih izvajalcev
gradenj.
(2) Izvajalec, ki je vpisan v uradnem seznamu, lahko za vsako naročilo, v katerem
sodeluje, predloži potrdilo o vpisu v seznam. Potrdilo je uradna listina. V potrdilu
morajo biti navedene tudi reference, ki so omogočile vpis v uradni seznam in za
katero vrsto gradnje je posamezni izvajalec vpisan.
(3) Ne glede na izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka pa mora naročnik za vsako
naročilo posebej zahtevati, da mu ponudnik ali kandidat predloži izjavo, da redno
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe ter da redno in pravočasno
izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev.
(4) Za izpolnjevanje obveznosti izvajalca do podizvajalca lahko naročnik v razpisnih
pogojih predpiše posebne pogoje. Sprejem teh pogojev mora ponudnik posebej
potrditi, da bi bila njegova ponudba sprejemljiva.
3.2.1. Oddaja koncesij na področju gradenj
Oddaja koncesije za gradnje
97. člen
(1) Naročnik- koncedent za oddajo koncesije za gradnjo uporabi 66. do 72. člena
tega zakona. V objavi mora biti posebej navedeno, da se objava nanaša na oddajo
koncesije.
(2) Ža povezano družbo v postopku oddaje koncesij veljajo pravila 1. d) točke prvega
odstavka 3. člena tega zakona. Kandidaturi za koncesijo mora kandidat priložiti
popolni seznam povezanih družb in drugih gospodarskih subjektov. Seznam je treba
sproti ažurirati glede na tekoče spremembe.
(3) Ne glede na določila predpisa, ki ureja oddajo koncesij, mora koncesionar
uporabiti določila o objavi oddaje naročila skladno s 66. do 72. členom tega
zakona, če bo oddal delo tretji osebi.
(4) Naročnik- koncedent sme zahtevati od koncesionarja, da dodeli najmanj 30
odstotkov koncesijskih del tretjim usposobljenim ponudnikom. V pogodbi mora
biti odstotek natančno določen. V tem primeru naročnik- koncedent izroči
koncesionarju seznam kadidatov. Naročnik- koncesionar sme tudi od kandidatov
za dodelitev koncesije zahtevati, da v svoji ponudbi navedejo odstotek del, ki jih
bodo dodelile tretjim strankam.
(5) Gospodarske družbe in drugi možni ponudniki, ki so se združili, da bi dobili
koncesijsko naročilo, ali druge družbe ali posamezniki, ki so se jim pridružili, ne
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štejejo kot tretje osebe.

Rok za sprejem kandidatur za oddajo koncesijskega naročila
98. člen
(1) Naročnik- koncedent mora za oddajo naročila za odajo koncesije določiti rok za
sprejem kandidatur za koncesijo, ki mora biti daljši od 52 dni od dneva, ko je
uradnemu listu odposlal obvestilo za oddajo koncesije.
(2) Pri naročilih za dela, ki jih odda koncesionar, ki ni naročnik po tem zakonu, mora
biti rok za sprejem ponudb daljši od 37 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano
uradnemu listu, rok za prejem ponudb pa ne sme biti krajši od 40 dni od datuma, ko
je bila objava ali povabilo na razpis odposlano.
(3) Določila tega zakona o skrajšanju rokov za oddajo ponudb se za oddajo koncesij
naročila ne uporabljajo.

3.3. Naročanje storitev
Predmet storitve
99. člen (101. člen)
(1)Predmet naročila storitev so storitve, navedene v prilogi I A in I B, ki sta sestavni
del tega zakona:
1. storitve, ki se neposredno subvencionirajo iz proračuna z več kot 50 odstotki,
vendar pa naročnik ni neposredni uporabnik proračuna, ampak drug naročnik,
2. storitve, navedene v seznamu storitev, v prilogi številka I B,
3. storitve iz 8. točke v seznamu storitev, v prilogi številka I A,
4. telekomunikacijske storitve iz 5. točke v prilogi številka I A.
(2) Predmet naročila storitev so tudi storitve, navedene v seznamu storitev I A,
razen storitev, opredeljenih v 2.,3. in 4. točki prejšnjega odstavka.
Storitve, za katere se zakon ne uporablja
100. člen (102. člen)
Zakon se ne uporablja:
- za storitve, ki so navedene v 2. členu tega zakona,
- za nakup ali najem zemljišča, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin ali pravic,
ki so z njimi povezane; vendar pa je predmet naročila sklenitev pogodbe o finančni
storitvi (kredit, posojilo) za najem ali nakup, ki se sklepa v kakršni koli obliki
istočasno, pred ali po sklenitvi pogodbe o nakupu ali najemu,
- za nakup, razvoj, produkcijo in koprodukcijo radijskega in televizijskega programa
ali časa za oddajanje programa,
- za storitve glasovne telefonije, teleksa, radioteleforiije, paginga in satelitskih
storitev,
- za arbitražo in pomiritev,
- za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakup ali prenos vrednostnih papirjev
ali drugih finančnih inštrumentov in storitve Banke Slovenije
- za pogodbe o zaposlitvi,
- za storitve razvoja in raziskav, razen v primerih, ko korist od raziskave uporabi
izključno naročnik za svoje potrebe in pod pogojem, da to storitev naročnik v celoti
plača.
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Določitev spodnje vrednosti za storitve
101. člen (103. člen)
Naročnik mora objaviti javno naročilo za storitve v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja:
1. 200 000 EURO:
po 1. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona,
po 2. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona,
po 3. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona,
po 4. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona.
2. 130.000 posebnih pravic črpanja:
storitve, navedene v dodatku I A, razen storitev po 3. točki prvega odstavka 99.
člena tega zakona,
storitve, ki jih naročajo neposredni uporabniki proračuna in lokalne skupnosti.
3. 200.000 posebnih pravic črpanja:
za vse naročnike, razen za naročnike, navedene v drugi alinei 2. točke tega
člena.

(1)

(2)

.
(3)

Oddaja naročila z javnim natečajem
102. člen (104. člen)
Naročnik odda naročilo z javnim natečaju v primerih oddaje naročila na področju
prostorskega in urbanističnega načrtovanja, arhitekture in gradbeništva ali na
področju obdelave podatkov.
Načrt ali program, za katerega se podeli nagrada ali se odda brez podelitve
nagrade, mora izbrati neodvisna žirija. V žiriji smejo sodelovati le fizične osebe,
ki niso povezane z udeleženci natečaja. Če naročnik zahteva od udeležencev
natečaja še dodatna strokovna znanja in izkušnje, mora imeti vsaj tretjina članov
žirija najmanj enaka strokovna znanja in izkušnje.
Žirija mora biti samostojna pri sprejemanju svoje odločitve. Odločitev žirije mora
biti sprejeta na podlagi anonimnih udeležencev natečaja in izključno na podlagi
meril iz 52. člena tega zakona.

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave
103. člen (105. člen)
Poleg primerov, naštetih v prvem odstavku 20. člena tega zakona, sme naročnik
oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave:
1.
za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključena v prvotno dodeljenem projektu
ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postali
potrebni za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilu odda izvajalcu del ali
storitev, ki izvaja prvotno naročilo:
a)
ko takšnih dodatnih storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od
glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za
naročnika ali
b)
ko so storitve nujno potrebna za nadaljnje faze izvedbe, čeprav bi jih
lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila.
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega
naročila.
2. če gre za nove storitve, ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti
izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da take
storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je bilo oddano prvo naročilo
po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi razpisa navesti navedeno
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3

možnost. Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če še niso pretekla tri leta
od sklenitve prve pogodbe,
ko se določeno naročilo oddaja na podlagi natečaja načrtov in ga je treba dodeliti
enemu kandidatu ali enemu od več uspešnih kandidatov. Če je več kandidatov,
mora naročnik povabiti na pogajanja vse uspešne kandidate,

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi
104. člen (106. člen)
Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi v
primeru, skladno z 20. členom tega zakona in če je narava storitev, še zlasti
intelektualnih storitev in storitev, ki sodijo v 6. kategorijo storitev iz priloge I A, takšna,
da ni mogoče specificirati naročila s tako natančnostjo, da bi se lahko naročilo
dodelilo z izbiro najugodnejše ponudbe po odprtem postopku ali omejenem
postopku.
Natečaj kot sestavni del druge storitve
105. člen (107. člen)
(1) Predmet naročila po tem zakonu so natečaji načrtov, ki so sestavni del postopka
za oddajo naročila za storitev, navedenih v :
-2., 3. in 4. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona,
- seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po prvi alinei tega
odstavka.
(2) Glede objav naročil storitev po tem členu tega zakona se uporabljajo vrednosti,
navedene v 101. členu tega zakona.
Natečaj kot samostojna storitev
106. člen (108. člen)
(1) Predmet naročila po tem zakonu so tudi samostojni natečaji načrtov s podelitvijo
nagrade in plačil udeležencem, v naslednjih primerih:
-2., 3. in 4. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona:
- po seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po prvi alinei tega
odstavka.
(2) Glede objav naročil storitev po tem členu se uporabljajo vrednosti, navedene v
101. členu tega zakona.
Uporaba skupnih določb za posebne vrste storitev
107. člen (109. člen)
Naročila, katerih predmet so storitve, navedene v prilogi I A in I B, mora naročnik
oddati skladno z določili, ki opredeljujejo način izbire postopka oddaje naročila,
splošna pravila na tehničnem področju, določbe o oglaševanju, določila o
priznavanju sposobnosti in pogoje za sodelovanje, naročilo storitev, če je vrednost
storitve iz priloge I A večja od vrednosti storitve iz priloge I B. Če je vrednost storitve
iz priloge IA nižja od vrednosti storitve iz priloge I B, mora oddati naročnik naročilo
skladno s splošnimi pravili na tehničnem področju in 108. členom tega zakona.
Obvestilo o oddaji storitve
108. člen (110. člen)
(1) Če naročnik dodeli storitev, mora obvestilo o oddaji poslati v objavo Uradnemu
listu Republike Slovenije in Uradnemu glasilu Evropskih skupnosti, če presega
vrednosti, navedene v 101. členu tega zakona.
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(2) Ne glede na splošna določila o objavi, mora biti obvestilo o oddaji naročila za
storitev objavljeno na naslednji način:
1.
v primeru objave naročila za storitve iz priloge I A, skladno z določili 32.
do 37. člena tega zakona, 45. do 48. člena tega zakona in 66. do 74. člena tega
zakona, s tem, da mora biti obvestilo odposlano v objavo najkasneje 48 dni po
sklenitvi pogodbe
2.
v primeru natečaja načrtov, skladno z določili 66. do 74. člena tega zakona, s
tem, da mora biti obvestilo odposlano v objavo najkasneje 48 dni po zaključku
natečaja
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in
transportnem področju
Predmet naročila
109. člen (111. člen)
energetskem, transportnem in telekomunikacijskem
dejavnosti:
stalnih omrežij, ki so namenjene zagotavljanju javnih
transportom ali distribucijo

Javna naročila na vodnem,
področju obsegajo naslednje
1. oskrbovanje ali delovanje
storitev v zvezi s proizvodnjo,
- pitne vode,
- elektrike,
- plina in toplote
ali dobava pitne vode, elektrike, plina ali toplote do takšnih omrežij.
2. izraba geografskega območja za namen:
- iskanja ali črpanja nafte in plina ter iskanja ali izkopavanja premoga ali drugih trdih
goriv,
- izgradnje, obratovanja in oskrbovanja letališča, morskega ali rečnega pristanišča ali
drugih terminalnih objektov za prevoznike v zračnem, pomorskem ali rečnem
transportu.
3. delovanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega
transporta, avtomatiziranih sistemov, avtobusa in telegrafije. Pri transportnih
storitvah se šteje, da omrežje obstaja, kadar se storitev zagotavlja v skladu s pogoji
delovanja, kot so na primer oskrbovanje cest, razpoložljivost ali pogostost storitve in
so ti pogoji določeni v posebnih predpisih, ki jih je sprejel pristojni organ.
4. oskrbovanje ali delovanje javnih telekomunikacijskih omrežij ali zagotavljanje ene
ali več javnih telekomunikacijskih storitev, razen za naročila, ki jih naročniki, ki
opravljajo navedeno dejavnost, dodelijo za nakupe, ki so namenjeni izključno temu,
da se usposobijo za zagotavljanje ene ali več telekomunikacijskih storitev in če lahko
druge organizacije prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in
pod bistveno enakimi pogoji.
Oddaja naročila po koncesionarju
110. člen (112. člen)
(1) Pri podelitvi koncesije na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in
transportnem področju se uporabljajo določila 97. in 98. člena tega zakona.
(2)Če je država ali lokalna skupnost za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena
podelila koncesijo ali druge posebne in izključne pravice, mora koncesionar pri
nabavi blaga, storitev in gradenj ravnati kot naročnik po tem zakonu.
(3) Šteje se, da naročnik uživa posebne in izključne pravice zlasti tam, kjer lahko za
izgradnjo omrežij ali naprav, določenih v prejšnjem členu,
izkoristi postopek
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razlastitve ali lahko postavi opremo za mrežo na javno pot, pod njo ali nad njo.
(4) Šteje se, da ima naročnik posebne in izključne pravice tudi v primeru iz 1. točke
prejšnjega člena, ko kot koncesionar dobavlja pitno vodo, elektriko, plin ali toploto
omrežju, ki jo upravlja drugi koncesionar.
Zagotovitev enakih pogojev
111. člen (113. člen)
Zagotavljanje storitev javnega avtobusnega prevoza po tem zakonu ne šteje za
dejavnost, ki je opredeljena v 3-, točki 109. člena tega zakona, če lahko drugi izvajalci
prosto opravljajo iste storitve na istem območju pod enakimi pogoji.
Določitev izjem
112. člen (114. člen)
Dobava pitne vode, elektrike, plina in toplote omrežjem, ki zagotavljajo javno storitev,
ki jo opravlja koncesionar, se ne šteje za dejavnost, opredeljeno v 109. členu tega
zakona v naslednjih primerih:
a) v primeru vode in elektrike:
- če koncesionar črpa pitno vodo ali proizvaja elektriko, ker je njuna poraba potrebna
za izvrševanje dejavnosti, ki niso opredeljene v 109. členu tega zakona,
- če je dobava javnim omrežjem odvisna samo od lastne porabe koncesionarja in ne
presega 30% celotne proizvodnje pitne vode ali električne energije koncesionarja
glede na povprečje prejšnjih treh letih, vključno s tekočim letom;
b) v primeru plina in toplote:
- če je proizvodnja plina ali toplote s strani koncesionarja neizogibna posledica
izvrševanja dejavnosti, ki ni navedena v 109. členu tega zakona,
- če je dobava javnim omrežjem namenjena le gospodarski izrabi takšne proizvodnje
in ne znaša več kot 20% prihodka organizacije glede na povprečje v prejšnjih letih,
vključno s tekočim letom.
Dodatna naročila
113. člen (115. člen)
Predmet naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem
področju so tudi naslednja naročila:
1. ki so povezana s projekti vodnega inženirstva, irigacijo ali izsuševanjem zemljišč,
če količina vode, namenjene za dobavo pitne vode, pomeni več kot 20% celotne
količine vode. ki se jo zagotavlja s tem projektom ali irigacijo ali izsuševalnimi
napravami,
2. ki so v zvezi z ravnanjem z odpadnimi vodami ali njihovim čiščenjem.

Oddaja naročila pridruženemu ali mešanemu podjetju
114. člen (116. člen)
Če naročnik odda javno naročilo vodnem, energetskem, transportnem in
telekomunikacijskem področju, pridruženemu ali mešanemu podjetju, skladno s 6.
točko 115. člena tega zakona, mora dostaviti Evropski komisiji na njeno zahtevo
naslednje podatke:
1. ime podjetja,
2. vrsto in vrednost naročila storitve,
3. dokaze, za katere Evropska komisija meni, da so potrebni, da je razmerje med
podjetjem, ki mu je bilo naročilo dodeljeno, in naročnikom v skladu z zahtevami,
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opredeljenimi v tem zakonu.
Naročila, za katera se ta zakon ne uporablja
115. člen (117. člen)
Poleg naročil, ki niso predmet tega zakona po 2. členu tega zakona, se ta zakon na
področju
javnih
naročil
na
vodnem,
energetskem,
transportnem
in
telekomunikacijskem področju ne uporablja za naslednja naročila:
1.
ki jih naročnik, pristojen za oskrbovanje ali delovanje javnih telekomunikacijskih
omrežij ali zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev dodeli za nakup,
namenjen izključno temu, da se usposobi za zagotavljanje ene ali več
telekomunikacijskih storitev in kadar lahko druga organizacija prosto ponuja
enake storitve na istem geografskem območju in po bistveno enakih pogojih,
2.
ki jih naročnik dodeli za nakup vode,
3.
ki jih naročnik dodeli za dobave elektrike ali goriva za proizvodnjo energije,
4.
javni natečaj za načrte, ki jih naročnik dodeli ali organizira v drug namene, kot
je opredeljen v 109. členu tega zakona,
5.
za opravljanje dejavnosti iz 109. člena tega zakona v drugi državi, ki ni članica
Evropske skupnosti, pod pogojem, da ne vključuje fizične uporabe omrežja ali
geografskega območja v državah Evropskih skupnosti,
6.
storitve, ki jih naročnik dodeli mešanemu podjetju, ki ga je ustanovilo več
naročnikov zaradi izvrševanja določene dejavnosti na področju:
a)
oskrbovanja ali delovanja stalnih omrežij, ki so namenjene zagotavljanju
javnih stčritev v zvezi s proizvodnjo, prenosom ali razdelitvijo pitne vode,
elektrike, plina in toplote ali dobave pitne vode, elektrike, plina ali toplote
do takšnih omrežij,
b)
izrabi geografskega območja za oskrbovanje letališč, morskih pristanišč
ali drugih terminalov za prevoze v zračnem ali pomorskem prevozu,
c)
delovanja omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju
železniškega prevoza, avtomatiziranih sistemov, avtobusa in telegrafije.
Šteje se, da prevozna omrežje obstaja, če se storitev zagotavlja v skladu
s pogoji delovanja, kot so oskrbovanje cest, razpoložljivost ali pogostost
storitve in jih je predpisal organ, pristojen za promet,
č)
oskrbovanja ali delovanja javnih telekomunikacijskih omrežij ali
zagotavljanju telekomunikacijskih storitev.
7.
storitve, ki jo naročnik dodeli pridruženemu podjetju. Pri oddaji je treba
upoštevati pogoj, da je pridruženo podjetje ali mešana družba dosegla najmanj
80% povprečnega prihodka od storitev v Republiki Sloveniji v zadnjih treh letih
pri izvajanju navedenih storitev za družbe, katerim je pridružena.
Oddaja naročila brez predhodne objave
116. člen (118. člen)
Naročnik lahko odda naročilo brez predhodne objave javnega razpisa v naslednjih
primerih:
1
če na postopek s predhodnim javnim pozivom za predložitev ponudb ne dobi
ponudb ali primernih ponudb pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila
bistveno ne spremenijo,
2.
če je cilj naročila samo raziskava, poskus, študija ali razvoj in ne zagotavljanje
dobička ali nadomestilo stroškov raziskave in razvoja, in če oddaja takega
naročila ne določa ali omejuje nadaljnje oddaje naročil, kjer je treba zagotoviti
konkurenco med ponudniki.
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če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z
varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec del
ali storitev,
4
kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki
jih naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani
za odprte in omejene postopke izbire izvajalca,
5
ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja, ki so
namenjena za delno nadomestilo izdelkov, materiala ali inštalacij ali kot
povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava
dobavitelja ali izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima
drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne
tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem,
6.
za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah,
7.
za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotno dodeljenem projektu
ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postale
potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu
gradenj ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo:
a)
ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali
ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike
neprijetnosti za naročnika ali
b)
ko so gradnje ali storitve nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe,
čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila,
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska
glavnega naročila,
8.
če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev ali gradenj
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod
pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za
katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v
prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po
tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe.
9.
za nabave, ko se nabavlja blago zaradi ugodne priložnosti, ki traja zelo kratek
čas in je cena bistveno nižja od tržne cene,
10. za nakupe blaga pod posebno ugodnimi pogoji od dobavitelja, ki gre v
dokončno likvidacijo ali od stečajnega upravitelja, če se s tem strinjajo ostali
upniki, skladno s predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
11. .če je naročilo storitve del nadaljnjega natečaja načrtov, ki je izveden skladno s
tem zakonom in mora biti oddan enemu ali več dobitnikom tega natečaja.
Naročnik mora v tem primeru povabiti vse sodelujoče na pogajanja.
Izjeme, ki jih določajo drugi predpisi
117. člen (119. člen)
(1) Določila tega poglavja ne veljajo za naročila, ki so dodeljena tretjim osebam za
preprodajo in najem, če naročnik nima izključne ali posebne pravice za preprodajo
ali najem predmeta takšnih naročil in ga lahko druge gospodarske družbe prosto
prodajajo ali najamejo pod enakimi pogoji.
(2) Naročnik mora opozoriti vlado, le- ta pa Evropsko komisijo na njeno zahtevo na
vse kategorije proizvodov ali dejavnosti, za katere meni, da so izključene na podlagi
prvega odstavka tega člena.
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Določitev spodnje vrednosti naročila
118. člen (120. člen)
Naročnik mora objaviti javno naročilo za blago, gradnje in storitve na vodnem,
energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja:
1. če naročnik opravlja dejavnost na področju telekomunikacij
a)
600.000 EURO za naročanje blaga ali storitev,
b)
5.000.000 EURO za naročilo gradnje;
2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne
vode, električne energije, oskrbe letališč, mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja,
podzemne železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov:
a)
400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali storitev, navedenih v
seznamu I A, razen storitev, ki so navedene v 3. in 4. točki prvega odstavka 99
člena tega zakona,
b)
400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega
odstavka tega člena,
c)
5.000.000 posebnih pravic črpanja za naročilo gradenj.
3. če naročnik opravlja dejavnost prenosa in distribucije plina ali toplote, ki se ukvarja
s pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali trdih goriv in železniških storitev:
a)
400 000 EURO za naročilo blaga ali storitve,
b)
5.000.000 EURO za naročilo gradnje.

.

Določitev spodnje vrednosti za javni natečaj
119.člen (121. člen)
Naročnik mora objaviti javno naročilo za oddajo natečajev po tem členu, ki so
organizirani kot del postopka, ki vodi k oddaji naročila za storitev na vodnem,
energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju v Uradnem glasilu
Evropskih skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja:
1. 600.000 EURO, če je naročnik opravlja dejavnost na področju telekomunikacij,
2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne
vode, električne energije, oskrbe letališč, prevozov mestnega avtobusa, trolejbusa,
tramvaja ali podzemne železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov:
a.
400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali storitev,
navedenih v seznamu I A, razen storitev, ki so navedene v 3. in 4. točki
prvega odstavka 99. člena tega zakona,
b
400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega
odstavka tega člena,
3
400.000 EURO za naročilo blaga ali storitve, če naročnik opravlja
dejavnost prenosa in distribucije plina ali toplote, ki se ukvarja s
pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali trdih goriv in železniških
storitev.
Prepoved omejitve sodelovanja
. 120. člen (122. člen)
(1) Pravice do sodelovanja k natečaju načrtov ne me biti omejena na ozemlje ali del
ozemlja države, ali na dejstvo, da je udeleženec natečaja pravna ali fizična oseba.
(2) Če so natečaji načrtov omejeni le na ožje število sodelujočih, mora naročnik
določiti jasna in nediskriminacijska merila izbire. Število sodelujočih mora število
povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev dejanske konkurence, najmanj
pet in največ dvajset.
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(3) Žirija, ki ocenjuje prispele predloge, mora biti sestavljena izključno iz fizičnih
oseb, ki so neodvisne od sodelujočih na natečaju. Če je podana posebna zahteva,
da udeleženci natečaja izpolnjujejo določeno strokovno kvalifikacijo, mora najmanj
polovica članov žirije imeti isto ali enakovredno strokovno kvalifikacijo.
(4) Žirija mora biti pri svojih odločitvah in mnenjih avtonomna. Odločitve mora sprejeti
na podlagi anonimno predloženih projektov in le na podlagi meril iz 52. člena
tegazakona, ki so bila navedena v objavi natečaja in v razpisni dokumentaciji.
Predhodni razpis
121. člen (123. člen)
Naročnik mora v primeru naročil na vodnem, energetskem, transportnem in
telekomunikacijskem področju, skladno s tretjim odstavkom 68. člena tega zakona,
vsaj enkrat letno s predhodnim razpisom objaviti:
1.
v primeru naročil za gradnje: bistvene značilnosti gradenj, ki jih naročnik
namerava oddati in je ocenjena vrednost naslednja:
a)
5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost na področju
telekomunikacij,
b)
400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega
odstavka 119. člena tega zakona, če naročnik opravlja dejavnost na
področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne vode, električne energije,
oskrbe letališč, mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja ali podzemne
železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov,
c)
5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost prenosa in distribucije
plina ali toplote, ki se ukvarja s pridobivanjem in predelavo nafte ali plina
in železniških storitev.
2.
v primeru naročil za storitve: ocenjeno celotno vrednost naročila za
storitve v vsaki kategoriji storitev iz priloge I A, ki jih naročnik namerava
oddati v naslednjih dvanajstih mesecih in je takšna ocenjena skupna
vrednost najmanj 750.000 EURO.
Ažuriranje meril in pogojev
122. člen (124. člen)
Ko naročnik sprejme odločitev, da bo opravil izbiro po kvalifikacijskem postopku ali
če ažurira merila in pogoje, mora postaviti take pogoje, ki ne diskriminirajo določenih
dobaviteljev ali izvajalcev ali zahtevati preizkusov in dokazov, ki se ujemajo z
objektivnimi dejstvi in dokazi, ki so že na voljo.
Potrdila o skladnosti
123. člen (127. člen)
(1) Naročnik sme zahtevati od kandidatov, da predložijo certifikate, ki jih izdajajo
neodvisni organi, pristojni za potrjevanje ustreznosti dobavitelja in izvajalca z
določenimi standardi zagotavljanja kakovosti". Certifikati se morajo nanašati na
sisteme za zagotavljanje kakovosti, ki temeljijo na ustrezni EN 29 000 seriji evropskih
standardov, ki jih morajo potrditi organi, ki so v skladu s EN 45 000 serijo evropskih
standardov.
(2) Naročnik mora priznati enakovredne certifikate organov, ustanovljenih v drugih
državah, če tako določa mednarodna pogodba, ki jo je sklenila Republika Slovenija.
Naročnik mora sprejeti tudi druge dokaze o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje
kakovosti od ponudnikov storitev, ki nimajo dostopa do tovrstnih certifikatov ali
nimajo možnosti, da bi jih pridobili v ustreznem času.
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Oddaja skupne ponudbe
124. člen (128. člen)
(1) Dobavitelji in izvajalci lahko oddajo skupno ponudbo ali se pogajajo kot skupina,
skladno z 48. členom tega zakona.
(2) Če naročnik v objavi zahteva, da je lahko ponudnik ali kandidat samo fizična ali
samo pravna oseba, ne more zavrniti ponudnika ali kandidata, ki opravlja svojo
dejavnost skladno s predpisi države, v kateri ima sedež in sme na podlagi
predpisov svoje države opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

.

Uporaba drugih meril in pogojev
125. člen (129. člen)
(1) Ne glede na določila 49., 50. In 51. člena tega zakona lahko naročnik uporabi
druga merila za ocenjevanje ponudb, če so ta merila določena v drugih veljavnih
predpisih, in ki dajejo določeno prednost ponudnikom ali kandidatom, če tak
način oddaje naročila ni v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi
Republike Slovenije. Uporaba drugih meril mora biti objavljena v objavi razpisa in
v razpisni dokumentaciji.
(2) Če je namen oddaje naročila za blago ali za gradnje odpraviti regionalne razlike
ali odpiranje novih delovnih mest na manj razvitih območjih, tak način oddaje
naročila določenim ponudnikom ne sme biti v nasprotju s sklenjenimi
mednarodnimi sporazumi Republike Slovenije. Vlada sme določiti strateške
interese za določanje drugih meril in pogojev.
'
Upoštevanje vzajemnosti
126. člen (130. člen)
(1) Če ponudniki ponudijo izdelke, ki izvirajo iz držav, s katerimi Republika Slovenija
nima sklenjenega sporazuma, ki bi zagotavljal njenim ponudnikom enakopraven
nastop na trgu države, iz katere izvira blago, se lahko taka ponudba zavrne, če delež
izdelkov, ki izvirajo iz teh držav, presega 50% skupne vrednosti izdelkov iz ponudbe.
(2) Poreklo blaga se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi. Pri tem velja, da se
programska oprema, ki se uporablja v opremi telekomunikacijskega omrežja, šteje
kot izdelek.
(3) Naročnik mora posebej skrbno preveriti seznam držav, iz katerih izvirajoče blago
lahko zavrne na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Proizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji morajo nemudoma obvestiti
ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za mednarodno gospodarsko
sodelovanje, če so naročniki iz drugih držav pri oddaji javnega naročila:
1. onemogočili dejanski dostop na tržišče na način, kot ga Republika Slovenija
omogoča ponudnikom iz te države,
2. obravnavali slovenskega ponudnika drugače kot domače ponudnike ali jim ne
dajejo enakih možnosti konkuriranja kot domačim ponudnikom,
3. ponudnike iz drugih držav obravnavajo ugodneje kot ponudnike iz Republike
Slovenije.
(5) Ministrstvi iz prejšnjega odstavka o prejetem obvestilu pripravita obvestilo za
vlado, ki mora po diplomatski poti poskusiti odpraviti tako stanje.
Omejitev naročil za storitve
127. člen (131. člen)
(1) Na predlog ministrstva, pristojnega za mednarodno gospodarsko sodelovanje,
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lahko vlada odloči, da se začasno ustavi ali omeji dodeljevanje naročil storitev:
1. ponudnikom, ki imajo sedež v državi, s katero Republika Slovenija nima sklenjena
sporazuma o enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov,
2. ponudnikom, ki so pridruženi ponudnikom, navedenih v prejšnji alinei in imajo
sedež v državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o
enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov, vendar pa tak ponudnik
nima nobene neposredne in dejanske povezave z gospodarstvom Republike
Slovenije,
3 ponudnikom, ki predložijo ponudbe, katerih predmet so storitve iz države, s katero
Republika Slovenija nima sporazuma o enakopravnem obravnavanju domačih in
tujih ponudnikov.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka sme trajati.le za določen čas, ki mora biti
opredeljen.
(3) Vlada mora svojo odločitev nemudoma sporočiti Evropski komisiji.
Prednostna oddaja naročila
128. člen (132. člen)
(1) Če je na podlagi uporabljenih meril iz 49., 50 in 51. člena tega zakona
enakovrednih več ponudb, mora naročnik dati prednost ponudbam, ki jih ni mogoče
zavrniti na podlagi 126. člena tega zakona. Cene v teh ponudbah je treba
obravnavati kot enakovredne, če razlika v ceni ne presega 3%.
(2) Ponudba ne more imeti prednosti, navedene v prejšnjem odstavku, če bi moral
naročnik z njenim sprejemom nabaviti material, ki bi se po tehničnih lastnostih
razlikoval od obstoječega, kar bi povzročilo neskladnost ali tehnične težave pri
delovanju in vzdrževanju ali bi povzročilo naročniku nesorazmerne dodatne stroške.
Arhiviranje dokumentacije
129. člen (133. člen)
(1) Naročniki morajo pri oddaji naročil na vodnem, energetskem transportnem in
telekomunikacijskem področju zagotoviti in hraniti dokumentacijo, ki se nanaša na:
1 kvalifikacijo in izbiro ponudnika ter oddajo naročila,
2 razloge, zaradi katerih naročnik ni uporabil evropskih standardnih tehničnih
specifikacij,
3 uporabo postopka brez predhodne objave, določenega v 116. členu tega zakona,
4 če ni uporabil določil tega zakona, ki se nanašajo na oddajo naročil storitev,
uporabo tehničnih specifikacij in standardov in izbiro postopka oddaje.
(2) Navedeno dokumentacijo mora naročnik hraniti najmanj štiri leta od dneva
sklenitve pogodbe. Podatke mora sporočiti pristojnim organom na njihovo zahtevo.
(3) Naročniki, ki opravljajo dejavnost na področju črpanja, prenosa in razdelitve pitne
vode, električne energije, avtobusnih in drugih mestnih cestnih in železniških
prevozov, letaliških in luških dejavnosti ter terminalov, morajo obvestiti o zahtevanih
podatkih ponudnike. Obvestila so ustna, pisna pa le na posebno zahtevo.
(4) Naročniki, navedeni v prejšnjem odstavku, morajo primerno obvestiti takoj
naslednji dan, ko prejmejo pisno zahtevo od izločenega kandidata o razlogih, zaradi
katerih je bil zavrnjena njegova ponudba in o prednostih, ki jih je imela ponudba, ki je
bila sprejeta kot tudi o imenu ponudnika, ki je naročilo prejel.
3.5:. Oddaja naročila male vrednosti
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Določitev vrednosti za naročilo male vrednosti
130. člen (134. člen)
(1) Postopek oddaje naročila male vrednosti je postopek, katerega ocenjena
vrednost je nižja od vrednosti, določene v predpisu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
(2) Vlada mora vsaki dve leti ob pripravi predloga predpisa o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije določiti vrednost, ko mora naročnik opraviti postopek po tem
zakonu.
Priprava notranjega predpisa
131. člen (135. člen)
(1) Naročnik mora za oddajo naročila male vrednosti s svojim notranjim predpisom
urediti postopek oddaje, upoštevajoč določbe tega zakona.
(2) V svojem notranjem predpisu mora naročnik zlasti določiti:
1.
način izvedbe naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično in tehnološko
zahtevnost ter finančne posledice naročila,
2.
opredeliti način priprave razpisne dokumentacije,
3.
določitev pristojnih oseb za zbiranje ponudb po telefonu, telefaksu in podobno
in zlasti način preverjanje ponujene cene,
4.
način dokumentiranja ponudb in hranjenje dokumentacije,
5.
način izvedbe sklenjene pogodbe in nadzora nad izvedbo pogodb, sklenjenih
na podlagi določb tega poglavja, zlasti v garancijski dobi,
6.
način uporabe naročilnic in drugih vnaprej pripravljenih tipskih dokumentov v
teh postopkih, pri čemer mora naročnik predpisati višino zneska, ko se lahko
vnaprej pripravljeni dokument uporabi za vsako oddano naročilo.
(3) Naročnik mora posebej določiti način dokazovanja izpolnjevanja minimalnih
pogojev za ponudnike, skladno z določili tega zakona in način dokazovanja za
• izpolnjevanje teh pogojev.
Vodenje evidence o sklenjenih pogodbah
132. člen (136. člen)
Naročnik mora posebej voditi evidenco o sklenjenih pogodbah v postopkih male
vrednosti glede na to, ali gre za oddajo naročila za blago, gradnje ali storitve ali za
oddajo naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem
področju.
-

4. STATISTIKA
4. 1. Vodenje statistike o javnih naročilih
Rok za sporočanje podatkov
133. člen (137. člen)
(1) Naročniki morajo zbirati in voditi določene podatke o oddanih javnih naročilih
skladno s tem zakonom, pri čemer se morajo podatki voditi ločeno za oddajo
naročil za blago, gradnje in za oddajo naročil na vodenem, energetskem,
transportnem in telekomunikacijskem področju.
(2) Naročnik mora predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, najkasneje do 30.
aprila poročilo o pogodbah, sklenjenih v prejšnjem letu.
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi skupno poročilo in ga najkasneje do 30
julija predloži vladi.
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Vrste podatkov
134. člen (138. člen)
Poročilo o oddanih javnih naročilih mora obsegati naslednje podatke:
(1 )Če je naročnik neposredni proračunski uporabnik:
1.
ocenjeno celotno vrednost sklenjenih pogodb,
2.
število in vrednost sklenjenih pogodb in navedbo vrste postopka, po katerem
je bilo naročilo oddano, vrsto blaga, gradnje ali storitve, naziv pogodbene stranke in
sedež pogodbene stranke. Če je bilo naročilo oddano po postopku s pogajanji, je
treba navesti podlago iz 19. člena tega zakona, število in vrednost pogodb, ki so jih
sklenili pogodbeniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali iz drugih držav,
(2) Naročniki, ki niso neposredni proračunski uporabniki, navedejo le podatke iz
druge alinee prejšnjega odstavka.
(3) Naročnik mora sporočiti podatke posebej za sklenjene pogodbe nad vrednostjo
iz 133. člena tega zakona in vrednostmi, po katerih je treba razpis objaviti v
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
(4) Pri oddaji naročila po 2. in 4. točki prvega odstavka 99. člena tega zakona ni
treba voditi statistike, če vrednost naročila ne presega 200.000 EURO.
(5) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da se sporočajo tudi drugi podatki.
Minister, pristojen za finance, pripravi enotne obrazce za sporočanje podatkov.
5.

NIČNOST POGODB

135. člen (140. člen)
Nične so pogodbe:
ki so sklenjene v nasprotju s postopki oddaje in ravnanji, ki so predpisani v tem
zakonu, s katerimi je naročnik razdelil vrednost naročila na manjše dele, da bi se
izognil oddaji naročila po tem zakonu,
če so sklenjene zaradi pobota terjatev in obveznosti brez izvedenega postopka
za oddajo javnega razpisa,
če odda naročilo po drugih pogojih, ki jih določa ta zakon ali sklepa pogodbe s
ponudnikom, ki ni izbran kot najugodnejši,- če naročnik odda izvedbo naročila ali
pooblasti za izvedbo naročila tretjo osebo ali osebo, ki ni naročnik po tem
zakonu, da bi se na ta način izognil uporabi tega zakona,
če so sklenjene spremembe in dopolnitve k osnovni pogodbi v nasprotju s 4.
točko 87. člena tega zakona, 4. in 5. točko 91. člena tega zakona, 4. in 5. točko
103. člena tega zakona ter 5., 7. in 8. točko 116. člena tega zakona,
ki so sklenjene v nasprotju z odločitvijo organa, pristojnega za revizijo postopkov
javnih naročil.
6. KAZENSKE DOLOČBE
Prekrški
136. člen (142. člen)
(1) Z denarno kaznijo 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek naročnik, naveden
v b). c), č) in d) 1. točke 3. člena tega zakona ali koncesionar:
1 če odda naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to dopušča, ali
ga odda po postopku, ki ga zakon ne določa,
2. če začne postopek oddaje preden so izpolnjeni za to predvideni pogoji,
3. če predmet pogodbe, razpisne pogoje, tehnične specifikacije ali druge elemente
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razpisa
prilagodi konkretnemu ponudniku, ali odda naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri
pripravi razpisne dokumentacije ali njenega dela,
4. če odda naročilo domačemu ponudniku kljub sklenjenemu mednarodnemu
sporazumu o enakopravni obravnavi domačih in tujih ponudnikov,
5. če objavi določene podatke o vsebini razpisa pred njegovo objavo,
6. če ne varuje podatkov, navedenih v ponudbeni dokumentaciji, skladno s stopnjo
zaupnosti,
7. če ne vodi in hrani dokumentacije o javnem naročilu,
8. če ne posreduje razpisne dokumentacije vsem, ki so jo zahtevali, skladno z
objavo,
9. če ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb,
10. če ne objavi naročila ali izida oddaje naročila v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti,ali objavi naročilo v drugih sredstvih obveščanja pred objavo v
Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, ko naročilo presega zneske, ki
zahtevajo tako objavo, ali ne objavi najmanj tistih podatkov, ki jih mora objaviti
skladno s predpisi,
11. če pri sestavi razpisne dokumentacije ne upošteva veljavnih tehničnih
normativov, standardov in drugih tehničnih predpisov,
12. če določi pogoje za sodelovanje in merila v nasprotju z tem zakonom ali
spremeni pogoje in merila po objavi razpisa, ne da bi o tem obvestil ponudnike,
13. če ne izvrši sklepa državne revizije za javna naročila.
(2) Z denarno kaznijo 300.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba naročnika iz
prejšnjega odstavka in odgovorna oseba naročnika iz 1a točke 3. člena tega zakona,
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

l

137. člen (143. člen)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o javnih naročilih (Uradni
list RS, št.24/97) in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
(2) Do izdaje podzakonskih aktov se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom:
- uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98, 86/98- popravek, 43/99),
- odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS št.
33/97, 63/97, 84/99),
- navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 60/98),
- navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
73/97, 84/99).
(3) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili javni razpisi objavljeni prec
uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
138. člen (144. člen)
(1) Vlada in minister, pristojen za finance, izdata podzakonske predpise po tem
zakonu najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Naročnik mora sprejeti predpis iz 131. člena tega zakona najkasneje v dveh
mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. Dokler naročnik ne sprejme predpisa iz
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131. člena tega zakona, mora oddajati naročila malih vrednosti skladno z določili
tega zakona, ne glede na ocenjeno vrednost. Ministrstva, lokalne skupnosti in drugi
naročniki, ki pokrivajo druge manjše naročnike, lahko pripravijo za te naročnike
enotni predpis za oddajo naročila male vrednosti. Proračunski inšpektor, nadzorni
svet občine, nadzorni svet javnega podjetja, javnega sklada ali javnega zavoda lahko
naloži naročniku, ki ga nadzoruje, da, ne glede na določbo 131. člena tega zakona,
odda javno naročilo v skladu s tem zakonom, če oceni, da se z oddajanjem javnih
naročil male vrednosti ne dosega gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.
139. člen (146. člen)
(1) Določila tega zakona, ki obvezujejo naročnika, Republiko Slovenijo ali njene
organe, da sporočajo določene podatke pristojnim organom Evropskih skupnosti in
določila, ki se nanašajo na obveznost objavljanja v Uradnem glasilu Evropskih
skupnosti, se začnejo uporabljati z dnem, ko postane Republika Slovenija članica
Evropske unije.
(2) Določila poglavja 2. 5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja
se uporabljajo postopoma, skladno s sprejemanjem tehničnih specifikacij, tehničnih
normativov, certifikatov in standardov v Republiki Sloveniji.
Uveljavitev zakona
140. člen (147. člen)
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

*
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Priloge k zakonu o javnih naročilih

Priloga I a- storitve:

Št. kategorije
1.
2.

3.
4.
5.
6

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
15.

Predmet

storitve vzdrževanja in popravila
storitve kopenskega transporta (razen storitev železniškega transporta, ki
sodi v 18. kategorijo), vključno s storitvami oklepnih avtomobilov, kurirske
storitve, razen prevoza pošte,
letalske prevozne storitve za potnike in tovor, razen prevoza
pošte,
kopenski in zračni prevoz pošte (razen storitev železniškega transporta, ki
sodi v 18. kategorijo),
telekomunikacijske storitve, razen storitev glasovne telefonije, radiotelefonije,
paginga in satelitskih storitev,
finančne storive
(a) zavarovalniške storitve
(b) bančne in investicijske storitve, razen naročil za finančne storitve v zvezi
z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev ali drugih
finančnih instrumentov in storitev Banke Slovenije,
računalniške storitve in sorodne opreme
storitve za raziskave in razvoj,
razen naročil za storitve na
področju raziskavin razvoja, od katerih za lastno uporabo pri vodenju svojih
zadev nima izključnih koristi le naročnik, pod pogojem, da naročnik ponujeno
storitev v celoti plača.
računovodske, revizorske in knjigovodske storitve,
storitve na področju raziskav, trga in javnega mnenja,
storitve svetovanja pri vodenju, razen arbitražnih in poravnalnih storitev in
sorodne storitve
arhitekturne storitve; inženiring storitve; storitve urbanističnega planiranja in
krajinske arhitekturne storitve tehničnega testiranja in analiz
oglaševalske storitve
storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami
založniške in tiskarske storitve na honorarni ali pogodbeni osnovi
storitve odstranjevanja odplak in odpadkov,
storitve sanitarnega
urejanja in podobno
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Priloga I b- storitve:

Št. kategorije
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Predmet

hotelske in restavracijske storitve
storitve železniškega prevoza
prevozne storitve po vodi
podporne in pomožne prevozne storitve
pravne storitve
storitve na področju kadrovanja
preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev
varovanja
avtomobili
izobraževalne storitve in storitve poklicnega izobraževanja
zdravstvene in socialne storitve
storitve na področju rekreacije, kulture in športa
druge storitve
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Razredi

Skupine

Podskupine in
točke

50
500

500.1
500.2
501
501.1
501.2
501.3
501.4
501.5

501.6
501.7
502
502.1
502.2
502.3
502.4
502.5
502.6

502,7
503
503.1
503.2
503.3

503.4
503.5
503.6

26. november 1999

Opis

STAVBE IN NIZKE GRADNJE
Splošna dela na področju stavb in nizkih
gradenj (brez posebnih specifikacij) in
rušenje
Splošna dela na področju stavb in nizkih
gradenj (brez posebnih specifikacij)
Rušenje
Gradnja objektov in delov objektov
Splošna gradbena dela
Postavljanje ostešij in krovska dela
Gradnja dimnikov, peči in kaminov
Zaščita proti vodi in vlagi
Obnova in vzdrževanje zunanjih sten
(ponovno
zapolnjevanje
stikov
med
opekami z malto, čiščenje itd.)
Postavitev in odstranitev gradbenih odrov
Druge specializirane dejavnosti povezane z
gradbenimi deli (vključno s tesarstvom)
Nizke gradnje: gradnja cest, mostov,
železnice itd.
Splošna dela na področju nizkih gradenj
Zemeljska dela
Gradnja mostov, tunelov in jaškov; vrtanje
Hidrogradnja in urejanje voda (reke, kanali,
pristanišča, dotoki, ozki zalivi in jezovi)
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov
Specializirana gradbena dela povezana z
vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje,
vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih
voda, kanalizacijo, itd.)
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
Inštalacije pri gradnjah
Splošna industrijska dela
Plinske in vodovodne instalacije ter
instalacije sanitarne opreme
Inštalacije grelnih in prezračevalnih naprav
(centralno ogrevanje, klimatske naprave,
ventilacija)
Izolacijska dela
Električna napeljava
Inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd.
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504

•
504.1
504.2
504.3

504.4
504.5
504.6

Zaključna gradbena dela
Splošna zaključna gradbena dela
Fasaderska in štukaturska dela
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
in/ali instalaciji (vključno s polaganjem
parketa)
Soboslikarska, in steklarska dela ter
polaganje stenskih oblog
Oblaganje tal in sten
Druga zaključna in dopolnilna gradbena
dela (vgradnja kaminov itd.)

.)U>.. ■. >.
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Obrazložitev:
Državni zbor je Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona o javnih
naročilih- prva obravnava na 37. Izredni seji dne 16.07.1999 sprejel sklep, da je
predlog zakona primerna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo in naložil
vladi, da pripravi predlog zakona o javnih naročilih za drugo branje z upoštevanjem
sklepov in stališč Državnega zbora.
Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona o javnih naročilih za drugo branje
upošteval stališča na naslednji način (navedeni so členi besedila, pripravljenega za
drugo obravnavo, če ni drugače določeno):
1. v skladu s stališčem, da prouči in jasneje definira pojem povezanih pravnih oseb v
povezavi z javnimi podjetji, zavodi in drugimi pravnimi osebami- proučil ponovno
besedilo direktiv EU o javnem naročanju in dopolnil definicijo povezane pravne
osebe v 3. členu zakona,
2. v skladu s stališčem, da prouči pripombe Gospodarske zbornice Slovenije,
posebej v zvezi z roki uveljavitve posameznih členov zakona in za izdajo
podzakonskih predpisov in glede ustreznosti kapitalskih zahtev ter drugih pravil o
obvladovanju tveganj za opravljanje pozavarovalnih poslov ter jih prilagodi
posebnostim zavarovalnic, tako da je upošteval tiste predloge Gospodarske zbornice
Slovenije, ki niso v nasprotju z mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike
Slovenije, zlasti pa še z Evropskim sporazumom, Pogodbo o ustanovitvi Svetovne
trgovinske organizacije, pogajalskimi stališči Republike Slovenije za vstop v
Evropsko unijo in Državnim programom za sprejem pravnega reda Evropske
skupnosti. Stališča glede prilagoditve posebnostim zavarovalnic za opravljanje
pozavarovalnih poslov predlagatelj ni mogel sprejeti, ker so zavarovalni in
pozavarovalni posli le ena od finančnih storitev, ki jih opredeljuje zakon o javnih
naročilih, samo njihovo urejanje pa ni predmet javneganaročanja, ampak prepdisov o
zavarovalništvu. Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati stališča GZS, da se za
ponudnike iz Republike Slovenije uvede v zakonu posebna zaščita ali določi, da
mora naročnik nabavo od tujega ponudnika vezati na izvoz, ker gre za izrecno
nasprotovanje določilom 65. dO 69. člena (2. poglavje V. oddelka) Evropskega
sporazuma, ki ureja področje konkurence in za katere Republika Slovenija v svojih
pogajalskih stališčih ni uveljavljala prehodnega obdobja. Upoštevani tudi niso
'predlogi GZS glede uporabe tehničnih predpisov, ker je vsebinska materija urejena v
zakonu o standardizaciji, zakonu o akreditaciji in zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in ugotavljanju skladnosti (vsi Uradni list RS 59/99). Dodatno k temu
določajo prehodne določbe v drugem odstavku 139. člena, da se določila poglavja
2.5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja uporabljajo
postopoma, skladno s sprejemanjem tehničnih specifikacij, tehničnih normativov,
certifikatov in standardov v Republiki Sloveniji. Predlagatelj je upošteval pripombe
GZS in dopolnil ali spremenil 2.,10., 11., 12., 13., 19., 24., 27., 30., 32., 33. 36, 37.,
delno 42. (razen četrtega odstavka), 43., 46., 47., 55., 56., 71., 77., 79., 88., 95.. in
96. in 98. člen.
3. v skladu s stališčem, da črta 138. člen, ki definira ustanovitev in pristojnosti ter
delovno področje urada za javna naročila, navedeni člen črtal,
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4. v skladu s stališčem, da prouči, ali besedila členov od 83. do 86. člena in 18.
poglavja predloga zakona po vsebini sodijo bolj v zakon o obligacijskih razmerjih kot
v predloženo besedilo, ponovno preveril umeščenost teh členov v zakon in ugotovil,
da navedeni členi, ki opredeljujejo vloge za kvalifikacijo (82. člen), izključitev
kandidata s seznama kvalificiranih ponudnikov (83. člen), definicijo blaga (84. člen)
in zneske, ko je treba objaviti naročilo tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti
(85. člen) sodijo v zakon o javnih naročilih in pomenijo implementacijo direktiv.
Enaka materija ni obravnavana v zakonu o obligacijskih razmejih niti nobenem
drugem predpisu. Predlagatelj ugotavlja, da v zakonu o javnihnaročilih ni 18.
poglavja, obstaja poglavje 1.8. Protikorupcijska določila, ki pa ni bilo predmet
obravnave.
4. v skladu s stališčem, da upošteva mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, je predlagatelj:
a) sicer povečini ohranil strukturo zakonske materije, ker le-ta sledi strukturi
direktiv o javnih naročilih in tudi sicer časovno sledi načinu izvajanja
postopku oddaje javnega naročila, kar je z vidika transparentnosti
postopka zelo pomembno. Zaradi ponavljanja vsebine določenih členov iz
skupnih določb še nato v posebnih določbah, sta črtana 124. in 125. člen,
ker je enaka vsebina zajeta v 83. in 84. členu, nekatere določbe, ki so bile
identične v 86., 91. in 116. členu, so sedaj vsebovane v 20. členu zakona.
Črtan je tudi prejšnji 68. člen, ker je pomenil ponovitev 57. člena.
Spremenjeno je tudi določilo 124. člena, ker je del vsebine že zajet v 48.
členu. Upoštevane so pripombe, ki pomenijo jezikovno izboljšavo členov
oz., ki pripomorejo k boljšemu razumevanju zakonskega besedila.
b) uskladil pogoje za začetek javnega naročila z določbami, ki jih predvideva
predlog zakona o javnih financah (tretja obravnava), tako da je spremenil
16. in 17. člen, poleg tega pa tudi v 2. členu opredelil naročnika skladno z
definicijami, ki jih določa predlog zakona o javnih financah,

c) natančneje opredelil rok za izdajo podzakonskih predpisov v primeru iz
138. člena,
č)

določbe, ki se nanašajo na oddajo koncesije na področju gradenj, ohranil
sicer vsebinsko nespremenjene. Posamezni odstavki členov so le urejeni
bolj smiselno, tako da sledijo postopku oddaje koncesije. Oba člena, ki
opredeljujeta oddajo koncesij, sta sedaj v posebnem 3.2.1. podpoglavju.
Koncesija je posebna oblika investiranja zasebnega kapitala , ki se bo
uredila s posebnim predpisom. Ta predpis bo zlasti vsebinsko urejal
področje, ki se bo oddajalo
po koncesijah (npr. gradnja cestne
infrastrukture), vendar pa bo o tem, kot že rečeno, odločala Vlada ali drug
organ, ki bo določen s tem posebnim zakonom,

d) 139. člen iz predloga besedila, obravnavega v prvi obravnavi, ki
opredeljuje ustanovitev urada za javna naročila in ustanovitev posebnega
proračunskega sklada, je črtan, skladno s stališčem odbora za finance in
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monetarno politiko,
e) za ničnost določil posebno 5. poglavje, izven kazenskih določb in črtal
določilo 141. člena iz predloga besedila, obravnavega v prvi obravnavi, ki
je določal hujše kršitve delovnih obveznosti,
f)

razčlenil prehodne določbe glede na določitev prehodnega obdobja (137.
člen) ter uveljavitve določb v zvezi s polnopravnim članstvom Republike
Slovenije v Evropskih skupnostih (139. člen).
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 4.11.1999
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU
ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH- druga obravnava

Amandma k 42. členu
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naročnik mora pri naročilih določiti posamezne sklope, ki se lahko oddajajo
samostojno. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, na kateri sklop ali več sklopov
se njegova ponudba nanaša. Če predloži ponudbo za vse sklope skupaj, mora biti
ponudba predložena tako, da je možno ocenjevati vsak sklop posebej. Naročnik
sklene pogodbo za posamezni sklop z najugodnejšim ponudnikom.«
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izbira ponudnika je veljavna le, če je naročnik pridobil vsaj dve samostojni
sprejemljivi ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih
ponudnikov.«
Obrazložitev:
Predlagano besedilo je jasnejše od dosedanjega in natančno določa način oddaje
naročila, ki se lahko oddaja po sklopih in način vlaganja ter ocenjevanja ponudb.
Predlagano besedilo pa jasneje določa, da isti ponudnik v istem postopku ne more
vložiti dveh različnih ponudb, kar se je dogajalo v dosedanji praksi, razen če gre za
tehnične variantne ponudbe.
Amandma k 134. členu
Za 134. členom se doda 134. a člen, ki se glasi:
Urad za javna naročila
134. a člen
» (1) Urad za javna naročila je služba Vlade Republike Slovenije, ki se ustanovi za
opravljanje svetovalnih, analitičnih, razvojnih in drugih nalog na področju javnega
naročanja.
(2) Urad pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za tipične vrste javnih naročil in jo
posreduje naročnikom na njihovo zahtevo.
(3) Urad skrbi za tak razvoj sistema javnega naročanja, ki zagotavlja gospodarnost,
učinkovitost in preglednost porabe javnih sredstev za javna naročila ter vzpodbuja
konkurenčnost in enakopravno obravnavo vseh ponudnikov v postopkih javnega
naročanja.
Obrazložitev:
Urad za javna naročila bo opravljal naloge, ki so svetovalne in analitične narave,
hkrati pa bo skrbel za izvajanje celotnega sistema javnih naročil. Po samem zakonu
sicer ne bo prevzemal pristojnosti in dolžnosti, ki jih imajo naročniki, vendar pa jim bo
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nudil pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije. Ker bodo pripravljali razpisno
dokumentacijo kvalificirani in strokovno specializirani strokovnjaki, bo tudi manj napak
v samem izvajanju postopkov.
Amandma k 138. členu
Za 138. členom se doda 138. a člen, ki se glasi:
Vlada Republike Slovenije sprejme odlok o ustanovitvi Urada za javna naročila iz
134. b člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in se navezuje na amandma k 134. členu za novi
134. a člen. V primeru, da amandma za novi 134. a člen ne bo sprejet, ta amandma
odpade.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
Sektor za javna naročila

1:0- '.juoliana SiOVEHi-1.!
m ::*Si22 fsfcs 17.«.«: •

Zadeva IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH, druga
obravnava

1 Naslov oredlooa akta.
c

reciog Zakona o javnih naročiiih. druga obravnava

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evrocskeaa sporazuma o pridružitvi"
a; Navedba določb "Evropskega spcrazurr.a c pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
V/l I poglavje! Konkurenca m drugs gospodarske Poiocbo. S9. clsn.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Predlog zakor.3 v celoti izpolnjuje obveznosti. !<i izhajajo iz sporazuma.
c) Razicgi za neizpolnitev obveznosti:
ni

3 Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prva ES. ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Predlog zakona je v celoti povzel naslednje direktive:
92/50- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za storitve
S2/2So usklajcvalnih postopkih za dodelitev javnih naroči! blaga
93/37- o usklajevanju postopkov pri ccdeiitvi javnih naročil za gradbena deia
93/38o usklajevanju postopkov javnih raroč:.' za organizacije v vocnem energetskem
transportnem in telekomunikacijskem sektorju
97/52spremembe in dopolnitve direktiv 52/50, 93/36, 93/37,
98/4spremembe in dopolnitve direktive 93/38
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri pravs ES:
Predlog zakona je v celoti usklajen z ostalim viri prava ES.
poročevalec, št. 82
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c) Razicci is delno usklajenost oziroma neusklajenost
ni
4 Navedba roka predvidene ::c::oine uskladitve aKta n zooiai liv v^do.' v'il:) PC^ZDJ.'Jll.'£LLLii:~.
(Ič'.O^
Konec *999
5 Aii so zcorai oievedem pravni vin ES prevedeni v slovenščino'
Obstajaio le delovni oz. nelekionrani prevodi direktiv
92/50- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za storitve
92/26o usklajeva!n:h postoci-;:?, za dodelitev javnih naročil biaga
C."J iT. o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnin naročil za gradbena deia
o usklajevanju postopkov javnih naročil za organizacije v vodnem energetskem,
transportnem in telekomunikacijskem sektorju
Prevodi tudi nimajo pravne redakcije
6 Ali ie oredloo akta preveden in v katen iezik?
Obstaja delovni prevod predloga zakona v angleščini. Pripraviti oo treba nov prevod
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPhsre TAIEX Komisna ES države članice E.^
rirv
i
Oi^ivirv nr.t\
Uc^u, iUlllVCi^C
. \i
Predlog zakona je bil pregledan s strani švedskih ekspertov svetovalne družbe S:PU. ki deluje
preko programa Phare
l£: Povezava T r)r-7awnirTj nrrnrsrirrf'. 33 Orevzem OravPeO? red?
'.iCOSiev^niP
uskladitev
Sprejem Zakona o 'avnih naročiiih .5 vsebovan v Državnem programu, k; ooioča ca b: mora:
bit: ncvi zakon o javnih naročilih sprejet do konca leta 1999. Ta rek ne bo mcgei biti upoštevan
i
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Redno poročilo

KOMISIJE

PRI

0

NAPREDKU

VKLJUČEVANJU

UNIJO

1999

NAPREDKU

KANDIDATK

IN

V

SLOVENIJE

EVROPSKO

POVZETEK

POSAMEZNIH

ZA

POROČILA

O

DRŽAV

PRISTOP

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu številka 900-01/98
(T) z dne 4. novembra 1999 v prilogi čistopis prevoda Rednega
poročila komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v

Evropsko unijo 1999 in čistopis prevoda t.i. Povzetka poročila
o napredku posameznih držav kandidatk za pristop.

D

Opomba uredništva:
Stališča Vlade RS o rednem poročilu Evropske komisije o napredku
Slovenije pri vstopu v EU s predlogi ukrepov, so bila objavljena v
Poročevalcu št. 78, z dne 15. novembra 1999.
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REDNO

POROČILO

KOMISIJE

O NAPREDKU

SLOVENIJE

PRI VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO

1999
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Vsebina

A.

Uvod

a)
b)

Predgovor
Odnosi med Evropsko unijo in Slovenijo
Razvoj odnosov v okviru Evropskega sporazuma med EU in Slovenijo
(vključno z dvostransko trgovino)
Partnerstvo za pristop in Državni program za prevzem pravnega
reda EU
Predpristopna pomoč: Phare
Sistem za upravljanje s sredstvi Phare
Medinstitucionalno sodelovanje (twinnwg)
Pogajanja in postopek pregledovanja usklajenosti zakonodaje

B.
1.

1.1

1.2

1.3
2.
2.1
2.2

2.3

2.4

26. november 1999

Merila za članstvo
Politična merila
Uvod
Razvoj v zadnjem času
Demokracija in pravna država
Parlament
\
Izvršilna oblast
Sodna oblast
Protikorupcijski ukrepi
Človekove pravice in varstvo manjšin
Civilne in politične pravice
Gospodarske, socialne in kulturne pravice
Pravice in varstvo narodnih manjšin
Splošna ocena
Gospodarska merila
Uvod
Gospodarska gibanja
Makroekonomski razvoj
Strukturne reforme
Ocena glede na kobenhavnska merila
Obstoj delujočega tržnega gospodarstva
Usposobljenost za soočanje s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v
Uniji
Splošna ocena
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3.
3.1

Sposobnost prevzema obveznosti članstva
Notranji trg brez meja
Štiri svoboščine
Konkurenca
3.2 Inovacije
Informacijska družba
Izobraževanje, usposabljanje in mladina
Raziskave in tehnološki razvoj
Telekomunikacije
Politika na področju avdiovizualnih storitev
3.3 Gospodarske in davčne zadeve
Ekonomska in monetarna unija
Obdavčenje
Statistika
3.4 Sektorske politike
Industrija
Kmetijstvo
Ribištvo
Energetika
Promet
Mala in srednja podjetja
3.5 Gospodarska in socialna kohezija
Zaposlovanje in socialne zadeve
Regionalna politika in kohezija
3.6
Kakovost življenja in okolja
Okolje
Varstvo potrošnikov
3.7 Pravosodje in notranje zadeve
3.8 Zunanji odnosi
Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi
Razvoj
Carina
Skupna zunanja in varnostna politika
3.9 Finančna vprašanja '
Finančni nadzor
3.10 Splošna ocena
4.
4.1
4.2

Upravna usposobljenost za izvajanje pravnega reda EU
Upravne strukture
Upravna in pravosodna usposobljenost in zmogljivost: ključni področji
za izvajanje pravnega reda EU

C.

Sklep
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D.

Partnerstvo za pristop in Državni program za
prevzem pravnega reda EU: splošna ocena
izvajanja
1. Partnerstvo za pristop: ocena kratkoročnih in srednjeročnih
prednostnih nalog
2. Državni program za prevzem pravnega reda EU - ocena

Priloge
Konvencije o človekovih pravicah, ki so jih ratificirale države kandidatke
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A.

Uvod

a)

Predgovor

V Agendi 2000 je Komisija izjavila, da bo redno poročala Evropskemu svetu o napredku
vsake države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope pri pripravah za članstvo in da
bo predložila svoje prvo poročilo ob koncu leta 1998. Evropski svet seje na zasedanju v
Luxembourgu odločil, da:
"bo Komisija od konca leta 1998 naprej pripravljala redna poročila za Svet, dopolnjena z
morebitnimi priporočili, ki bodo potrebna za organizacijo dvostranskih medvladnih
konferenc, in preverjala napredek vsake srednjeevropske in vzhodnoevropske države
kandidatke pri vključevanju v EU v luči kobenhavnskih meril, zlasti hitrost sprejemanja
pravnega reda EU." /.../ "V tem kontekstu bo Komisija še naprej uporabljala že v
Agendi 2000 sprejeti način za ovrednotenje usposobljenosti držav za izpolnjevanje
gospodarskih meril in obveznosti, ki izhajajo iz vključevanja v Unijo."
Evropski svet, ki se je sestal na Dunaju, je pozval Komisijo, naj za helsinški Evropski
svet pripravi redna poročila o napredku.
To redno poročilo o Sloveniji ima enako strukturo kot objavljeno mnenje Komisije iz
leta 1997.
Poročilo vsebuje:
- opis odnosov med Slovenijo in Evropsko unijo, zlasti v okviru Evropskega
sporazuma;
«
- analizo stanja v zvezi s političnimi merili, ki jih je določil Evropski svet (demokracija,
pravna država, človekove pravice, varstvo manjšin);
- oceno stanja in perspektiv Slovenije glede na gospodarske pogoje, ki jih je postavil
Evropski svet (delujoče tržno gospodarstvo, sposobnost za soočanje s konkurenčnimi
pritiski in tržnimi silami v EU);
- obravnavo vprašanja, ali je Slovenija sposobna prevzeti obveznosti članstva, to je
pravni red EU, kot ga opredeljujejo Pogodba o Evropski uniji, sekundarna
zakonodaja in politike EU. V tem delu je posebna pozornost posvečena vprašanjem
standardov jedrske varnosti, kot je poudaril Evropski svet v Kolnu.
Poročilo zajema tudi pravosodno in upravno usposobljenost, kar je bila zahteva
madridskega Evropskega sveta, ki je poudaril, da morajo države kandidatke prilagoditi
svoje upravne strukture, da bodo lahko po včlanitvi zagotovile skladno izvajanje politik
Skupnosti.
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Poročilo upošteva napredek, ki je bil dosežen v času od izdaje Rednega poročila
Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo leta 1998 (v
nadaljevanju: redno poročilo). Preverja, ali so bile reforme, omenjene v rednem poročilu
1998, izvedene, in proučuje nove pobude, skupaj s tistimi, ki so neposredno povezane s
prednostnimi nalogami iz Partnerstva za pristop. Poročilo vsebuje ločeno poglavje, v
katerem ugotavlja, v kolikšni meri Slovenija izvaja kratkoročne prednostne naloge
oziroma se že ukvarja s srednjeročnimi prednostnimi nalogami, navedenimi v Partnerstvu
za pristop.
Medtem ko se ocena napredka pri izpolnjevanju političnih meril in meril pravnega reda
EU osredotoča na tisto, kar je Slovenija dosegla od objave prejšnjega rednega poročila,
temelji ekonomska ocena na dolgoročnejšem ovrednotenju gospodarskih uspehov
Slovenije. Ocena napredka pri prevzemanju pravnega reda EU temelji na sprejeti
zakonodaji in ne na zakonodaji, ki je v različnih fazah priprave ali pa čaka na odobritev
Državnega zbora. Samo tak pristop omogoča enako obravnavanje vseh držav kandidatk
ter objektivno oceno in primerjavo med državami glede na konkreten napredek pri
pripravah za vključitev.
Pri sestavljanju poročila so bili uporabljeni številni viri informacij. Komisija je pozvala
države kandidatke, naj ji posredujejo informacije o napredku, ki so ga dosegle pri
pripravah za članstvo od objave prejšnjega rednega poročila. Kot dodatni vir informacij
je uporabila njihove predstavitve na sestankih, ki so potekali na podlagi Evropskega
sporazuma, Državnega programa za prevzem pravnega reda EU ter podatkov, ki so jih
posredovale v okviru analitičnega pregleda usklajenosti njihove zakonodaje s pravnim
redom EU in pri pogajanjih. Pri pripravi poročil je upoštevala pripombe Sveta ter
poročila in resolucije Evropskega parlamenta1. Komisija je uporabila tudi ocene, ki so jih
pripravile različne mednarodne organizacije, še zlasti Sveta Evrope, OVSE (Organizacija
za varnost in sodelovanje v Evropi), mednarodnih finančnih institucij in nevladnih
organizacij.

1

Poročevalca za Evropski parlament sla: A. Ostlander in E. Baron Crespo; drugi poročevalci M.
Aclvoct, J Donner, O. Von Habsburg, E. Caccavale, F. Kristoflersen, M. Hoff, C. Carnero Gonzales, P.
Bernard-Ravmond, R. Spcciale, J. Wiersma, J. W. Bertens, B. Malone.
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b)

Odnosi med Evropsko unijo in Slovenijo

Razvoj odnosov v okviru Evropskega sporazuma med EU in Slovenijo (vključno z
dvostransko trgovino)
Slovenija je še naprej korektno izpolnjevala določbe Evropskega sporazuma in
prispevala k nemotenemu delovanju različnih skupnih institucij.
Pridružitveni svet se je prvič sestal v Luxembourgu februarja 1999, prvi sestanek
Pridružitvenega odbora pa je bil marca 1999 v Ljubljani. Sistem pododborov, ki so bili
ustanovljeni na podlagi Sporazuma o sodelovanju in Začasnega sporazuma, je bil
prilagojen pravnemu okviru Evropskega sporazuma in redno deluje kot forum za
reševanje tehničnih vprašanj.
Ustanovno zasedanje Skupnega parlamentarnega odbora slovenskega Državnega zbora
in Evropskega parlamenta je bilo decembra 1998 v Strasbourgu. Drugo zasedanje
odbora je bilo marca 1999 v Ljubljani.
Leta 1998 je izvoz EU v Slovenijo znašal 6,7 milijarde evrov, izvoz Slovenije v EU pa
5,2 milijarde evrov. Primanjkljaj Slovenije je znašal 1,5 milijarde evrov. To predstavlja
povečanje izvoza EU v višini 6 % in povečanje slovenskega izvoza v EU v višini 12 % v
primerjavi z letom 1997. Leta 1998 je predstavljal izvoz Slovenije v EU 65,5 % vsega
njenega izvoza, uvoz iz EU pa 69,4 % skupnega uvoza Slovenije. Najpomembnejše
izvozno blago Slovenije v EU je bila strojna in električna oprema (22 % celotnega
izvoza), transportna oprema (16 %) in tekstil (13 %). Najpomembnejše uvozno blago
Slovenije iz EU so predstavljali strojna in električna oprema (25 % celotnega uvoza),
transportna oprema (15%) in kovine (11 %).
Marca 1999 je Svet pooblastil Komisijo, naj začne pogajanja s pridruženimi državami s
ciljem doseči nove vzajemne koncesije v kmetijstvu.
Za uvoz iz Slovenije niso uvedeni nobeni protidampinški ukrepi. Septembra 1998 je bila
uvedena preiskava v zvezi z nerjavnim jeklom slovenskega izvora. Marca 1999 je bila
zahteva po protidampinških ukrepih umaknjena.
Na podlagi odločitve Pridružitvenega sveta se je Slovenija maja 1999 vključila v
naslednje programe Skupnosti: Leonardo da Vinci, Socrates in Mladi za Evropo.
Partnerstvo za pristop in Državni program za prevzem pravnega reda EU
Dokument Partnerstvo za pristop je bil sprejet marca 1998. Pregled uresničevanja
njegovih določb je v poglavju D tega poročila.
Maja 1999 je Slovenija predložila revidirani Državni program za prevzem pravnega reda
EU (DP), v katerem predstavlja svojo strategijo vključevanja in tudi načrt, kako bo
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uresničevala prednostne naloge, ki jih opredeljuje Partnerstvo za pristop (več o tem glej
v poglavju D).
Predpristopna pomoč: Phare
Leta 1999 je bil program Phare glavni instrument, iz katerega je Slovenija dobivala
finančno pomoč za izvajanje predpristopne strategije.
Program je "pristopno usmerjen", sredstva so usmerjena v prednostne naloge iz
Partnerstva za pristop, ki pomagajo kandidatkam izpolniti kobenhavnska merila.
Približno 30 % sredstev Phare se uporablja za "izgradnjo institucij" (t. j. kot pomoč
državam za izboljšanje njihove usposobljenosti za izvajanje pravnega reda EU; glej
Medinstitucionalno sodelovanje) in preostalih 70 % za financiranje naložb za okrepitev
upravne infrastrukture, ki je potrebna za uskladitev s pravnim redom EU ter za
okrepitev gospodarske in socialne kohezije, vključno z učinki prestrukturiranja v
pomembnejših gospodarskih sektorjih.
V obdobju 1992-1999 je bilo Sloveniji v okviru programa Phare dodeljenih 192
milijonov evrov.
Leta 1999 so iz programa Phare za Slovenijo predvidena sredstva v višini 31 milijonov
evrov za prednostne naloge, ki so:
•
•
•
•
•

•

okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti v kmetijstvu, javnih financah in
finančnem nadzoru, zemljiški knjigi (8 milijonov evrov),
sprejetje zakonodaje o notranjem trgu (3,3 milijona evrov),
pomoč pri naložbah na področju okolja in prometa (9,6 milijona evrov),
podpora socialnega sektorja (2,45 milijona evrov),
krepitev sodelovanja v pravosodju in notranjih zadevah (nadzor državne meje, boj
proti organiziranemu kriminalu, politika vizumov in priseljevanja, sodstvo) (4,9
milijona evrov),
sodelovanje v različnih programih Skupnosti (2,75 milijona evrov).

Dodatna 2 milijona evrov sta bila dodeljena za projekt čezmejnega sodelovanja z
Avstrijo, 5 milijonov evrov pa za sodelovanje z Italijo.
Slovenija sodeluje in je prejemnica sredstev tudi v večdržavnih in horizontalnih
programih, ki jih financira Phare, kot so TAIEX (izmenjava informacij o tehnični
pomoči), projekt za mala in srednja podjetja in Veliki infrastrukturni projekt (Large
Scale Infrastructure Facility).
Od leta 1992 je Slovenija dobivala pomoč Phare za reševanje glavnih problemov
gospodarskega preoblikovanja in za strukturne reforme. Pomoč je bila v glavnem v
obliki tehnične pomoči in je bila porabljena predvsem za podporo institucionalne
izgradnje ter razvoj politik. Sredstva Phare pa imajo vedno pogosteje tudi obliko pomoči
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za prednostne naložbe, ki jih je vlada označila kot bistvene za temeljno srednjeročno
prestrukturiranje gospodarstva.
Skupni učinek programa Phare je bil pozitiven. Učinkovit prenos znanja, specializirane
opreme ter finančnih sredstev je bil izveden na številnih pomembnih področjih, kot so
prestrukturiranje industrije in privatizacija bančništva, razvoj malih in srednjih podjetij,
spodbujanje trgovine in razvoja, energetika itd. S pomočjo programa Phare je bila
izdelana strategija razvoja za področje okolja in za razvoj malih in srednjih podjetij, ter
uvedeni nujni institucionalni in finančni mehanizmi za podjetja iz teh dveh sektorjev.
Program Phare je imel, na primer, zelo pomembno vlogo.
•

na področju okolja, kjer projekt presoje ekoloških posojil (Environmental Credit
Scheme - ECS), ki se izvaja prek že ustanovljenega in dobro delujočega Ekološkega
razvojnega sklada, poleg programa Phare financira tudi slovenska vlada. ECS
zagotavlja posojila po ugodni obrestni meri za tri glavna področja: izboljšanje
kakovosti zraka, izboljšanje kakovosti vode in gospodarjenje z vodnimi viri ter
zmanjšanje proizvodnje trdnih ali nevarnih odpadkov. Do danes je bilo iz ECS
gospodarstvu odobrenih 19 posojil v skupnem znesku 7,9 milijona evrov. Za vsako
posojilo 50 % sredstev zagotovi Ekološki razvojni sklad, 50 % pa Phare;

•

v bančništvu, kjer je pomoč Phare prispevala k prestrukturiranju dveh največjih
državnih bank, Nove Ljubljanske banke (NLB) in Nove Kreditne banke Maribor
(NKBM). NLB je dobila sredstva Phare za prestrukturiranje svojega poslovanja in za
razvoj informacijske tehnologije, NKBM pa za prestrukturiranje in organizacijo
prevzema tretje državne banke, KBNG. Na podlagi tega je vlada julija 1999 sprejela
sklep o privatizaciji obeh bank;

•

na področju prestrukturiranja podjetij je bil s pomočjo sredstev Phare ustanovljen
uspešen program pomoči po opravljeni privatizaciji (Post Privatisation Facility PPF). Program je usmeijen v podjetja, ki imajo težave pri privatizaciji. Kratkoročna
strokovna analiza je bila izdelana za 53 privatiziranih podjetij in podjetij v državni
lasti na področju proizvodnje ali tehničnih storitev, predvsem srednje velikih.

Sistem za upravljanje s sredstvi Phare
Sistem za upravljanje s sredstvi Phare je bil reformiran v letih 1998 in 1999, da bi se
izboljšala hitrost, učinkovitost in preglednost Pharovih dejavnosti. Program Phare že od
vsega začetka temelji na decentraliziranem izvajanju. Odgovornost za sklepanje pogodb
in plačilo pomoči prevzamejo državni organi v državi partnerici. Vendar pa Finančna
uredba Evropske skupnosti zahteva, da Komisija nadzoruje postopek sklepanja pogodb
in da še pred začetkom veljavnosti odobri vsako pogodbo, ki se financira iz sredstev
Phare, ki jo podpiše država partnerica. Uredba o usklajevanju pomoči iz programov
Phare, SAPARD in ISPA, sprejeta junija 1999, dovoljuje Komisiji, da lahko izvaja
naknadni nadzor pogodb, če meni, da je finančni nadzor v državi partnerici zadovoljiv.
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Ta možnost se bo ugotavljala za vsako državo posebej in tudi za vsako področje posebej
ter se bo uvajala postopoma.
Da bi izvajanje programov Phare bolj usmerila, je Komisija medtem večino odgovornosti
za nadzor pogodb prenesla na svoje delegacije v državah kandidatkah.
V Sloveniji so bile Pharove izvajalske strukture racionalizirane, da bi se izboljšala
preglednost in preprečila razpršitev sredstev. Ta proces povečuje odgovornost držav
kandidatk, da v. okviru svojih možnosti za izvajanje zadolžijo stalne institucije in
izvajalske agencije, ki bodo po priključitvi odgovorne za upravljanje in izvajanje
programov, financiranih iz sredstev Skupnosti.
Od decembra 1998 je Nacionalni sklad v sestavi Ministrstva za finance centralni organ,
prek katerega se usmeijajo sredstva Phare in druga sredstva EU. Nacionalni sklad je v
celoti odgovoren za finančno upravljanje sredstev in za zagotavljanje spoštovanja
Pharovih pravil pri naročilih, poročanju in finančnem upravljanju, ter za vzpostavitev
ustreznega informacijskega sistema o izvajanju projektov. V Ministrstvu za finance je
bila ustanovljena Centralna finančna in pogodbena enota, da bi se izboljšala preglednost
finančne administracije, računovodstva in plačil.
Sposobnost Slovenije, da uporabi Pharova sredstva, je bila zadovoljiva.
Predpristopna pomoč 2000
V obdobju 2000-2006 se bo predpristopna pomoč za države kandidatke več kot
podvojila. Poleg programa Phare bo po letu 2000 na razpolago tudi pomoč za razvoj
kmetijstva in podeželja (SAPARD) ter strukturni instrument (ISPA), pri katerem bodo
imeli prednost ukrepi, podobni ukrepom, ki se na področju okolja in prometa financirajo
iz kohezijskega sklada.
V letih 2000-2002 bo skupna razpoložljiva finančna pomoč znašala: za Phare 25
milijonov evrov letno, za SAPARD 6,6 milijona evrov letno in za ISPA med 10 in 20
milijoni evrov letno.
Medinstitucionalno sodelovanje (twinning)
Eden od največjih izzivov za države kandidatke je potreba po izboljšanju upravne
usposobljenosti za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda EU. Evropska komisija je
predlagala, da bi se lahko veliko človeških in finančnih virov za pomoč mobiliziralo s
procesom medinstitucionalnega sodelovanja organov in agencij. Državam kandidatkam
je zdaj na razpolago 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 medinstitucionalno
sodelovanje že izvaja 108 projektov, v katere so vključene vse države kandidatke in
skoraj vse države članice.
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Financiranje medinstitucionalnega sodelovanja iz programa Phare je bilo do zdaj
predvsem usmerjeno na prednostna področja kmetijstva, okolja, javnih financ,
pravosodja in notranjih zadev ter na pripravljalne ukrepe za strukturne sklade.
Za Slovenijo je bilo v okviru Phara odobrenih 12 projektov. Pet projektov na področju
kmetijstva, vključno s projekti o fitosanitarnem in veterinarskem nadzoru, vodita
Nizozemska oziroma Italija. Avstrija, Nemčija in Francija bodo pomagale slovenskim
organom pri projektu na področju okolja, medtem ko bo uvedbo strukturne politike
pripravil konzorcij, ki ga vodi Irska. Francija, Italija in Nizozemska bodo sodelovale pri
izvajanju davčne reforme, Švedska pa bo pomagala izboljšati izvajanje proračuna za
državno upravo. Velika Britanija bo Sloveniji pomagala pri vzpostavitvi organa za
zavarovalni nadzor. Problem nadzora državne meje^ probleme migracij ter politiko
priseljevanja pa bo Slovenija reševala v sodelovanju z Nemčijo in Avstrijo.
Po programu za leto 1999 je predvidenih 18 projektov medinstitucionalnega
sodelovanja, ki zajemajo poleg številnih projektov na področju kmetijstva, financ,
pravosodja in notranjih zadev še druga področja, med njimi tudi projekt o varnosti in
zdravju pri delu ter za enakopravne možnosti in podporo za okrepitev organizacij na
trgu delovne sile.
Pogajanja in postopek pregledovanja usklajenosti zakonodaje
Analitično pregledovanje pravnega reda (screening) s Slovenijo je že zaključeno, razen
pravnega reda za področje fitosanitarnega nadzora, kije predvideno za jesen 1999.
Od začetka pogajanj o pristopu marca 1998 je Slovenija sodelovala v dveh krogih
ministrskih pogajanj. Na teh pogajanjih je bilo osem poglavij začasno zaključenih
(znanost in raziskovanje, vzgoja in izobraževanje, mala in srednja podjetja, statistika,
industrijska politika, telekomunikacije, ribištvo in varstvo potrošnikov), sedem (skupna
zunanja in varnostna politika, pravo družb, prost pretok blaga, kultura in politika na
področju avdiovizualnih storitev, zunanji odnosi, carinska unija, politika konkurence) pa
jih ostaja odprtih.
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B.

Merila za članstvo

1.

Politična merila
Uvod

V svojem rednem poročilu iz leta 1998 Komisija ugotavlja, da:
"Spremembe v Sloveniji potrjujejo ugotovitev iz mnenja komisije, da Slovenija
izpolnjuje kobenhavnska politična merila in da njene institucije še naprej delujejo brez
zapletov.
Vendar pa je treba nenehno posvečati pozornost povečevanju učinkovitosti sodnih in
parlamentarnih postopkov in zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti iz Evropskega
sporazuma glede lastništva nepremičnin."
V Partnerstvu za pristop iz leta 1998 je bila kot ena kratkoročnih prednostnih nalog
Slovenije navedena "nadaljnja razjasnitev premoženjskopravnih predpisov, zlasti glede
pravice državljanov EU do nakupa nepremičnin", kot srednjeročna naloga pa
"prizadevanja za pospešitev vračanja premoženja".
Razvoj v zadnjem času
Desno-sredinska koalicijska vlada, ki je bila oblikovana 27. februarja 1997, in jo
sestavljajo Liberalna demokracija Slovenije (LDS), Slovenska ljudska stranka (SLS) in
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (Desus), je še vedno na oblasti. Zamenjalo
seje več ministrov.
V preteklem letu so bile v vladi številne zamenjave. Zamenjali so se naslednji štirje
ministri: minister za obrambo, minister za notranje zadeve, minister za gospodarske
dejavnosti in minister za šolstvo in šport.
Vendar zamenjave ministrov niso povzročile nikakršnih večjih sprememb vladne politike
in članstvo v EU je še vedno eden ključnih ciljev vlade. Še posebej resno se je Slovenija
spoprijela s slabostmi, ki so bile poudarjene v rednem poročilu Komisije iz preteklega
leta, da bi zmanjšala zaostanek pri prevzemanju zakonodaje v procesu priprav za
članstvo v EU.
22. novembra 1998 so bile lokalne volitve v mestne svete. Volilna udeležba je bila 55odstotna. Izidi so pokazali rahel premik v korist levosredinskih strank v primerjavi z
lokalnimi volitvami leta 1994 (koje bila udeležba 62-odstotna). Dne 6. decembra 1998
je bil opravljen drugi krog volitev županov.
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1.1

Demokracija in pravna država
#
Kot je bilo navedeno v prejšnjem rednem poročilu, ima Slovenija stabilne institucije, ki
zagotavljajo demokracijo in delovanje pravne države. Zaradi tega so v tem razdelku
opisani le najpomembnejši dogodki iz preteklega leta.
Parlament
Zakonodajni postopek je še vedno .počasen: za vsak zakon so še vedno potrebne tri
obravnave, nestabilnosti v koaliciji pa upočasnjujejo proces odločanja v parlamentu.
Predlog novega parlamentarnega poslovnika iz novembra 1998, ki na novo določa
zakonodajni postopek, ni bil potrjen, ker ni uspel zbrati dvotretjinske večine.
Marca 1999 pa so bili sprejeti določeni organizacijski ukrepi, katerih cilj je omogočiti
hitrejše sprejemanje zakonov skladno z načrtom, zapisanim v DP: v času zasedanja
Državnega zbora so trije dnevi namenjeni izključno obravnavi predlogov zakonov,
povezanih z usklajevanjem zakonodaje s pravnim redom EU.
Izvršilna oblast
Postopek prenosa dodatnih pristojnosti na občine je bil dokončan po lokalnih volitvah
22. novembra 1998. Toda volitve v dveh občinah so bile preložene in bodo izvedene
pozneje letos. V mestni občini Koper lokalnih volitev ni bilo zaradi odločbe Ustavnega
sodišča iz oktobra 1998. Sodišče je ugotovilo, da občina v svoji sedanji obliki ni skladna
z Ustavo, ker vključuje za mestno občino preveliko podeželsko območje, kljub izidom
lokalnega referenduma spomladi 1998, na katerem so državljani izrazili voljo ohraniti
sedanjo obliko občine. Državni zbor je junija sprejel odločitev, naj se lokalne volitve v
Kopru izvedejo, vendar je bila proti odločitvi vložena pritožba in Ustavno sodišče je
volitve ponovno suspendiralo. Predstavniki občine Koper so zadevo predložili Svetu
Evrope in Evropskemu parlamentu. Konec septembra je sodišče pritožbo zavrglo in
pričakovati je mogoče, da bodo lokalne volitve končno razpisane pred koncem
letošnjega leta.
Reforma javne uprave seje začela leta 1997 in še vedno poteka. Vlada je sprejela sklep,
da bo leta 1999 zaposlila dodatnih 247 uslužbencev, zlasti na področjih, za katera je v
prvem rednem poročilu Komisija opozorila, da zahtevajo bistven napredek. Toda vsa
prosta delovna mesta še niso zasedena (glej 4. poglavje o upravni usposobljenosti).
Konec leta 1998 je bil spremenjen Poslovnik Vlade RS. Da gre lahko v obravnavo v
zakonodajnem postopku, mora vsak slovenski pravni predpis, ki se spreminja ali
pripravlja na novo, vsebovati izjavo o skladnosti s predpisi Evropskih skupnosti. Za
nadzor tega vidika zakonodajnega postopka je zadolžena Služba Vlade RS za
zakonodajo.
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Sodna oblast
Glavni problem je še vedno počasnost sodnih postopkov. Toda Slovenija je lani začela
zmanjševati število sodnih zaostankov in vlada je sprejela poseben program za njihovo
odpravo. Spremenjen je bil Sodni red, ki sedaj določa, da mora vsako sodišče, ki beleži
enoletni zaostanek pri obravnavanju zadev, ustrezno ukrepati (spremeniti notranjo
organizacijo dela, podaljšati ali prerazporediti delovni čas itn.). Po uvedbi vladnih
ukrepov seje število nerešenih zadev zmanjšalo za 3,2 % (zlasti na okrožnih in okrajnih
sodiščih).
Vendar je število nerešenih zadev še vedno razmeroma, veliko: konec junija 1999 je bilo
nerešenih 566.000 zadev. 64 % vseh nerešenih zadev predstavljajo zemljiškoknjižne in
izvršilne zadeve. Še vedno so preobremenjena predvsem okrajna sodišča, ker nanje
odpade največji del primerov in imajo največje število nerešenih zadev. Vlada je
povečala delež proračunskih sredstev, namenjenih za infrastrukturne potrebe v zvezi z
delom sodišč in drugih organov pravosodnega sistema, in usmerjenih deloma v
zapolnitev prostih delovnih mest (glej podrobnejše informacije v poglavju 4.2 Upravna
in pravosodna usposobljenost).
Poleg tega je bil na zakonodajnem področju dosežen naslednji napredek:
• oktobra 1998 so bile sprejete spremembe Zakona o kazenskem postopku v zvezi s
posebnimi preiskovalnimi metodami in sredstvi, spremembe pa so začele veljati
januarja 1999;
• aprila 1999 je bil sprejet novi Zakon o pravdnem postopku, ki na novo opredeljuje
pravne postopke na sodiščih. Zakon ima med drugim za cilj skrajšati in racionalizirati
postopke pred sodišči in povečati varstvo oškodovancev;
• marca 1999 je bil spremenjen Kazenski zakonik. Nove določbe povečujejo najvišjo
zagroženo zaporno kazen z 20 na 30 let in uvajajo še nekatere druge strožje kazni na
področjih gospodarskega kriminala, organiziranega kriminala in korupcije,
podkupovanja in pranja denarja, med njimi pa so tudi določbe v zvezi z nezakonitim
priseljevanjem;
• aprila 1999 so bili sprejeti Zakon o izvršbi sodb in pripadajoči podzakonski akti.
Namen zakona je imenovanje nove odgovorne osebe (ne sodnika), ki bo izvajala
izvršbo sodb. Iz tega izhaja, da bo oblikovana nova funkcija, t. j. neodvisna oseba, ki
ji mandat podeli Ministrstvo za pravosodje.
Storjeni so bili še nekateri pozitivni koraki v zvezi z usposabljanjem v pravosodju.
Oktobra 1998 je bil sklenjen sporazum o ustanovitvi centra za izobraževanje v
pravosodju in prvi seminarje bil februarja 1999.
Protikorupcijski ukrepi
Po statističnih podatkih in poročilih, ki so na voljo, so problemi s korupcijo še vedno
razmeroma majhni. Obstajajo znaki, da se resen in organiziran kriminal vse bolj širi. V
zvezi s podkupovanjem podrobnejših informacij ni na voljo.
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Pristojni organi so bili še naprej dejavni pri sprejemanju ukrepov za zatiranje korupcije.
Državni zbor je oktobra 1998 sprejel spremembe Zakona o kazenskem postopku, marca
1999 pa spremembe Kazenskega zakonika, ki obsega tudi protikorupcijske ukrepe. Novi
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, ki je bil sprejet julija 1999, ima
za cilj preprečevanje organiziranega kriminala, pranja denarja in korupcije.
Slovenija je že leta 1998 ratificirala Konvencijo o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Aprila 1999 je Slovenija
podpisala Sporazum skupine držav v boju proti korupciji (GRECO), maja 1999 pa
Konvencijo Sveta Evrope o boju proti korupciji. Konvenciji OECD iz leta 1997 o boju
proti podkupovanju tujih uradnih oseb v mednarodnem poslovanju in program ZN za
nadzor nad mamili in boj proti kriminalu še nista podpisana.
V okviru sodelovanja v programu Octopus je vlada oktobra 1998 sprejela poročilo o
korupciji in organiziranem kriminalu v Sloveniji.
Po podatkih Slovenije je bilo v zadnjih dveh letih ovadenih 10 državnih uslužbencev
zaradi prejemanja podkupnine, 39 oseb pa je bilo ovadenih zaradi ponujanja podkupnine.
V preteklih dveh letih sta bila zaradi korupcije obsojena le dva državna uslužbenca.
1.2

Človekove pravice in varstvo manjšin

Kot je bilo povedano že v prejšnjem rednem poročilu, Slovenija spoštuje človekove
pravice in svoboščine. V nadaljevanju se ta razdelek ukvarja le z najpomembnejšimi
dogodki po prejšnjem rednem poročilu.
Slovenija je že pristopila k večini pomembnejših mednarodnih instrumentov v zvezi s
človekovimi pravicami (glej prilogo).
Civilne in politične pravice
Dosežen je bil določen napredek pri reševanju vprašanj glede nepremičninskih pravic
državljanov EU in "oseb brez državljanstva". Vendar pa je bil od objave prejšnjega
rednega poročila dosežen le majhen konkreten napredek v zvezi z denacionalizacijo
(procesom vračanja nepremičnin osebam, ki jih je razlastil komunistični režim).
Proces denacionalizacije je še naprej zelo počasen in o pomembnejšem napredku ni
mogoče poročati. Septembra 1998 je bil spremenjen Zakon o denacionalizaciji, vendar
so bile nekatere spremembe (ki so omejevale upravičenost slovenskih in še zlasti tujih
državljanov do vrnitve premoženj^) z odločbo Ustavnega sodišča oktobra 1998
razveljavljene. Izraženo kot odstotek vrednosti vsega premoženja, za katerega so bili
vloženi zahtevki, je bilo vrnjeno 33 % vrednosti. Večina primerov, ki se nanašajo na
velika posestva, je nedokončanih. Po površini so odstotki zemljišč, ki so predmet
denacionalizacije in so bila vrnjena, taki: 34 % skupne površine kmetijskih zemljišč, 55
% gozdov, 63 % poslovnih površin in 36 % površine zazidalnih zemljišč. Marca 1999 je

poročevalec, št. 82

98

26. november 1999

bil ustanovljen Urad za denacionalizacijo, ki deluje kot koordinacijsko telo za pospešitev
procesa vračanja in še zlasti za izboljšanje institucionalne usposobljenosti. Toda
pristojnosti urada so zaenkrat nejasne. Zemljiška knjiga obstaja, potrebna pa je še njena
računalniška podpora, s katero bi pospešili postopke prenosa lastništva. V zvezi s tem
napredek ni bil dosežen.
Razmere v zaporih v Sloveniji ne predstavljajo posebnih problemov. Ni poročil o
resnejših kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Napredek v zadnjem času med drugim obsega:
•

V zvezi s pravico tujcev do nakupa nepremičnin je 1. februarja 1999 (datum začetka
veljavnost Evropskega sporazuma) začel veljati drugi odstavek Priloge XIII2. Da bi
omogočila izvajanje te določbe, je Slovenija februarja 1999 sprejela Zakon o
ugotavljanju vzajemnosti in Navodilo o načinu ugotavljanja stalnega bivališča.
Sprejeti so bili tudi drugi ukrepi, med drugim tudi za usposabljanje zaposlenih.
Ministrstvo za pravosodje je prvo odločbo v zvezi z vzajemnostjo izdalo septembra
1999. Postopek prenosa lastništva v tem kontekstu ni bil zaključen še v nobeni od 23
vlog državljanov EU.

•

Slovenija rešuje vprašanje neurejenega statusa nekdanjih jugoslovanskih državljanov
(5000-10.000 oseb) z zakonom, sprejetim julija 1999, ki tem osebam omogoča, da
zaprosijo za dovoljenje za stalno bivanje v treh mesecih od začetka veljavnosti tega
zakona.

•

Zakon o azilu je bil sprejet julija 1999. Zakon vsebuje določbe o pravici do azila,
opredeljuje status begunca in okvirno določa sodelovanje z Uradom visokega
komisarja ZN za begunce (UNHCR) ter pomoč prosilcem azila. Zakon temelji na
Konvenciji o človekovih pravicah iz leta 1951.

•

Zakon o tujcih je bil sprejet julija 1999. Zakon uvaja sistem kvot, razlikovanje med
vstopnimi vizumi in vizumi za bivanje, organizacijske spremembe, boljši sistem
spremljanja migracij ter povečuje pravice in izboljšuje pravno varstvo tujcev.
Upošteva načela EU in določa, da bodo po včlanitvi Slovenije državljani EU imeli
pravico do prostega gibanja, vstopanja v državo in bivanja

•

V Sloveniji je še vedno okrog 8700 registriranih beguncev, v glavnem kot posledica
vojne v Bosni. Aprila 1999 je Državni zbor reaktiviral Zakon o začasnem zatočišču,

2

Skladno s Prilogo XIII se Slovenija zavezuje:
"I. da ob koncu četrtega leta po začetku veljavnosti Sporazuma o pridružitvi sprejme potrebne ukrepe, s
katerimi bo zagotovila državljanom držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na
nediskriminatorni osnovi, pravico do nakupa nepremičnin;
II. da od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi, ob pogoju vzajemnosti, zagotovi pravico do
nakupa nepremičnin državljanom držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na
sedanjem ozemlju Republike Slovenije."
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na podlagi katerega je bil odobren sprejem 2300 beguncev s Kosova (2477 beguncev
s Kosova je bilo v Sloveniji že od prej). Po vojni je vlada v sodelovanju z UNHCR in
IOM zagotovila sredstva za vračanje beguncev na Kosovo. Sedaj je v Sloveniji še
približno 2500 beguncev.
•

Varuh človekovih pravic še naprej učinkovito opravlja svoje delo. Število nanj
naslovljenih pobud se je povečalo za 15 % v primeijavi z letom 1998 (ko je bilo
pobud za 16 % več kot v letu 1997). Večina pobud se nanaša na dolgotrajne sodne
in policijske postopke.
Gospodarske, socialne in kulturne pravice

Enakost moških in žensk zagotavlja Ustava in večjih problemov s tem ni. Po podatkih
vladnega Urada za žensko politiko obstaja določeno diskriminiranje žensk na ravni plač
(po grobih ocenah prejemajo približno 85 % plače moških), možnosti zaposlovanja
(manj žensk na visokih položajih v javni upravi) in ženske niso dovolj zastopane v
organih odločanja (tako je, denimo, malo žensk v Državnem zboru in le ena ministrica).
Določbe v zvezi s pravicami otrok so vključene v Ustavo. Septembra 1999 je Slovenija
ratificirala konvencijo Sveta Evrope o varstvu otrokovih pravic.
Marca 1999 je bila sprejeta novela Zakona o družinskih prejemkih, ki določa, da imajo
starši pravico do otroškega dodatka v obdobju, ko je otrok potreben posebne
zdravstvene nege do dopolnjenega 18. leta oziroma v času šolanja, vendar najdlje do
dopolnjenega 26. leta starosti.
Pravice invalidnih oseb (zavarovanje, izobraževanje, usposabljanje za delo) zagotavlja
52. člen Ustave, vlada pa je ustanovila poseben Urad za invalide.
41. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja svobodo izpovedovanja vere, pravice
verskih skupnosti so dobro zaščitene. V Sloveniji je registriranih okrog 30 majhnih
verskih skupnosti, ustanovljen pa je bil tudi poseben vladni urad.
Sindikati nadaljujejo s svojimi aktivnostmi. Uspešno so bili vključeni v proces
spreminjanja zanje pomembne zakonodaje (denimo Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in Zakona o minimalni plači), vključeni pa so bili tudi v
odločanje o celotni politiki plač. Sindikati so sodelovali pri izdelavi programa aktivne
politike zaposlovanja za leto 1999.
Državni zbor je aprila 1999 ratificiral Evropsko socialno listino.
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Pravice in varstvo narodnih manjšin
Položaj Romov (6500-7000 oseb) je še naprej nekoliko problematičen, čeprav si vlada
zelo prizadeva najti rešitve. Splošni zaščitni zakon za romsko skupnost, ki ga predvideva
Ustava Republike Slovenije, še ni pripravljen. Kakor koli, pravice romske skupnosti
varuje področna zakonodaja (vključno z Zakonom o lokalni samoupravi iz leta 1993, z
Zakonom o lokalnih volitvah in pravno ureditvijo izobraževanja). Politično zastopanost
Romov sicer zagotavljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi, zastopani pa so le v eni
občini. Ocenjuje se, daje 74 % Romov odvisnih od pomoči države, samo 13 % Romov
je zaposlenih s polnim delovnim časom.
Vladna komisija (v kateri so predstavniki ministrstev, strokovnih služb, občin in romskih
organizacij) je sprejela ukrepe v podporo romski skupnosti in poseben vladni program za
Rome. Doseženo je bilo znatno izboljšanje na področju izobraževanja, kjer se je število
otrok, ki redno obiskujejo otroški vrtec oziroma šolo, povečalo (v šolskem letu
1998/1999 je obiskovalo osnovno šolo 1067 otrok).
1.3

Splošna ocena

Slovenija izpolnjuje kobenhavnska politična merila. Nadaljnja prizadevanja so potrebna
za poenostavitev in pospešitev sodnih in parlamentarnih postopkov.
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2.
2.1

Gospodarska merila
Uvod

V svojem Mnenju o prošnji Slovenije za članstvo v EU iz leta 1997 je Komisija
ugotovila, da:
"se Slovenija lahko upošteva kot delujoče tržno gospodarstvo" in da "se bo v
srednjeročnem obdobju sposobna soočati s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v
okviru Unije, če bo sprostila togosti v svojem gospodarstvu".
To ugotovitev je potrdila v rednem poročilu 1998.
Pri pregledu gospodarskega razvoja v Sloveniji v času po objavi mnenja se je Komisija
ravnala po zaključkih kobenhavnskega Evropskega sveta junija 1993, v katerih je
navedeno, da sta za članstvo v Uniji potrebna:
•
•

obstoj delujočega tržnega gospodarstva,
sposobnost soočanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v okviru Unije.

V spodnji analizi je Komisija uporabila enako metodologijo kot v mnenju in v rednem
poročilu 1998.
2.2

Gospodarska gibanja

Od sredine leta 1998 naprej so bile makroekonomske razmere v Sloveniji še naprej
ugodne. Gospodarska rast se je nekoliko upočasnila, vendar se je inflacija še naprej
zmanjševala, izvoz pa je potekal enako uspešno kot prej. Še pomembnejše je dejstvo, da
se je v zadnjih mesecih proces reforme ponovno okrepil s sprejetjem več pomembnih
zakonodajnih aktov. Slovenija je močno napredovala na poti k reformi finančnega
sektoija, zlasti s sprejetjem zakonov o bančništvu in o deviznem poslovanju. Z uvedbo
davka na dodano vrednost dne 1. julija 1999 so izvedli pomembno reformo davčnega
sistema, v maju 1999 pa so vlada, delodajalci in sindikati dosegli sporazum o
pokojninski reformi. Sprejeti so bili ukrepi za odstranitev nekaterih ovir za dotok
kapitala.
Makroekonomski razvoj
Gospodarska rast seje leta 1998 zmanjšala s 4,6 % na 3,9 %. Kot v preteklih letih je rast
podpiral predvsem izvoz. Najbolj dinamične komponente domačega povpraševanja so
bile investicije in v manjši meri javna poraba, medtem ko so rast zasebne porabe zavrli z
zmanjševanjem rasti plač in skromnejšim zaposlovanjem. Kratkoročni kazalci
napovedujejo nadaljnjo upočasnitev gospodarske rasti v letu 1999.
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Gospodarski rasti ni sledilo tudi izboljšanje položaja na trgu delovne sile kot v prejšnjih
letih. Stopnja brezposelnosti po definiciji ILO je leta 1998 znašala 7,9 % v primeijavi s
7,4 % v letu pred tem. Visok delež dolgotrajno brezposelnih, nizka stopnja izobrazbe
brezposelnih in neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem glede na kvalifikacije
delovne sile kažejo, daje brezposelnost v Sloveniji v glavnem strukturne narave.
Ker je Slovenija svojo trgovino že prej preusmerila na trge EU, je ostala sorazmerno
zavarovana pred rusko krizo. Slovenskemu gospodarstvu je znatno koristil gospodarski
vzpon v Uniji leta 1998. Kljub nadaljnjemu poslabševanju cenovne in. stroškovne
konkurenčnosti je izvoz blaga še naprej ugodno naraščal in leta 1998 dosegel realno
stopnjo rasti 8,4 %. Čeprav se je uvoz povečeval • hitreje kot izvoz, je trgovinski
primanjkljaj zaradi ugodnejših pogojev trgovanja ostal praktično na enaki ravni kot leta
1997. Zaradi manjšega presežka storitev kot posledice skromnejših prihodkov od
turizma je po rahlem presežku v preteklih dveh letih ob koncu leta 1998 na tekočem
računu nastal manjši primanjkljaj. V prvih petih mesecih leta 1999 seje primanjkljaj na
tekočem računu v primerjavi z enakim obdobjem lani bistveno povečal. Po pričakovanju
bo posledica upočasnjene rasti v Nemčiji in Italiji, ki sta glavni trgovinski partnerici
Slovenije, poslabšanje zunanjih računov v letu 1999. Dotok neposrednih tujih vlaganj je
po vrhuncu skoraj 300 milijonov leta 1997 v letu 1998 znatno upadel.
Leta 1998 je Sloveniji uspelo še bolj obrzdati inflacijo. Po naglem vzponu v prvi polovici
leta, predvsem zaradi obsežnejših uskladitev administrativno določenih cen, so se
življenjski stroški v naslednjih mesecih stabilizirali. Povprečna stopnja inflacije se je
zmanjšala z 8,4 % leta 1997 na 7,9 % v letu 1998. Upadanje inflacije se je nadaljevalo v
prvi polovici tega leta, pri čemer seje povprečna letna inflacijska stopnja znižala s 6,5 %
decembra 1998 na 4,3 % v letošnjem juniju. Skozi vse leto in še v začetku leta 1999 je
vladal pritisk za zmanjševanje inflacije, ki je bil posledica realnega dviga vrednosti
valute, padca uvoznih cen, zmerne rasti plač in intenzivnejše konkurence na domačem
trgu, delno zaradi sprostitve cen. Uvedba davka na dodano vrednost (DDV) dne 1 julija
1999 naj bi v drugi polovici tega leta povzročila skok inflacije. Trenuten vpliv tega
ukrepa je bil sorazmerno majhen, saj se je povprečna inflacijska stopnja v avgustu
dvignila na 6,8 %.
Tako realne kot nominalne obrestne mere so se zmanjšale, v največji meri zaradi ostrejše
konkurence med bankami. Kot reakcija na to, da podjetja raje najemajo sredstva v tujini,
in glede na to, da se finančni sektor odpira tuji konkurenci, so domače banke v
prizadevanju, da bi pridobile stranke, znižale realne obrestne mere za posojila. Realne
obrestne mere za kratkoročne podjetniške kredite so padle z 10,3 % leta 1997 na 6,9 %
v letu 1998, medtem ko so se realne obrestne mere za kratkoročne depozite zmanjšale s
4,0 % na 1,8 %.
Vrednost realnega menjalnega tečaja je v letu 1998 še narasla. Nominalni efektivni
menjalni tečaj tolarja, ocenjen z valutno košarico slovenskega izvoza, je lani v povprečju
izgubil na vrednosti za 2,5 % Ker pa so bili glavni trgovinski partnerji Slovenije
uspešnejši pri obvladovanju inflacije in ohranjanju stroškov dela na enoto na enaki ravni,
je realni efektivni menjalni tečaj pridobil na vrednosti za več kot 3,5 % tako na podlagi
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indeksa zmanjševanja inflacije kot indeksa življenjskih stroškov, ter za 2,4 % na podlagi
stroškov dela na enoto v celotnem gospodarstvu.
Davčna politika je bila leta 1998 uspešnejša, saj je po oceni znašal splošni proračunski
primanjkljaj 0,8 % BDP v primeijavi z več kot 1 % v letu 1997. Ob slabih prihodkih od
davkov in v prizadevanju, da bi dosegla svoje proračunske cilje, se je vlada konec
septembra odločila, da bo v preostanku leta izvajala linearno znižanje proračunskih
stroškov v višini 3 %. Del prihodkov od prometnega davka, zbranih v januarju 1999, so
prenesli v proračun za leto 1998. Proračun za 1999 predvideva nadaljnje zmanjšanje
primanjkljaja na 0,6 % BDP. Če upoštevamo nekoliko optimistična predvidevanja glede
rasti BDP, na katerih temelji proračun za 1999, in negotovosti, ki izvirajo iz uvedbe
DDV, obstaja možnost, da bo tudi v letu 1999 nastal delni izpad javnih prihodkov.
Glavne smeri gospodarskrga razvoja
Slovenija

1995

1996

1997

1998

4.6

2.7

1999
naikasneje do:
2.7 jan.-mar.
5,3 jan.-avg.
6.8 avg.

Stopnja rasti realnega BDP

v odstotkih

4.1

3.5

Stopnja inflacije
letno povprečje
december proti decembra

v odstotkih
v odstotkih

13.5
9.0

9.9
9.0

8,4
8.8

7,9
6.5

Stopnja brezposelnosti konec leta
definicija ILO
v odstotkih

7,4

7.3

7.4

7,9

Splošna bilanca državnega proračuna1 v odstotkih BDP

-0.3

0.1

-1.5

Bilanca tekočega računa

v odstotkih BDP
milijonov ekujev/evrov

-0,1
-18

0.2
31

0.2
32

-0.0
-3

29

38

bruto dolgovi v tujini

v odstotkih
v odstotkih
milijard ekujev/evrov
milijard ekujev/evrov

2,3

3.2

40
21
3.8
2.1

45
25
4.3
2,7

Priliv neposrednih tujih vlaganj
neto priliv po EBRD
podatki iz plačilne bilance

v odstotkih BDP
milijonov ekujev/evrov

0.9
135

0.9
146

1.6
283

0.8
148

Dolgovi v tujini4
razmerje dolgovi/izvoz

4

' -3,5 jan.-jul.
-444 jan.-jul.
51
5,3

24 jan.-jul.

Viri: Državni viri;
Statistika zunanjih dolgov OECD, Statistika driavnih financ IMF. EBRD.

3

Razen lokalne uprave.
Podatki v prvi vrstici prihajajo iz državnih virov. Podatki v drugi vrstici so rezultat sodelovanja med
BIS, IMF, OECD in Svetovno banko. Ta vir naj bi bil bolj zanesljiv zaradi širšega pokritja, manj
podvajanja itd., ter večje spretnosti.
4
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Strukturne reforme
Novembra 1998 seje končala privatizacija podjetij v družbeni lasti: tistih nekaj podjetij,
ki niso bila prodana, so prenesli na Slovensko razvojno družbo, ki naj bi jih privatizirala
ali likvidirala. Vlada zdaj posveča pozornost privatizaciji finančnih institucij. Aprila 1999
je pooblastila vodstvo obeh državnih bank za pripravo načrtov za privatizacijo. Po
pričakovanjih bo privatizacija obeh državnih bank, ki predstavljata 40 % trga, potekala
več let. Država naj bi kot prvi korak zmanjšala svoj delež v Novi Ljubljanski banki s 93
% leta 1998 na 65 % v letu 1999. Del državnih delnic bodo rezervirali za zapolnitev
privatizacijske vrzeli. Ta je nastala kot posledica neusklajenosti med vrednostjo
privatiziranih sredstev in vrednostjo lastninskih certifikatov, razdeljenih državljanom, in
naj bi po oceni znašala skoraj eno milijardo evrov. Privatizacija z lastninskimi certifikati
bo končana z zapolnitvijo preostale privatizacijske vrzeli. Vlada se je sicer zavezala, da
bo to dosegla do konca julija 1999, vendar ji ni uspelo.
Maja 1999 so vlada, delodajalci in sindikati dosegli sporazum o pokojninski reformi. Ta
sporazum služi kot podlaga za zakonodajo, ki naj bi jo Državni zbor sprejel do konca
1999. Poleg ukrepov, namenjenih za izboljšanje finančne perspektive dokladnega
sistema, predvideva predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uvedbo
prostovoljnega načrta pokojninskega zavarovanja. Pričakuje se, da bo reforma zajemala
tudi naraščanje izdatkov za pokojnine po letu 2001.
S 1. julijem letos se je z uvedbo DDV in trošarin namesto obstoječega prometnega
davka začela izvajati širša reforma davčnega sistema. Zakona o davku na dodano
vrednost in o trošarinah sta bila sprejeta decembra 1998 in sta bistvenega pomena za
prilagoditev slovenske davčne zakonodaje zahtevam Evropske unije. Na splošno naj bi
reforma ne vplivala na javne prihodke, saj bi morali z DDV nadomestiti izpad zaradi
manjših prihodkov od carin in pokojninskih prispevkov ter zaradi odprave prometnega
davka. Vendar pa sprejeta običajna in znižana stopnja DDV (19 % in 8 %) ne bosta
ustvarili zadostnega proračunskega prostora za ukinitev davka na plače, kot je bilo
predvideno na začetku. Inflacijski učinek tega ukrepa naj bi bil enkraten in naj ne bi imel
trajnega vpliva na inflacijsko stopnjo. Najpomembnejše je, da bo nedavno doseženi
sporazum med socialnimi partnerji o politiki plač za obdobje 1999-2001 prispeval k
omejitvi vpliva rasti cen na plače. Plače bodo v mesecu, ki bo sledil uvedbi DDV,
usklajene za 85 % inflacije. Januarja 2000 bo spet sledila uskladitev za 85 % inflacije,
vendar pa se pri izračunu referenčne inflacijske stopnje ne bo upošteval vpliv DDV na
cene.
Pred kratkim so bili uvedeni obširni ukrepi za povečanje konkurenčnosti bančnega
sektorja. Kartelni dogovor o najvišjih obrestnih merah za hranilne vloge, sklenjen junija
1995, s katerim so omejili konkurenco med bankami za hranilne vloge, seje iztekel 1.
marca 1999. Novi zakon o bančništvu, sprejet januarja 1999, naj bi odprl ta sektor tuji
konkurenci, zlasti s tem, da bo dovoljeval ustanavljanje podružnic tujih bank. Poleg tega
so z Zakonom o bančništvu ustanovili nov načrt jamstev za hranilne vloge in izboljšali
sistem urejanja bančnega sektorja s predpisi in nadzora nad njim skladno z direktivami
Unije. Izpopolnili so tudi regulativni okvir kapitalskih trgov. Zakon o trgu vrednostnih

26. november 1999

105

poročevalec, št. 82

papirjev, sprejet junija 1999, predpisuje pravila za borzno-posredniške hiše in borzo
vrednostnih papirjev ter dovoljuje ustanavljanje podružnic tujih borzno-posredniških hiš.
Glavni cilj Zakona o deviznem poslovanju, sprejetega marca 1999, je liberalizacija tokov
kapitala, skladna z določili Evropskega sporazuma. Ta zakon dopolnjuje ukrepe, ki jih je
februarja 1999 uvedla Banka Slovenije, da bi z njimi odpravila nekatere oblike nadzora
kapitala.
Prestrukturiranje podjetij v Sloveniji poteka vedno bolj intenzivno. Nedavna študija, kije
temeljila na vzorcu 2023 družb in je torej reprezentativna za celoten podjetniški sektor,
je pokazala, da seje v letih 1996 in 1997 skupna učinkovitost zasebnih podjetij izboljšala
tako glede neto dobička iz poslovanja kot glede dodane vrednosti na zaposlenega. V
nasprotju s tem pa so neprivatizirana podjetja, večinoma v lasti Slovenske razvojne
družbe, in podjetja v državni lasti še naprej beležila precejšnje izgube. Kljub temu je leta
1998 podjetniški sektor kot celota prvič v zadnjih petih letih posloval s čistim dobičkom
iz poslovanja. Značilno je, da seje končalo obdobje dezinvestiranja v podjetjih, ki so bila
prej v družbeni lasti.
Sprememba Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sprejeta
leta 1998, predvideva pomoč brezposelnim pri iskanju druge zaposlitve, obenem pa
zmanjšanje pritiska na javne finance. Spremenjeni zakon postavlja strožja merila za
upravičenost do denarnih socialnih prejemkov in jasneje opredeljuje obveznosti,
povezane s statusom brezposelnega, z namenom odvrniti nekatere posameznike od tega,
da bi se prijavili kot brezposelni, in za spodbujanje iskanja zaposlitve. Tudi doba, za
katero je brezposelni upravičen do denarnih prejemkov, je zdaj krajša. Te spremembe
odražajo premik od pasivne k aktivni obliki varstva. V ta namen je Slovenija uvedla tudi
številne aktivne programe trga delovne sile, ki dopolnjujejo obstoječe programe
usposabljanja.
Glavni kazalci gospodarske strukture v letu 1998
Prebivalstvo (povprečje)

tisoč

BDP na prebivalca

evrov, izraženo s pariteto kupne moči
v odstotkih povprečja EU

5

1982
13.700
69

Delež kmetijstva v:
- bruto dodani vrednosti
- zaposlovanju

v odstotkih
v odstotkih

3.9
11,5

Razmerje naložbe/BDP

v odstotkih

24,2

Bruto zadolženost v tujini/BDP

v odstotkih

15,2

Izvoz blaga in storitev/BDP

v odstotkih

56,7

Delež neposrednih tujih vlaganj po EBRD

milijard evrov
na prebivalca

1.0
515

Viri: Drtavm viri, Statistika zunanjih dolgov OECD, EBRD. IMF

5

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo.
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2.3

Ocena glede na kobenhavnska merila
Obstoj delujočega tržnega gospodarstva

Kot navaja Agenda 2000, je za obstoj delujočega tržnega gospodarstva potrebno, da se
tako kot trgovina sprostijo tudi cene in da je na voljo pravni sistem, vključno s pravico
do premoženja, ki gaje mogoče tudi uveljaviti. Makroekonomska stabilnost in konsenz
o gospodarski politiki povečujeta uspešnost tržnega gospodarstva. Dobro razvit finančni
sektor in odsotnost pomembnejših ovir tako za vstop na trg kot za odhod z njega
izboljšujeta učinkovitost gospodarstva.
V političnem sistemu obstaja širok konsenz o potrebi po izvedbi strukturnih reform, s
katerimi bi se Slovenija pripravila za pristop k EU. Nedavna dogovora o pokojninski
reformi in privatizaciji bank znotraj vlade in pospešitev parlamentarnega postopka za več
ključnih predlogov zakonov ponazarjata izboljšano sodelovanje med koalicijskimi
partnerji. Vendar pa ostaja še nekaj nesoglasij o načinu in hitrosti izvajanja reform.
Dolgotrajni zakonodajni postopki in težave znotraj koalicije so vir zamud pri
sprejemanju reform in imajo pogosto za posledico razvodenitev pomembnih reform, kot
je na primer pokojninska. Slovenija je bila ena od prvih držav kandidatk, ki je Analizirala
Skupno oceno prednostnih srednjeročnih nalog na področju gospodarske politike pri
Komisiji. To je lahko storila na podlagi Strategije za pristop Slovenije k Evropski uniji,
kije rezultat dobrih delovnih odnosov med ministrstvi.
Makroekonomska stabilnost je v Sloveniji že trdno uveljavljena, čeprav je bila dosežena
pod precej zaprtim kapitalskim režimom, ki se postopoma liberalizira. Najpomembnejše
je, daje sproščanje denarne politike v letu 1998 spremljalo upadanje inflacije, kar kaže,
da so se inflacijska pričakovanja umirila. Nedavni vrtinec na mednarodnih finančnih trgih
ni prizadel stabilnosti menjalnega tečaja. Slovenija je že vseskozi uspešna pri ohranjanju
uravnoteženosti zunanjih računov. V obdobju med letoma 1992 in 1997, razen leta
1995, je bil tekoči račun ves čas pozitiven, konec leta 1998 pa je kljub azijski in ruski
krizi dočakal približno uravnotežen. Nastanek splošnega proračunskega primanjkljaja in
nadaljevanje takšnega stanja v letu 1998 označuje prelom glede na pretekla gibanja, ko
so bile javne finance skoraj uravnotežene. Čeprav je stopnja primanjkljaja nizka, si bodo
morale oblasti še bolj prizadevati za davčno reformo, s katero bi ustavili rast izdatkov in
izboljšali učinkovitost davčnega sistema, če želijo obdržati javni dolg na sedanji nizki
ravni. V bližnji prihodnosti se bo povečal pritisk na javne izdatke zaradi staranja
prebivalstva in reform, potrebnih za pripravo Slovenije za pristop k EU. Predlagana
pokojninska reforma bo prispevala k izboljšanju finančnih perspektiv sedanjega
dokladnega sistema, vendar pa ni dosegla cilja zagotoviti dolgoročno trajno delovanje
pokojninskega sistema. Majhen primanjkljaj je potreben tudi zato, da se omeji izrinjanje
zasebnih naložb na kapitalskih trgih.
Leta 1998 in v prvih mesecih leta 1999 je Slovenija zabeležila nadaljnji napredek pri
sproščanju nadzorovanih cen. Kot posledica tega je delež nadzorovanih cen v indeksu
cen življenjskih potrebščin (CPI) padel s 17 % ob koncu junija na 14,5 % v maju 1999.
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Cene bencina predstavljajo pomemben element blaga in storitev, cene slednjih so pod
neposrednim nadzorom vlade; te cene so še vedno precej pod ravnijo pokrivanja
stroškov. Druge nadzorovane cene vključujejo javne službe, železniški potniški promet
in mleko. Glede sprostitve obrestnih mer je bil s prenehanjem veljavnosti kartelnega
sporazuma o najvišjih dovoljenih obrestnih merah za hranilne vloge storjen pomemben
korak pri ukinjanju usklajevalnih mehanizmov. Znaten napredek je bil dosežen tudi pri
liberalizaciji kapitalskih računov.
Slovenija ima sorazmerno liberalen trgovinski režim. Več kot tri četrtine trgovine poteka
po sporazumih o prosti trgovini. Povprečna carinska stopnja za industrijske izdelke je
bila leta 1996 določena na 10,7 %, vendar je zaradi dvostranskih trgovinskih
sporazumov dejanska stopnja zaščite mnogo nižja inje leta 1998 znašala okoli 4-5 %.
Do leta 2001 bodo ukinjene praktično vse carine na uvoz industrijskih izdelkov. Raven
zaščite za kmetijske proizvode je ostala visoka. Veliko število carinskih stopenj, ki so
posledica različnih trgovinskih sporazumov s preferenčno obravnavo i rt. zaščite
kmetijskega sektorja, negativno vpliva na učinkovito dodeljevanje sredstev.
Čeprav je Slovenija v času samostojnosti dosegla precejšen napredek pri privatizaciji, pa
je delež zasebnega sektorja v proizvodnji še vedno sorazmerno majhen, in sicer okoli 5055 %. Državna in neprivatizirana podjetja igrajo pomembno vlogo v slovenskem
gospodarstvu, saj predstavljajo več kot 40 % skupnih sredstev. Majhna uspešnost teh
podjetij kaže, da je potrebna še temeljita reorganizacija. Z reorganizacijo je treba
nadaljevati tudi po privatizaciji, ker je v nekaterih primerih pripravljenost na takšno
nadaljevanje majhna, zlasti tam, kjer je lastništvo prešlo v roke prejšnjega vodstva in
zaposlenih. Učinkovitejše vodenje podjetij bi bilo zagotovljeno z nadaljnjo krepitvijo
Ljubljanske borze, katere promet je v letu 1998 zrasel za 60 %.
V zadnjem času je opaziti večji napredek pri urejanju in nadzoru bančnega sektorja in
kapitalskih trgov. Vendar pa je še vedno nekaj pomanjkljivosti pri uveljavljanju
predpisov o stečajih. To je razvidno iz dejstva, da je v obdobju 1994-1997 večina
podjetij z izgubo zapustila trg tako, da se je na nek način reorganizirala, ne pa po
stečajnem postopku. Stečajne postopke ovira pomanjkanje upravne zmogljivosti v
sodnem sistemu. Stečajni postopki so dolgotrajni, zaostanki vedno večji, do izreka
sodbe pa ne pride v vsakem primeru. V letu 1999 so v Sloveniji sprožili 168 stečajnih
postopkov, med katerimi jih je 12 trenutno v zadnji fazi postopka likvidacije. Ta smer
razvoja ni bistveno drugačna od tiste v letu 1998.
Trg z zemljišči se je liberaliziral in 92 % kmetijskih površin je v zasebnih rokah.
Nekdanja državna kmetijska posestva, ki so bila do leta 1998 vsa privatizirana, pri
odločitvah o naložbah ovira negotovost glede lastništva zemlje, ki jo uporabljajo.
Uradno je bilo vrnjenih samo 28 % teh zemljišč.
Dobičkonosnost finančnega sektorja se je v zadnjih letih bistveno povečala, predvsem
kot rezultat uspešnega zaključka procesa sanacije dveh velikih bank v državni lasti sredi
leta 1997. Prav tako se je izboljšala kakovost bančnih naložb. Povprečna stopnja
kapitalske ustreznosti ob koncu decembra 1998 je bila 16 %. S takšnim solidnim
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kapitalskim položajem so banke bolje zavarovane pred obstoječimi in potencialnimi
slabimi naložbami. Vendar pa morajo banke še povečati svojo kreditno sposobnost.
Razmerje med domačimi krediti in BDP je z 41 % sorazmerno majhno. Leta 1998 seje
kreditna dejavnost bank povečala. Decembra 1998 so realna nevrnjena posojila za 18,7
% presegala tista iz decembra 1997. Krediti gospodinjstvom so narasli bolj kot krediti
podjetjem.
Obsežnejša kreditna dejavnost je znak ostrejše konkurence med bankami. Tržni pritiski
vodijo k postopni konsolidaciji bančnega sektorja. Leta 1998 je šla .ena banka v stečaj,
tri pa so se združile. Kot posledica tega je število pooblaščenih bank padlo z 28 v
predhodnem letu na 24 ob koncu leta 1998. Da bi se lahko soočile z ostrejšo
konkurenco, iščejo banke strateške povezave. Privatizacija obeh največjih državnih bank
bo ključnega pomena za konsolidacijo bančnega sektorja. Še vedno si bo treba zelo
prizadevati za izboljšanje konkurenčnosti zavarovalniškega sektorja in kapitalskih trgov.
Slovenijo lahko uvrstimo med delujoča tržna gospodarstva. Ohranila je svojo
makroekonomsko stabilnost, vendar mora še izboljšati podjetniško zakonodajo. Čeprav
so bili pred kratkim izvedeni pomembni ukrepi za povečanje učinkovitosti bančnega
sektorja, so potrebne nadaljnje reforme, tako da bo lahko finančni sektor odigral svojo
vlogo preusmeijanja prihrankov v investicije. Še zlasti je treba pospešiti privatizacijo
državnega premoženja, vključno z obema državnima bankama. Potrebni so ukrepi za
izboljšanje vodenja tako državnih kot novo privatiziranih podjetij. Nujno je
prestrukturiranje javnih podjetij in liberalizacija okolja, v katerem poslujejo. Postopni
pristop k strukturni reformi, ki ga je doslej uporabljala Slovenija, bi moral narediti
prostor odločnejšemu pristopu, ki bo močno spodbudil možnosti za gospodarsko rast.
Usposobljenost za soočanje s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji
Kot navaja Agenda 2000, je sposobnost Slovenije, da izpolni to merilo, odvisna od
obstoja tržnega gospodarstva in stabilnega makroekonomskega okvira, ki gospodarskim
subjektom omogoča sprejemanje odločitev v ozračju predvidljivosti. Prav tako zahteva
dovolj človeških in fizičnih virov, vključno z infrastrukturo. Državna podjetja je treba
prestrukturirati, vsa podjetja pa morajo vlagati v izboljšanje svoje učinkovitosti. Čim
boljši dostop do zunanjih finančnih virov imajo podjetja in čim uspešnejša so pri
prestrukturiranju in inovacijah, toliko večja bo njihova sposobnost za prilagajanje. Na
splošno lahko rečemo, da bo neko gospodarstvo tem bolj sposobno sprejemati
obveznosti članstva, čim višjo stopnjo gospodarske vključitve v Unijo bo doseglo pred
pristopom. Dokaz za to sta tako obseg kot tudi izbor proizvodov, s katerimi poteka
trgovina z državami članicami EU.
Slovenija je delujoče tržno gospodarstvo z zadostno stopnjo makroekonomske
stabilnosti. Bistvenega pomena je, da prihranki in naložbe narastejo na raven, potrebno
za ohranjanje konkurenčnosti gospodarstva na evropskih trgih. Pomembno je tudi, da
slovenske oblasti uresničijo davčno reformo in ohranijo trden nadzor nad izdatki.
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Naložbe so v letu 1998 predstavljale okoli 24 % BDP. Večinski del povečanja naložb je
treba pripisati naložbam v infrastrukturo, zlasti v gradnjo cest. Delež gradnje v skupnih
naložbah seje leta 1997 ustalil na približno 44 % BDP. Infrastruktura je dobro razvita in
investicije v telekomunikacije in promet so se leta 1998 precej povečale. Čeprav ima
Slovenija visoko kvalificirano delovno silo in visoko raven temeljnih znanstvenih
raziskav, so potrebne še nove naložbe v izobraževanje in raziskave.
Čisti dotok neposrednih tujih vlaganj seje v letu 1998 v primerjavi s predhodnim letom
razpolovil na 0,8 % BDP. Čeprav je bil dotok neposrednih tujih vlaganj z izjemo leta
1997 ves čas nizek, so slovenska podjetja s tujo udeležbo najbolj dinamičen element
podjetniškega sektorja. Ta podjetja so uspešnejša od domačih in predstavljajo največji
delež skupnih čistih naložb takoj za državnimi podjetji. Pred kratkim sprejeti ukrepi,
vključno z ukinitvijo nekaterih omejitev kapitalskega računa in sprejetjem Zakona o
deviznem poslovanju in Zakona o bančništvu, bodo prispevali k poslovno prijaznejšemu
okolju za tuje vlagatelje.
V preteklosti so visoki stroški za plače močno izpodkopavali konkurenčnost
slovenskega gospodarstva. Vendar pa seje realna rast plač od srede leta 1997 bistveno
zmanjšala, v veliki meri kot posledica zakona o usklajevanju plač, ki je veljal do junija
letošnjega leta. Realno povečevanje plač seje upočasnilo s 5,1 % leta 1996 na 2,4 % leta
1997 in nato na 1,6 % leta 1998. Kot v prejšnjem letu je bila v letu 1998 realna rast plač
nižja od rasti storilnosti. Kljub padcu stroškov dela na enoto se zaradi ugodnejšega
razvoja dogodkov na tem področju pri glavnih trgovinskih partnerjih Slovenije
konkurenčnost slovenskega gospodarstva lani ni popravila.
Medtem ko so banke znatno izboljšale dobičkonosnost in kakovost svojih naložb, pa
svoje posredniške vloge še ne opravljajo ustrezno. Ker so pogosto tesno povezane s
podjetji, nanje ne izvajajo zadostnega pritiska glede prestrukturiranja Pred nedavnim so
vpeljali intenzivne ukrepe za pospešitev reforme bančnega sektorja, kar bo prispevalo k
večji učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskih bank. Privatizacija obeh državnih bank
je ključni element programa reforme. Potrebna je tudi reforma dveh drugih segmentov
finančnega sektoija, zlasti zavarovalniškega trga. V nasprotju z bankami bo pri
zavarovalnicah treba izpeljati bolj temeljno prestrukturiranje.
Delež menjave z Unijo še naprej narašča. Okoli dve tretjini vsega izvoza in uvoza poteka
z EU. Leta 1998 je realni efektivni menjalni tečaj tolarja pridobil na vrednosti za več kot
4 % glede na evropske valute, izraženo v sorazmernih življenjskih stroških. Vendar seje
tolar tako na podlagi sorazmernih stroškov dela na enoto in na podlagi sorazmernih
izvoznih cen povečal samo za 0,4 %. Kljub poslabšanju vrednosti tolarja in stroškovne
konkurenčnosti pa je Slovenija svoj tržni delež v EU povečala.
Delež malih podjetij v gospodarstvu kaže na sposobnost Slovenije za obvladovanje
konkurenčnih pritiskov. Mala in srednja podjetja so aktiven segment slovenskega
gospodarstva in predstavljajo okoli 98 % vseh podjetij in 38 % dohodka, ki ga ustvari
podjetniški sektor Vendar pa so ta podjetja v težjem položaju zaradi težkega dostopa
do bančnih sredstev, neustreznega poslovnega okolja in pomanjkanja poslovodskih
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znanj. Slovenske oblasti so prepoznale pomembno vlogo, ki jo mala podjetja igrajo v
gospodarstvu, zato so pripravile strategijo njihovega razvoja za obdobje 1996-2005.
Zaposlitvene možnosti, ki jih nudijo mala podjetja, so prav tako ključnega pomena za
vsrkanje odvečne delovne sile, ki nastaja pri reorganizaciji podjetij. Delež delovne sile,
zaposlene v malih podjetjih, ki znaša okoli 40 % od skupnega števila zaposlenih, je v
primerjavi s povprečjem EU skromen.
Najnovejši razvoj dogodkov potrjuje, da seje Slovenija srednjeročno sposobna soočati s
konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji. Reforma finančnega sektorja, ki zdaj
poteka, je ključnega pomena za pospešitev prestrukturiranja podjetniškega sektorja in za
ustvarjanje prostora za povečanje naložb. To pa bo po. drugi strani imelo za posledico
dvig produktivnosti in večjo konkurenčnost. Ugotovili smo velik napredek pri
izboljšanju okolja za tuje investitorje. Uspeh pri pritegnitvi več tujih naložb bo prispeval
k ustvarjanju bolj dinamičnega in konkurenčnega podjetniškega sektorja
2.4

Splošna ocena

Slovenijo lahko uvrstimo med delujoča tržna gospodarstva. Srednjeročno bi morala biti
sposobna obvladovati konkurenčne pritiske in tržne sile v Uniji pod pogojem, da bo še
naprej napredovala pri strukturnih reformah.
Slovenija je ohranila makroekonomsko stabilnost. S sprejetjem več pomembnih
zakonodajnih aktov je reformni proces v zadnjih mesecih dobil nov zagon. Napredek je
viden pri reformi finančnega sektorja, predvsem s sprejetjem Zakonov o bančništvu in
deviznem poslovanju. Z uvedbo davka na dodano vrednost je izpeljana obsežna reforma
davčnega sistema. Vlada je z delodajalci in predstavniki zaposlenih dosegla sporazum o
pokojninski reformi. Sprejeti so bili tudi ukrepi za ukinitev nekaterih omejitev pri dotoku
kapitala.
Slovenija je izbrala postopen pristop k strukturni reformi. To je treba pospešiti, da bi
lahko bolje izkoristili možnosti za gospodarsko rast. Prednost bi morali dati privatizaciji
državnega premoženja, vključno z obema državnima bankama. Treba bo uvesti ukrepe
za izboljšanje vodenja podjetij, zlasti še v državnih in novo privatiziranih podjetjih.
Potrebno je prestrukturiranje javnih podjetij. Pravno okolje za podjetja je treba še
izboljšati.
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3. ,

Sposobnost prevzema obveznosti članstva

Namen tega poglavja je dopolnitev rednega poročila Komisije iz 1998 glede sposobnosti
Slovenije, da prevzame obveznosti članstva - t.j. pravnega in institucionalnega okvira,
poznanega kot pravni red EU, s katerim Unija uresničuje svoje cilje.
V Rednem poročilu Komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v EU iz leta 1998 je
Komisija ugotovila, da:
"Slovenija na splošno ni dovolj napredovala pri približevanju. Nima še ključnih delov
zakonodaje o notranjem trgu. Slovenija tudi ni dovolj napredovala pri reševanju
bistvenih vprašanj, kot so zapiranje brezcarinskih prodajaln in pravočasna uvedba davka
na dodano vrednost ter zakona o trošarinah.
Premajhen zagon pri približevanju in krepitvi upravne usposobljenosti je očiten tudi na
področju pravosodja in notranjih zadev.
Z izjemo gospodarskih reform Slovenija ni ustrezno reševala kratkoročnih prednostnih
nalog Partnerstva za pristop."
Predstavitev v nadaljevanju je zgrajena enako kot redno poročilo za leto 1998. Poročilo
se osredotoča na napredek od oktobra 1998 dalje. Pod vsakim naslovom je poročilo o
zakonodajnih odločitvah in napredku pri izvajanju ter uveljavljanju zakonodaje.
3.1

Notranji trg brez meja

14. člen Pogodbe o EU opredeljuje notranji trg Unije kot območje brez notranjih meja,
kjer je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Notranji trg, ki je za
proces vključevanja bistvenega pomena, temelji na odprtem tržnem gospodarstvu, v
katerem se morajo konkurenca in gospodarska ter socialna kohezija polno izraziti.
Učinkovito izvajanje in uveljavljanje teh štirih svoboščin ne zahteva le izpolnjevanja
pomembnih načel, kot sta prepoved diskriminacije ali medsebojno priznavanje državnih
zakonodaj, temveč tudi učinkovito uporabo skupnih predpisov, kot so tisti, ki so
namenjeni zagotavljanju varnosti, varstva okolja in potrošnikov in učinkovitih pravnih
sredstev. Enaka načela veljajo za nekatere skupne predpise, na primer na področju javnih
naročil, intelektualne lastnine in varstva podatkov, ki so pomembni za oblikovanje
splošnega okvira, v katerem delujejo posamezna gospodarstva.
Trg javnih naročil je bil predstavljen kot trg, ki je v načelu odprt evropskim družbam.
Vendar pa še vedno veljajo določbe o ugodnejši obravnavi domačih izvajalcev, kar
domačim ponudnikom dopušča za 10 % višjo ceno kot drugim v primeru, da enako
izpolnjujejo druge pogoje. Določila sedanjega Zakona o javnih naročilih, ki je začel
veljati julija 1997, še vedno niso v celoti usklajena s pravnim redom EU, zlasti glede
določb o ugodnejši obravnavi domačih izvajalcev.
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Komisija za revizijo javnih naročil, neodvisni organ, ki je začel delovati leta 1998, zdaj
nadzoruje postopke javnih naročil, vendar ni prišlo do napredka pri ustanovitvi Urada za
javna naročila, ki naj bi izvajal spremenjeno zakonodajo o javnih naročilih (glej poglavje
o upravni usposobljenosti, o delovanju institucij javnih naročil).
\
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ki ureja varstvo pravic ponudnikov in
vnaša v domačo zakonodajo pravni red Skupnosti o pravnih sredstvih, je bil sprejet julija
1999. Ta zakon opredeljuje pristojnosti državne Komisije za revizijo in kupca v
revizijskih postopkih, arbitražne postopke ter predvideva dva izvedbena predpisa za
potrditev poslovnika Komisije za revizijo s strani Državnega zbora in definicijo pravic in
pogojev izvedencev za revizijo.
Na področju intelektualne lastnine ni bilo napredka, zato je potrebnih več sprememb
(pri pogojih varstva, prenehanje zaščite in izključnih pravic za kabelsko retransmisijo), s
katerimi bi slovensko zakonodajo prilagodili pravnemu redu EU. Boljše uveljavljanje so
olajšale spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki so začele veljati januarja 1999, in
spremembe Kazenskega zakonika, sprejete aprila 1999. Kljub temu je obseg piratstva še
vedno prevelik in treba bo sprejeti novo zakonodajo o ukrepih za nadzor državne meje.
Usklajevanje zakonodaje na področju blagovnih znamk je bilo doslej povsem
zadovoljivo. Da bi raven varstva v Sloveniji v celoti ustrezala ravni v EU, bodo potrebna
še nadaljnja prizadevanja na področju patentov, zlasti glede varstva farmacevtskih
izdelkov. Kljub temu pa je Slovenija ratificirala Konvencijo o varstvu novih sort rastlin
(UPOV), januarja 1999 pa sojo povabili k pristopu k Evropski konvenciji o patentih, ki
začne veljati s 1. julijem 2002.
Novi Zakon o varstvu podatkov je bil sprejet julija 1999 in je začel veljati avgusta 1999,
cilj tega zakona je približati domačo zakonodajo pravu EU.
Januarja 1999 je Državni zbor sprejel dopolnila k Zakonu o gospodarskih družbah in
ukinil pogoj domačega državljanstva za članstvo v nadzornem svetu. Vendar pa določba,
uvedena v novo zakonodajo, s katero se zahteva uporaba slovenskega jezika v podjetjih,
pomeni diskriminacijsko določilo proti tujim direktorjem in tujim podjetjem in jo je treba
razveljaviti.
Na področju računovodstva je marca 1999 Državni zbor sprejel novi Zakon o
računovodstvu, ki naj bi začel veljati z začetkom leta 2000.
Štiri svoboščine
V svojem mnenju je Komisija nakazala, da bo kljub izjavi Slovenije, da je sprejela skoraj
polovico pravnega reda EU, vsebovanega v Beli knjigi, treba vložiti še mnogo truda v
področje zakonodaje, preden bo dosegla polno usklajenost. Ocena v prvem rednem
poročilu je govorila o zelo omejenem napredku, ki ga je dosegla Slovenija, in Komisija
je poudarila, da si bo treba močno prizadevati za uskladitev zakonodaje na več
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področjih, predvsem pri prostem pretoku blaga, pretoku kapitala, bančništvu in
zavarovalništvu.
Prost pretok blaga
/
Ker je bila izhodiščna raven približevanja zelo nizka, je proces usklajevanja zakonodaje
znatno napredoval.
Zakon o splošni varnosti proizvodov, s katerim se v domačo zakonodajo prenaša
Direktiva o splošni varnosti proizvodov, je bil sprejet aprila 1999.
Do napredka je prišlo tudi pri sprejemanju okvirne zakonodaje na področju
standardizacije in tehničnih predpisov. To je bila kratkoročna prednostna naloga
Partnerstva za pristop za leto 1998. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti je bil sprejet julija 1999. S tem je zagotovljen pravni okvir za
sprejetje tehničnih predpisov tako po direktivah, ki se nanašajo na konkretne izdelke, kot
po direktivah novega pristopa, poleg tega pa zakon očrta vrsto načel, v glavnem
povezanih z novim in globalnim pristopom. Zakon o standardizaciji, ki je bil prav tako
sprejet julija 1999, obravnava postopke za sprejemanje posameznih standardov in
ustanavljanje ustreznih institucij, medtem ko Zakon o akreditaciji, sprejet julija 1999,
ureja akreditacijske postopke z določitvijo glavnih načel in ustanovitvijo neodvisne javne
institucije za akreditacijo.
Določen napredek lahko ugotovimo tudi pri področni zakonodaji - aprila 1999 je bil
sprejet Zakon o kemikalijah za uskladitev slovenske zakonodaje na področju nevarnih
snovi s pravnim redom EU; sprejet je bil predpis o živilih, s katerim so v zakonodajo
prenesene zahteve EU o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil; na področju
farmacevtskih proizvodov pa so bili sprejeti predpisi o standardih za določanje cen,
veletrgovini z zdravili in postopkih certifikacije in nadzora. Vendar pa je na večini drugih
posameznih področij prišlo le do omejenih premikov. Zdaj je nujno, da na podlagi teh
zakonov Slovenija pospeši prenos posameznih direktiv novega pristopa v svojo
zakonodajo.
V celoti je Slovenija sprejela samo okoli 3000 evropskih standardov (EN) (45 % od
skupnega števila).
Na področju institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU, poteka reorganizacija
Urada RS za standardizacijo in meroslovje. V tej zvezi je spodbudna ustanovitev
oddelka za prost pretok blaga v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
Vseeno pa je to le prvi korak proti potrebni ločitvi zakonodajnih, standardizacijskih,
akreditacijskih in certifikacijskih nalog. Za učinkovito izvajanje zgoraj omenjene
zakonodaje mora biti zagotovljeno, da do takšne ločitve tudi pride in da se v ta namen
skladno s predvidenimi časovnimi načrti ustanovijo in začnejo delovati ustrezni organi.
Poleg tega obstaja še splošna potreba po okrepitvi ustreznih institucij, zlasti tistih, ki se
ukvarjajo s tržnim nadzorom.
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Prost pretok kapitala
Kljub velikemu napredku na področju prostega pretoka kapitala proces liberalizacije v
Sloveniji še vedno nekoliko zaostaja. Ključni zakonodajni ukrep je Zakon o deviznem
poslovanju, kije bil sprejet marca 1999 inje začel veljati aprila 1999. Ta zakon usklajuje
obseg in zasnovo pretoka kapitala s pravnim redom EU in predpisuje, da so transakcije
proste, razen če jih ne omejujejo drugi zakoni ali sekundarna zakonodaja. Zakon ukinja
večino prej veljavnih omejitev za rezidente, ki vlagajo v tujini ali v tuji valuti. Poleg tega
še bolj sprošča naložbe nerezidentov v Slovenijo, vendar pa za kratkoročne transakcije
še vedno veljajo precejšnje omejitve.
Začetek veljavnosti Evropskega sporazuma med EU in Slovenijo dne 1. februarja 1999
je sprožil tudi liberalizacijo nekaterih kapitalskih transakcij. Skladno s tem sporazumom
so od sprejetja novega Zakona o bančništvu možne neposredne tuje naložbe za
ustanavljanje podružnic in filial tujih bank (glej poglavje o prostem pretoku storitev v
nadaljevanju). Poleg tega je Banka Slovenije ukinila obveznost brezobrestnega
tolarskega pologa za tuja finančna posojila, čeprav si je pridržala pravico, da uvede
obveznost pologa v primeru monetarnih težav ali težav z menjalnimi tečaji. Banka
Slovenije je tudi bistveno sprostila omejitve za tuje portfeljske naložbe s tem, da je
zmanjšala obseg obveznosti skrbniških računov.
Začetek veljavnosti gornjih zakonodajnih ukrepov pomeni, da je Slovenija končno
napredovala pri liberalizaciji pretoka kapitala, vendar pa ostaja še precejšnje število
omejitev, zlasti na področju neposrednih tujih naložb in kratkoročnih transakcij.
Prost pretok storitev
Slovenija je dobro napredovala na področju bančništva. Zakon o bančništvu, ki je bil
sprejet januarja 1999, omogoča odpiranje podružnic tujih bank v Sloveniji. Poleg tega
vsebuje temeljne določbe, ki urejajo ustanavljanje in poslovanje bank ter nadzor nad
njimi, vključno z 18-mesečnim obdobjem za prilagajanje. Te določbe zajemajo prenos
Direktive BCCI v našo zakonodajo, podeljujejo Banki Slovenije možnost, da sprejme
Direktivo o poravnavanju neto saldov, dopolni zakonodajo glede konsolidiranega
nadzora bančnih skupin in opredeli pravila za stečaj in likvidacijo bank ter jamstvene
sheme za vloge. Treba je pripraviti ukrepe za prenos direktiv o kapitalski ustreznosti za
tržna tveganja (glej poglavje o upravni usposobljenosti, o delovanju bančnega nadzora).
Ne glede na nizko raven usklajenosti zavarovalniškega sektorja ni bilo opaziti napredka.
Zakonodaja, ki bi omogočala tuje lastništvo zavarovalniških podružnic in pooblaščenih
investicijskih skladov, še ni sprejeta.
Napredek je očiten na področju prostega opravljanja storitev na trgu vrednostnih
papirjev. Zakon o trgu vrednostnih papirjev, sprejet junija 1999, je ukinil prejšnja
določila, ki so tujim borzno-posredniškim hišam preprečevala poslovanje v Sloveniji.
Tuje borzno-posredniške hiše zdaj lahko izvajajo dejavnosti v zvezi z vrednostnimi
papirji prek podružnic, ustanovljenih v Sloveniji (pod pogojem, da pridobijo lokalno
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dovoljenje). Zakon ukinja tudi omejitev, po kateri kapitalski delež tujih oseb v slovenski
borzno-posredniški hiši ne sme presegati 24 % njenega osnovnega kapitala, in predpisuje
smernice za investicijsko poslovanje. Poleg tega Zakon podeljuje Agenciji za trg
vrednostnih papirjev nova pooblastila in ji omogoča, da sodeluje z drugimi nadzornimi
organi tako v Sloveniji kot v tujini.
Po uvedbi sistema bruto poravnave v realnem času v aprilu 1998 je še naprej zaznati
napredek v delovanju plačilnega sistema. Na področju majhnih vrednosti plačil
predstavlja napredek uvedba sistema žiro kliringa, v prihodnje pa je treba sprejeti
zakonodajo, s katero bodo banke zagotovile enotnost pri opravljanju plačilnega prometa
za fizične in pravne osebe tako znotraj države kot na mednarodni ravni.
Prosto gibanje oseb
Politika priseljevanja in izdajanja delovnih dovoljenj je še vedno omejevalna, zato je
potrebna uskladitev. Vendar pa je z začetkom veljavnosti Evropskega sporazuma dne 1.
februarja 1999 prišlo do delne liberalizacije; vlada je namreč sprejela nova navodila,
kako izdajati delovna dovoljenja zakoncem in otrokom državljanov EU, ki stalno
prebivajo in delajo v Sloveniji. Delovna dovoljenja za zaposlovanje nerezidentov na
najvišjih vodstvenih položajih niso potrebna.
Glede medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij je slovenski pravni red v glavnem
že usklajen s pravnim redom EU. Večina strokovnih struktur že deluje, čeprav jih bo
treba še okrepiti. Septembra 1998 so bila sprejeta dopolnila k Zakonu o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, februarja 1999 pa k Zakonu o ugotavljanju
vzajemnosti. Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij je bil objavljen
junija 1999, novi Zakon o tujcih pa je Državni zbor sprejel julija 1999.
Različna ministrstva, poklicne zbornice in visokošolske institucije med seboj usklajujejo
odgovornost za medsebojno priznavanje izobrazbe. Slovenija mora še imenovati
pristojni koordinacijski organ, ki bo pokrival vse za pravni red EU bistvene poklice na
tem področju in se ukvarjal s proceduralnimi jamstvi, ki jih je treba nuditi vsakemu
izseljencu. Zahteva, da morajo delavci migranti pridobiti zdravstveno potrdilo, ni skladna
s pravnim redom EU in jo bo treba ukiniti; enako velja za zahteve v zvezi z bivanjem,
povezane z vpisom v poklicne registre.
Konkurenca
Na področju protimonopolne zakonodaje je zadnje redno poročilo nakazalo, da imajo
slovenski predpisi o konkurenci velike pomanjkljivosti. Pomemben zakonodajni
napredek je bil dosežen junija 1999, koje bil sprejet Zakon o preprečevanju omejevanja
konkurence, kar je bila kratkoročna prednostna naloga Partnerstva za pristop. S tem se
je slovenska zakonodaja v širšem smislu uskladila s pravnim redom EU, uveljavila
določila o opredelitvi trga, ugotavljanju vodilnega položaja na trgu in obravnavanja
mešanih podjetij ter pooblastila Urad RS za varstvo konkurence za opravljanje preiskav.
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Zakon o varstvu konkurence iz leta 1993 še naprej ureja področja vodilnega položaja na
trgu, dampinga in subvencioniranega uvoza.
Po drugi strani še vedno ni pravnega okvira za nadzor državne pomoči, celovit popis
državne pomoči pa je treba še dokončati. Slovenija še ni uskladila podeljevanja državne
pomoči s pravnim redom EU. Pomembno je, da novo ustanovljena Komisija za nadzor
državne pomoči, ki je ob koncu junija 1999 pripravila prvi Pregled državne pomoči (za
1997 in 1998), do konca leta 1999 izdela tudi popoln popis državne pomoči. Prvi
pregled kaže, da je skupni znesek državne pomoči še vedno precejšen. Še vedno ni
učinkovitega spremljanja državne pomoči, s pomočjo katerega bi lahko zagotovili njeno
usklajenost z Evropskim sporazumom.
Sklep
Doseženi napredek je spodbuden in večina kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva
za pristop na področju notranjega trga je izpolnjenih. Sprejeta je bila zakonodaja,
usklajena z načeli pravnega reda EU, predvsem na področju okvirne zakonodaje za prost
pretok blaga, liberalizacijo kapitala, bančništvo in gospodarske družbe ter
protimonopolne ukrepe. Ker pa je bila ta zakonodaja sprejeta šele pred kratkim, ni
mogoče oceniti, kako bo potekalo njeno uveljavljanje.
Slovenija mora zdaj utrditi ta napredek s sprejetjem drugih ključnih zakonodajnih aktov
o notranjem trgu, na katerih še ni izvedla prenosa zakonodaje EU v slovenski pravni red.
Na področju prostega pretoka blaga je zdaj, ko je sprejela okvirno horizontalno
zakonodajo, izredno pomembno, da naglo napreduje pri sprejemanju standardov EU
(EN) in posameznih direktiv novega in starega pristopa. Pri tem bo treba še uskladiti
zakonodajo na področju javnih naročil, avtorskih pravic, industrijske lastnine in državne
pomoči.
Glede institucionalne usposobljenosti bo treba na večini področij storiti znatnejši
napredek. Predvsem je treba ustanoviti urad za javna naročila in okrepiti institucije,
pristojne za urejanje prostega pretoka blaga. Poleg tega mora Urad RS za varstvo
konkurence še naprej povečevati število svojih uslužbencev, da bi zagotovil učinkovito
uveljavljanje novega protimonopolnega zakona, organ za spremljanje državne pomoči pa
se mora v celoti usposobiti za delo.
3.2

Inovacije
Informacijska družba

Slovenija še naprej skrbi za razvoj informacijske družbe. Naloge vladnega Sveta za
informatiko so se razširile na vladne organe, javne institucije in druge organizacije, ki
opravljajo javne naloge.
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Do konca leta 1998 je bil elektronski sistem plačilnega prometa uveden v 10 % malih
podjetij in okoli 30 % velikih družb. Cilj za leto 1999 je približno tretjina malih podjetij
in okoli 50 % velikih družb.
Izobraževanje, usposabljanje in mladina
Slovenija je julija 1999 ratificirala konvencijo Sveta Evrope o priznavanju visokošolskih
diplom v evropski regiji (Lizbonska konvencija). Sprejeti mora še novi Zakon o visokem
Šolstvu, ki predpisuje, da imajo državljani EU enake pravice kot slovenski državljani.
Sprejet je bil program poklicnih tečajev za vzgojitelje v vrtcih in pravila za opravljanje
izpitov za preddelavce in menedžeije. Poskusno se uvaja prvi program poklicnega in
strokovnega izobraževanja za področje prehrambne industrije V šolskem letu 1998/99
so se možnosti za poklicno in strokovno usposabljanje na vseh ravneh bistveno
povečale.
Od maja 1999 Slovenija sodeluje v programih Mladi za Evropo, Socrates in Leonardo
Da Vinci.
V letih 1998 in 1999 je 240 študentov dobilo štipendijo iz programa Erasmus za študij v
državah EU, 1000 mladih Slovencev pa seje udeležilo programa Mladi za Evropo.
Raziskave in tehnološki razvoj
Sedanji pravni red EU ne zahteva prenosa v domačo zakonodajo, vendar pa je treba
zagotoviti združljivost pravnega reda s pravnim redom EU.
Iz državnega proračuna so bila za leto 1999 Ministrstvu za znanost in tehnologijo
dodeljena sredstva v višini 0,68 % BDP, skupni znesek, porabljen za raziskave (vključno
z izdatki za zasebne raziskovalce), pa je znašal okoli 1,45 % BDP.
Avgusta 1999 se je Slovenija pridružila Petemu okvirnemu programu (1999-2002) in
Okvirnemu programu Euratom. Z namenom, da bi se pripravila za uspešno pridružitev,
je nedavno ustanovila ali združila več struktur za širjenje informacij. Slovenija se je tudi
odločila, da bo odprla svoje raziskovalne dejavnosti podjetjem, raziskovalcem in
univerzam iz držav članic.
Raziskave so prednostna naloga Državnega programa za prevzem pravnega reda EU.
Telekomunikacije
Od začetne nizke ravni usklajenosti je Slovenija naredila še nekaj korakov k uveljavitvi
pravnega reda EU. Sprejela je sekundarno zakonodajo o uporabi radiofrekvenčnega
spektra za satelitske osebne komunikacijske storitve, o zagotavljanju storitev Iridium, o
CB-radijskih storitvah, o zagotavljanju storitev javne govorne telefonije in teleksnih
storitev in o dodeljevanju radiofrekvenčnih pasov. Vendar pa je napredek pri
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liberalizaciji trgov za storitve in alternativne infrastrukture še vedno nezadovoljiv, saj še
vedno velja odredba o javnih telekomunikacijskih storitvah, po kateri ima upravljavec
javnega omrežja ekskluzivno pravico do infrastrukture za podatkovne komunikacije in
multimedijske aplikacije. To pomeni, da alternativne insfrastrukture, kot so na primer
sistem kabelskega televizijskega omrežja (CATV), železniško omrežje in električno
omrežje, ni mogoče uporabljati za te storitve, upravljavci CATV, ki zagotavljajo
priključitev v medmrežje, pa morajo še vedno uporabljati omrežje Telekoma Slovenije za
dostop v medkrajevno in mednarodno omrežje. Zaradi tega problema in zaradi
nepreglednosti sistema za določanje cen za najete linije je Urad RS za varstvo
konkurence začel z dvema preiskavama proti Telekomu Slovenije zaradi domnevne
zlorabe vodilnega položaja na trgu.
Na področju varstva podatkov so bile izpolnjene zahteve uredbe Evropske skupnosti
glede podatkov o telefonskih naročnikih in identifikaciji kličočega. Uvedeni so bili prvi
ukrepi v smeri rebalansa tarif, vendar so mednarodne tarife še vedno med najvišjimi med
srednje- in vzhodnoevropskimi državami, stroški priključitve na javno omrežje pa so
približno trikrat višji kot v regiji.
V zvezi z nadaljnjo privatizacijo javnega upravljavca Telekoma Slovenije sklep vlade iz
leta 1998, po kateri naj bi se s prenosom delnic na pooblaščene investicijske družbe za
privatizacijo lastninskih certifikatov lastniški delež države zmanjšal s 73,9 % na 66,5 %
kapitala, še ni uveljavljena.
Slovenija je dosegla visoko raven razvoja infrastrukture na področju telekomunikacij, ki
se še naprej odlično razvija. Vendar pa je bistvenega pomena, da Slovenija pospeši
proces liberalizacije in hitrost usklajevanja zakonodaje ter še naprej izvaja program,
namenjen za pomoč pri ustanovitvi neodvisnega regulativnega organa. Krepitev
potencialov Ministrstva za promet in zveze ostaja še naprej nujna prednostna naloga.
Zakon o poštnih storitvah iz leta 1997 je pripomogel, da so slovenski predpisi o poštnih
storitvah delno usklajeni s pravnim redom EU, vendar ostaja še nekaj razlik. Predpisi o
obsegu rezerviranih storitev in standardih o kakovosti storitev ter spremljanju še vedno
niso usklajeni.
. Politika na področju avdiovizualnih storitev
Slovenija na tem področju ni preveč napredovala in zakonodaja še vedno ni usklajena s
pravnim redom EU. Zakon o medijih in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Radioteleviziji Slovenije je treba še sprejeti.
Sedanje upravne in izvedbene strukture (Svet za radiodifuzijo) so obstajale že pred
letom 1997. Vendar pa ima Svet preveč omejene pristojnosti, da bi lahko učinkovito
izvajal nadzor: to pomanjkljivost bi morali odpraviti v novi zakonodaji.
Slovenija je junija ratificirala Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji.
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Sklep
Slovenija je napredovala na področju raziskav in tehnološkega razvoja, ko se je polno
pridružila Petemu okvirnemu programu. Država ima dobro razvit telekomunikacijski
sektor. Še naprej pa bi si morala prizadevati za uskladitev s pravnim redom EU s tem, da
bi čim prej sprejela nov Zakon o telekomunikacijah in da bi še pred 1.1. 2001 postopno
sprostila vse telekomunikacijske storitve razen govorne telefonije.
Slovenija ni bistveno napredovala na področju avdiovizualnih storitev.
3.3

Gospodarske in davčne zadeve
Ekonomska in monetarna unija

Slovenija je nakazala, da sprejema pravni red EU na področju EMU in se bo v celoti
uskladila z njim, kot opredeljuje VII. poglavje Pogodbe o ES in druga ustrezna besedila.
Izjavila je tudi, da bo poskrbela za upravne strukture, ki bodo izvajale in uveljavljale
pravni red EU.
Slovenija je le malo napredovala v svojih pripravah za sodelovanje v Ekonomski in
monetarni uniji. Naj navedemo samo eno področje, ki ga je treba urediti pred
pristopom: sedanji Zakon o Banki Slovenije še vedno zagotavlja možnost, da centralna
banka vladi odobri kratkoročne kredite, čeprav to določilo ni bilo nikoli uporabljeno. Ni
videti, da bi sedanja zakonodaja državnim oblastem zagotavljala prednosten dostop do
finančnih institucij, čeprav je treba pravila v zvezi z naložbami institucionalnih
vlagateljev, kot so pokojninski skladi in zavarovalnice, še bolje preveriti. Banka
Slovenije še ni v celoti finančno neodvisna in tudi osebna neodvisnost članov Sveta
Banke Slovenije ni v celoti zajamčena, saj so samo honorarno zaposleni.
Usklajenost s pravom EU na področju ekonomske in monetarne unije je pogoj za
zaključitev procesa liberalizacije pretoka kapitala, ki je obdelan v poglavju o prostem
pretoku kapitala.
Obdavčenje
Od začetne nizke ravni usklajenosti je Slovenija na področju obdavčenja od objave
zadnjega rednega poročila znatno napredovala. Julija 1999 sta začela veljati Zakon o
davku na dodano vrednost in Zakon o trošarinah skupaj z ustreznimi izvršilnimi predpisi.
Čeprav oba zakona temeljita na načelih Skupnosti, bodo pred pristopom Slovenije k EU
potrebne še dodatne spremembe, s katerimi bo zagotovljena polna usklajenost s pravnim
redom EU. Pred uvedbo DDV so organizirali seminarje o DDV in trošarinah. Pripravili
so posebno knjižico z navodili in ustanovili informacijsko pisarno.
Začel se je proces reorganizacije davčne uprave, s katerim naj bi postopki postali bolj
učinkoviti in naj bi se povečala učinkovitost zbiranja davka na dodano vrednost.
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Organizirano je bilo usposabljanje vodilnega in vodstvenega osebja ter inštruktorjev,
kontroloijev in inšpektoijev davčne uprave.
Registracija zavezancev za DDV je zaključena in davčna uprava je začela razvijati lastno
računalniško podporo za DDV. Za namene izvajanja Zakona o davku na dodano
vrednost in Zakona o trošarinah so posodobili računalniški sistem na carini. Ustanovljen
je bil register plačnikov trošarin.
Obžalovanja vredno je, da Slovenija še ni izpolnila zaveze, ki jo je sprejela po
Evropskem sporazumu, da bo do julija 1998 zaprla brezcarinske 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.
Sklep
S sprejetjem Zakona o DDV in z začetkom njegove veljavnosti je Slovenija končno
izpolnila pomembno prednostno nalogo Partnerstva za pristop, vendar v tej fazi očitno
še ni mogoče oceniti izvajanja in konkretnega učinkovanja novega sistema DDV in
trošarin. Slovenija si je močno prizadevala za reorganizacijo davčne uprave. Predlog
vlade, da bi zaprtje brezcarinskih prodajaln vezala na datum pristopa, za Komisijo ni
sprejemljiv.
Statistika
Slovenija se še naprej uspešno loteva usklajevanja svojega pravnega reda na področju
statistike s pravnim redom EU. Sprejela je glavne nacionalne klasifikacije, klasifikacije
institucionalnih sektorjev in najnovejšo različico Mednarodne klasifikacije bolezni.
Redno pripravlja narodnogospodarsko bilanco vključno s četrtletnimi in zaključnim
finančnim obračunom. Dobra usklajenost je dosežena tudi pri zbiranju statističnih
podatkov o cenah, delovni sili in drugih socialnih pregledih, pri poslovnem registru in
nekaterih drugih področjih poslovne statistike, vključno s kratkoročnimi statističnimi
podatki.
Še vedno so potrebne izboljšave na številnih drugih področjih, zlasti glede kakovosti in
razpoložljivosti vhodnih podatkov v nacionalnih računih, obračunih po stalnih cenah,
specializirane kmetijske in regionalne statistike, poslovne statistike in statistike cen pri
proizvajalcih. Še več, še vedno ni niti izčrpne nadsektorsko usklajene strukture
poslovnih pregledov niti natančnega statističnega pregleda kmetijstva. Statistični urad
Republike Slovenije mora zagotoviti, da bo popis kmetijstva, predviden za leto 2000,
izveden učinkovito.
Institucije, potrebne za izvajanje in uveljavitev pravnega reda EU, večinoma že
obstajajo. Poleg tega je operativna in strokovna neodvisnost Statističnega urada
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Slovenije v praksi v glavnem zagotovljena, čeprav je treba to še uradno prenesti v
zakonodajo. Trenutno se je treba osredotočiti na krepitev Statističnega urada tako v
smislu večjega števila zaposlenih kot z zagotavljanjem, da bo sposoben učinkovito
opravljati nalogo usklajevanja in predstavljanja vseh statističnih podatkov.
3.4

Sektorske politike
Industrija

Strategija za povečanje konkurenčnosti slovenske industrije, ki jo je vlada sprejela leta
1996 in jo dopolnila leta 1998, načrtuje izboljšanje splošnega poslovnega okolja in
konkurenčnosti slovenske industrije z osredotočenjem na raziskave in razvoj ter
pospeševanje izvoza in neposrednih tujih naložb. Njena načela so skladna s pravnim
redom EU.
Na področju prestrukturiranja posameznih podjetij se je lastninsko preoblikovanje
nekdanjih "podjetij v družbeni lasti" uradno zaključilo 1. novembra 1998. Vsa "podjetja
v družbeni lasti", ki niso bila odprodana, so prenesli na Slovensko razvojno družbo.
Vrednost prenesenih podjetij je znašala nekoliko manj kot 2 % kapitala "v družbeni
lasti", Slovenska razvojna družba pa je prevzela odgovornost, da ta podjetja reorganizira
in privatizira ali pa jih likvidira.
Treba je uvesti ukrepe za pospeševanje pritoka neposrednih tujih naložb, ki so se leta
1998 zmanjšale (glej 2. poglavje o gospodarskih merilih).
Opazen je napredek pri industrijskem prestrukturiranju privatiziranih podjetij.
Sorazmerno veliko število novo ustanovljenih podjetij kaže na vse večjo dinamičnost v
industrijskem sektorju, višja raven podjetniških naložb čez vse leto 1998 pa je samo še
dodaten dokaz za takšno usmeritev. Vseeno pa je na voljo še dovolj prostora, znotraj
katerega bi se lahko proces samoprestrukturiranja v privatiziranih podjetjih še bolj
pospešil, saj tovrstne pobude pogosto ostajajo prešibke, zlasti tam, kjer so lastništvo
prenesli na vodstvo in zaposlene. Poleg tega so velika javna podjetja ostala v lasti države
in je njihovo prestrukturiranje le malo napredovalo. Celoten delež državnega sektorja v
BDP je 45 %, kar je sorazmerno visoka številka.
Če pogledamo stanje v posameznih sektoijih, so najučinkovitejše industrijske panoge
tiste, ki uspešno izvažajo na tuje trge. Med temi so kemična, gumarska in farmacevtska
industrija, industrija za proizvodnjo električne in optične opreme in industrija
gospodinjskih aparatov. V agroživilski industriji je val izvršenih združitev in prevzemov
dodaten znak podjetniške aktivnosti, katere cilj je dvigniti raven konkurenčnosti.
Najresnejše strukturne probleme najdemo v jeklarskem sektorju in v večjem številu
delovno intenzivnih industrij. Določen napredek je bil dosežen pri jeklarstvu. Po
sprejetju Zakona o privatizaciji jeklarn maja 1998 je bilo interno razdeljenih 20 % delnic
jeklarn Eno od treh glavnih jeklarn so maja 1999 prodali tujemu vlagatelju, ena od
podružnic pa je bila prodana septembra 1999. Vendar pa je Komisija presodila, da
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skupni program prestrukturiranja za celotni sektor, ki gaje vlada predložila leta 1998, ni
zadovoljiv, ker ne obravnava problema, kako naj ta sektor ponovno postane dolgoročno
sposoben za preživetje, in ker sektorju še vedno dodeljujejo državno pomoč. Priprava
spremenjenega programa prestrukturiranja, v katerem bi bilo zadovoljivo očrtano, kako
bi lahko sektor spet postal sposoben za preživetje, bi morala biti nujna prednostna
naloga. Podobno je treba napredovati tudi pri sprejemanju programov prestrukturiranja
v tekstilnem sektorju in sektorju obutve. Pomembna razsežnost industrijske politike je
nadzor nad državno pomočjo (glej poglavje o konkurenci).
Kmetijstvo
Stanje v kmetijstvu
Leta 1998 je slovensko kmetijstvo predstavljalo 3,6 % BDP in zaposlovalo 5,6 %
skupnega števila aktivnega prebivalstva. Splošno gospodarsko stanje kmetijstva se je
nekoliko poslabšalo, predvsem kot odraz počasnega napredovanja strukturne reforme in
prilagajanja ostrejši konkurenci na domačem in tujih trgih ter zaradi slabe prodaje na
nekaterih kmetijskih trgih, kot na primer na trgu svinjskega mesa, koruze in vina.
V strukturi slovenskih kmetijskih posestev prevladujejo majhne in večinoma zasebne
kmetije, ki uporabljajo 92 % kmetijskih površin in predstavljajo okoli tri četrtine skupne
kmetijske proizvodnje. Preostalo zemljo uporabljajo nekdanja državna posestva, ki so
bila do leta 1998 v celoti privatizirana. Vendar pa so naložbe vanje in njihove kmetijske
dejavnosti omejene zaradi negotovosti glede lastništva zemlje, ki jo ta posestva
uporabljajo. Do aprila 1999 je bilo dejansko vrnjenih samo 28 % teh zemljišč, preostala
zemljišča pa so sporna. Privatizacija prehrambnega sektorja je bila v letu 1998 skoraj v
celoti končana.
Količinsko je Slovenija znatno povečala splošni izvoz kmetijskih pridelkov in hrane v
EU. Leta 1998 je bila dosežena vrednost 90,4 milijona evrov, kar predstavlja 6,2 %
celotnega izvoza v Skupnost. Vendar pa se pomen kmetijstva v celotni trgovini še naprej
zmanjšuje, saj je leta 1998 padel na manj kot 2 %.
Naraščanje izvoza kmetijskih pridelkov EU v Slovenijo se je v letu 1998 nadaljevalo.
Presežek Skupnosti v kmetijski trgovini s Slovenijo je leta 1998 znašal 323 milijonov
evrov.
Marca 1999 je Svet pooblastil Komisijo, naj začne pogajanja s pridruženimi državami
glede novih vzajemnih koncesij na področju kmetijstva, kar bo spodbudilo postopno in
metodično sprostitev dvostranske trgovine.
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Kmetijska politika
V okviru domače politike podpor je slovenska vlada še naprej določala odkupne cene
žita. To politiko izvaja Zavod za blagovne rezerve. Zdaj smejo mlinarski obrati
neposredno uvažati pšenico, medtem ko je bil Zavod za blagovne rezerve prej izključno
pristojen za prodajo pšenice. Cene so določene tudi za sladkorno peso, rž in mleko.
Cene za druge kmetijske pridelke niso nadzorovane. Trgovinski režim se razlikuje od
sistema v EU. Slovenija nima pravice do podeljevanja izvoznih kompenzacij.
Obstajata dva sistema registracije zemljišč: zemljiška knjiga, ki zagotavlja podatke o
lastništvu zemljišč in jo upravlja Ministrstvo za pravosodje, in kataster, v katerem so
opredeljene posamezne parcele in ga vodi Ministrstvo za okolje. Trenutno poteka
posodabljanje obeh sistemov.
Delež neposrednih proračunskih podpor kmetijstvu se je povečal in se še vedno
osredotoča bolj na strukturne politike (podpora za kmetijsko manj ugodna območja in
razvoj podeželja) kot na regresiranje vložkov. V pripravi je popis kmetijskih podpor.
Leta 1999 so uvedli neposredna plačila na hektar kmetijske površine kot nadomestilo za
znižanje zajamčenih cen.
V veterinarstvu so bili do srede leta 1999 sprejeti številni izvršilni predpisi na področju
nadzora nad živalskimi boleznimi, reprodukcije, trgovine, krmil, surovin in odpadkov
živalskega izvora. Slovenija še nima zadostne zakonodaje, da bi lahko izvajala pravni red
EU v zvezi z zaščito in skrbjo za živali, veterinarskimi zdravili, nadzorom ostankov,
mesom gojene in prostoživeče divjadi ter zootehniko. Sedanji sistemi veterinarskega
nadzora niso skladni s pravnim redom EU. Treba je dopolniti zaščitne postopke za
zapiranje regij in sedanji sistem za financiranje nadzora. Postopki za registracijo in
identifikacijo živali ne ustrezajo zahtevam EU za nobeno živalsko vrsto, oba sedanja
sistema identifikacije pa je treba združiti. Nadzorni objekti na mejah ne ustrezajo
zahtevam EU. Sklep o gradnji novih infrastrukturnih objektov vzdolž meje s Hrvaško še
ni bil realiziran.
Še vedno se izvaja cepljenje proti navadni prašičji kugi. Načrti za posebne razmere
obstajajo za vse bolezni razen za bolezni rib. Državni referenčni laboratoriji se morajo
prilagoditi zahtevam Skupnosti. Večina ustanov ne izpolnjuje zahtev EU. Junija 1999 je
bil sprejet odlok o reorganizaciji klavnic s ciljem, da bi začeli izvajati program
izboljševanja struktur.
V fitosanitarnem sektorju je Slovenija uskladila najvišjo dovoljeno raven pesticidov V
rastlinah, namenjenih za človeško prehrano.
Oktobra 1998 je bil sprejet načrt za reformo politike razvoja kmetijstva in podeželja,
izvajanje pa bo potekalo v obdobju 1999-2002. Ta načrt zajema politiko tržnih cen,
program za pomoč kmetijstvu na področju okolja in krajine (vključno s programom
neposrednih plačil na hektar), program za posodobitev organiziranosti kmetij in
prehrambne industrije in program za razvoj podeželja. Reforma bo vodila k nadaljnjemu
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napredku pri sprostitvi trga, vpeljavi mehanizmov skupne kmetijske politike in ukinitvi
državnih monopolov. Vendar pa bodo za njeno izvedbo potrebna znatna finančna
sredstva in ustrezen institucionalni okvir. Poleg tega je vlada sprejela tudi Nacionalni
program za razvoj kmetijstva, prehrane, gozdarstva in ribištva 2000-2002.
S sprejetjem Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in delovnem področju
ministrstev junija 1999 je bila zagotovljena podlaga za ustanovitev Agencije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, ki bo delovala kot plačilna agencija. V začetku bo ta agencija
upravljala s predpristopno pomočjo (SAPARD), postopoma pa bo prevzela zadolžitve
Jamstvenega sklada EKUJS.
Agencija za kmetijske trge bo tudi institucija, odgovorna za uresničevanje ukrepov za
razvoj podeželja in strukturne politike. Za zdaj ni nobenih večletnih programov.
Ustanovljenje bil register kmetijskih posestev, ki prejemajo subvencije.
Obstajajo nekatere pobude za lokalni razvoj (razširitev dejavnosti zunaj kmetije,
pospeševanje neposredne prodaje) in operativni programi manjšega obsega v okviru
Enotnega razvoja podeželja in obnove vasi. Sedanjo razmejitev območij z omejenimi
dejavniki je treba prilagoditi merilom EU. Leta 1998 je bila uvedena pomoč mladim
kmetom. Slovenija nima kmetijsko-okoljskega programa, čeprav obstaja večje število
posameznih ukrepov in načrtov. Pomoč pri naložbah v trženje in predelavo kmetijskih
pridelkov se nudi v okviru splošnega načrta za podpore naložb. Na področju gozdarstva
ni podpor za pogozdovanje in za predelavo in trženje gozdarskih proizvodov. Sedanji
načrt za varstvo gozdov pred požari je delno skladen s pravnim redom EU. Postopke za
zbiranje podatkov je treba uskladiti.
V zvezi z organizacijami skupnega trga ključni mehanizmi upravljanja v sektorju
poljščin še niso vzpostavljeni, zlasti pa še niso ustvarjeni pogoji za tržne mehanizme, ki
bodo neodvisni od države. Dejansko še obstaja državni monopol na nakup in prodajo
pšenice in rži. Določeni so standardi kakovosti za vsa žita, čeprav je treba standarde za
žito še uskladiti s standardi EU.
Prireja goved se subvencionira z več premijami za rejo, klanje in pospeševanje prireje na
območjih z omejenimi dejavniki. Intervencijski ukrepi za meso goved so v državni
zakonodaji sicer predvideni, vendar je doslej do njih prišlo samo leta 1996. Na trgu
mleka vlada določa fiksne odkupne cene, ne obstajata pa niti sistem kvot za mleko niti
sistem intervencij. Za sektor prašičjega mesa je bil intervencijski odkup prvič uveden leta
1998. Za ovce in koze dobijo premijo proizvajalci mesa, ki ne prodajajo niti mleka niti
mlečnih izdelkov.
V sektorju sadja in zelenjave ni pravnega okvira za organizacije pridelovalcev, vendar pa
opravljajo zadruge in združenja, ustanovljena v zadnjih letih, podobne naloge kot
organizacije pridelovalcev v EU. Ni sistema pomoči za predelane izdelke iz sadja in
zelenjave, z izjemo podpore za nakup jabolk za predelavo. Nadzor kakovosti na ravni
vele- in maloprodaje v notranji trgovini ni učinkovit. Predpisi o kakovosti sadja in
zelenjave so delno usklajeni s pravnim redom EU.
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Sklep
Slovenija je nekoliko napredovala v smeri dokončne uvedbe pravnega reda EU na
področju kmetijstva, vendar pa bo potrebnega še veliko usklajevanja in uvajanja. V
preteklem letu so se lotili nekaterih šibkih točk, in sicer pri vzpostavljanju institucij za
izvajanje strukturne politike in politike razvoja podeželja ter posodobitve zemljiške
knjige.
Kratkoročna prednostna naloga Partnerstva za pristop - okrepitev zmogljivosti
veterinarske in fitosanitarne uprave, še zlasti že najavljena odločitev o gradnji obmejnih
kontrolnih točk na meji s Hrvaško, še ni bila realizirana. Pri tržnih organizacijah so še
vedno prisotna večja neskladja s pravnim redom EU, zlasti državni monopol za pšenico
in rž.
Reforma kmetijske politike zajema večino sprememb, potrebnih za uskladitev s pravnim
redom EU. Če bo izvajanje potekalo po načrtu (1999-2002), bi lahko Slovenija
srednjeročno dosegla skladnost s skupno kmetijsko politiko, pod pogojem, da bodo na
voljo potrebna finančna sredstva in da se vzpostavi institucionalni okvir.
Ribiško
Sektor ribištva je za slovensko gospodarstvo le obrobnega pomena.
Ni poročil o napredku. Slovenija mora prilagoditi svojo zakonodajo pravnemu redu EU
in vzpostaviti institucije za izvajanje skupne politike ribištva.
Energetika
Energetska politika
V sklepu rednega poročila 1998 je zapisano, da mora Slovenija nadaljevati s pripravami
za notranji trg energije, napredovati pri pripravljenosti za ukrepanje ob izrednih
dogodkih in izboljšati energetsko učinkovitost. Še naprej mora tudi ustrezno uporabljati
standarde o jedrski varnosti.
Dne 16. septembra je Državni zbor RS sprejel Energetski zakon, ki gaje treba šteti za
velik korak k uskladitvi z direktivami o elektriki in plinu. V tem zakonu je predvidena
ustanovitev neodvisnega upravnega organa, Agencije za energetiko, kar bo prispevalo k
vpeljavi ustreznega in učinkovitega mehanizma za ureditev področja, kot jo zahtevajo
direktive. Osemnajst mesecev po začetku veljavnosti Energetskega zakona se bo trg
električne energije odprl za elektriko domače proizvodnje. Slovenija je za dostop do
svojih omrežij izbrala režim, pri katerem ima tretja stranka dostop samo z dovoljenjem in
po predpisih države.
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Sicer je na nekaterih področjih, povezanih z energetiko, mogoče ugotoviti precejšen
napredek. Julija 1999 je bil sprejet novi Zakon o rudarstvu, ki je uskladil določila o
iskanju in izkoriščanju rud s pravnim redom EU, in zagotavlja uskladitev z direktivo o
dovoljenjih za ogljikovodike.
Novi tarifni sistem za električno energijo je bil sprejet decembra 1998. Ta sistem bo v
prihodnjih letih prispeval k odpravi preostalih izkrivljanj cen in s tem k pravilnemu
delovanju notranjega energetskega trga. Raziskave iz začetka leta 1999 o lendavski
rafineriji so končane, kar bo v pomoč pri odločanju o njeni prihodnosti na že
prenasičenem evropskem naftnem trgu.
Dopolnila k Zakonu o blagovnih rezervah so bila sprejeta maja 1999. Ta dopolnila
zagotavljajo postopno povečevanje zalog naftnih izdelkov, ki naj bi leta 2002
zadostovale za 60-dnevno porabo.
Čeprav je napredek zaradi razvoja programov energetske učinkovitosti opazen, so na
tem področju še vedno potrebne nekatere izboljšave.
Reorganizacija trga električne energije je v polnem zaletu, vendar pa je bila privatizacija
podjetij za distribucijo naftnih derivatov samo delna. Država ima še vedno v lasti 45 %
Nafte Lendava in 90-100 % podjetij za proizvodnjo in prenos.
Jedrska energija
Na področju jedrske varnosti je kolnski Evropski svet poudaril pomen visokih
standardov jedrske varnosti v Srednji in Vzhodni Evropi in opozoril na pomen tega
vprašanja v kontekstu širitve Unije. Pozval je Komisijo, naj to vprašanje temeljito prouči
v svojih naslednjih rednih poročilih o napredku držav kandidatk.
Slovenski jedrski reaktor (tlačnovodni reaktor ameriške izdelave) v Krškem (enota 1)
zagotavlja 38 % električne energije v državi.
,
Za države, kjer so v uporabi jedrske elektrarne zahodne tehnologije, je Agenda 2000
zahtevala, daje treba dogajanja v njih spremljati in s tem zagotoviti, da delujejo skladno
z ustreznimi varnostnimi standardi. Po potrebi se lahko zagotovi tehnična pomoč.
Slovenija je nadaljevala s programi za izboljšanje varnosti Nuklearne elektrarne Krško.
Zanjo je kupila nove uparjalnike, ki jih bodo vgradili med rednim letnim remontom leta
2000. Pravkar poteka široka geološka raziskava, s katero bodo ponovno ocenili
seizmične lastnosti tal v okolici Nuklearne elektrarne Krško.
Novembra 1998 je Slovenija z MAAE podpisala dodaten protokol k sporazumu o
jedrskem varovanju (Safeguards). Poleg tega je povečala znesek v zvezi z
odgovornostjo za jedrsko škodo po Dunajski konvenciji na 39,6 milijona evrov.
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Vprašanje gradnje novega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo je še vedno v razpravi.
Medtem je jedrska elektrarna v Krškem uvedla sistem "suhega skladiščenja v
zabojnikih". V vsakem primeru si mora Slovenija prizadevati, da bi se s Hrvaško
dogovorila o posledicah dvojnega lastništva Nuklearne elektrarne Krško, zlasti o zadevi,
kot je skladiščenje jedrskih odpadkov.
Slovenija je ratificirala Skupno konvencijo o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim
gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki, marca 1999 pa je pristopila k
Pariški konvenciji o odgovornosti tretjih oseb na področju jedrske energije.
Glede na načrtovano širitev Evropske unije Slovenijo opozarjamo na Sklepe Sveta z dne
7. decembra 1998 o jedrski varnosti, in na poudarek Sveta o nujnosti razvoja novih
metod za zagotavljanje visoke ravni jedrske varnosti. V tej zvezi pozivamo Slovenijo,
njene upravne organe za jedrsko varnost in upravljavce jedrskih objektov, naj se redno
odzivajo na zahteve Komisije po informacijah.
Sklep
V sektorju energetike Slovenija napreduje. Kljub temu pa si bo morala še naprej
prizadevati na naslednjih področjih: priprava notranjega energetskega trga (direktive o
električni energiji in plinu), vključno z odpravljanjem monopolov, dostopom do omrežij,
določanjem cen energije, vzpostavljanjem ustreznega in učinkovitega regulativnega
mehanizma, s pripravljenostjo za ukrepanje ob izrednih dogodkih in s povečanjem
obveznih zalog nafte; programi za prestrukturiranje in državne intervencije v sektorju
trdih goriv in boljša energetska učinkovitost.
Ne predvideva se, da bi imela Slovenija kakršne koli večje probleme pri uskladitvi z
določili Euratoma, vendar pa mora naglo rešiti vprašanja, ki izvirajo iz dvojnega
lastništva Nuklearne elektrarne Krško. Vsekakor mora Slovenija tudi v celoti sprejeti
pravni red Euratoma za nadzor, vključno z načelom, da upravljavec pošilja poročila
neposredno Euratomu. Treba bo poiskati dolgoročnejše rešitve za izrabljeno gorivo in
jedrske odpadke. Znotraj organa za jedrsko varnost bi povečanje plač in izboljšanje
njegove finančne stabilnosti pomagalo zadržati osebje in povečati sposobnost
ocenjevanja.
Glede na načrtovano širitev Evropske unije slovenske organe oblasti opozarjamo na
Sklepe Sveta z dne 7. decembra 1998 o jedrski varnosti ter na odločenost EU, da med
celotnim procesom pristopa skrbno nadzoruje reševanje vprašanj, ki jih pokrivajo ti
sklepi. V tej zvezi pozivamo Slovenijo, njene upravne organe za jedrsko varnost in
upravljavce jedrskih objektov, naj se redno odzivajo na zahteve Komisije po
informacijah.
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Promet
Slovenija je že dosegla visoko stopnjo usklajenosti in vključenosti zakonodaje z EU na
vseh področjih pravnega reda v prometu.
V zvezi s cestnim prometom Slovenija izvaja realističen program usklajevanja
zakonodaje glede varnosti, tehnologije in okolja. Septembra je bil sprejet Zakon o
prevozu nevarnega blaga, s čimer je bila dosežena nadaljnja stopnja usklajenosti na tem
področju. Potrebno bo še nadaljnje približevanje socialnemu pravnemu redu EU, in sicer
celovita uporaba zakonodaje EU o dostopu do poklica.
Čeprav je približevanje zakonodaje v zvezi z železniškim prometom že zelo napredovalo,
ga je treba zaključiti. Poleg tega mora Slovenija nadaljevati načrtovano reorganizacijo
Slovenskih železnic.
V pomorskem prometu Slovenija napreduje z enakomerno hitrostjo. Zakonodaja v
sektorju pomorske varnosti je skoraj povsem usklajena z zakonodajo EU. Uskladitev
slovenske zakonodaje z mednarodnimi konvencijami o varnosti lepo napreduje, in sicer s
ciljem, da bodo izpolnjeni pogoji Pariškega sporazuma o pristaniškem carinskem
nadzoru. V tej zvezi je Slovenija v prvih mesecih leta 1999 ratificirala Protokol 1988 k
Mednarodni konvenciji o tovornih črtah (1966), Protokol 1988 h Konvenciji o varnosti
človeškega življenja na morju (1974) in Konvencijo ILO o delovnih pogojih za mornarje.
Vendar pa bodo potrebne še nekatere spremembe veljavne zakonodaje, zlasti na
področju pogojev za registracijo plovil in prostega pretoka delovne sile. Novi pomorski
zakonik še ni sprejet.
Na področju zračnega prometa nismo ugotovili posebnega napredka. Res pa je, da so se
vsa prizadevanja osredotočila na pogajanja o večstranskem sporazumu o skupnem
evropskem prostoru za zračno plovbo (ECAA). Slovenija aktivno izvaja dejansko
usklajevanje tehničnih zahtev in upravnih postopkov skladno z zahtevami Skupne uprave
za zračno plovbo (JAA). Poleg tega opozarjamo, da je treba sedanje upravne
zmogljivosti na ministrstvu in Upravi za zračno plovbo okrepiti, da bodo lahko pravilno
uresničevale zakonodajo in se uspešno soočale z zahtevami za prihodnje članstvo v EU.
Na področju razvoja prometne infrastrukture je Slovenija izredno napredovala, in sicer
glede programa gradnje avtocest, cest in železnic (zlasti v V. in X. koridorju) ter
pristanišča Koper. Slovenija dejavno sodeluje v projektu za oceno potreb po prometni
infrastrukturi (TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment).
SkJep
Usklajevanje zakonodaje v prometnem sektorju se nadaljuje z zadovoljivo hitrostjo.
Znaten napredek je opaziti pri izboljševanju prometne infrastrukture, vendar pa bo treba
učinkoviteje uresničevati zakonodajo v sektorju zračne plovbe in zaključiti
reorganizacijo Slovenskih železnic. Upravna infrastruktura za učinkovito izvajanje
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pravnega reda EU je delno že vzpostavljena, predlagani načrti pa so videti realistični.
Prizadevanja naj se nadaljujejo.
Mala in srednja podjetja
Skoraj 98 % vseh podjetij v Sloveniji spada med mala in srednja podjetja, Zaposlujejo 40
% skupnega števila zaposlenih in prispevajo 38 % BDP.
Pospeševanje razvoja podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, je srednjeročna
prednostna naloga Slovenije v okviru Partnerstva za pristop, spodbujanje razvoja malih
in srednjih podjetij pa je eden od ključnih ukrepov, ki jih predvideva vladna Strategija
razvoja malih podjetij. Ta strategija, za katero je pristojno Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, si prizadeva povečati število malih in srednjih podjetij, zvišati
njihov delež dodane vrednosti v državnih prihodkih, izboljšati njihove izvozne potenciale
in jih usmerjati k razvoju in usposabljanju človeških virov. Pomembno je, da se pri
pospeševanju razvoja malih in srednjih podjetij zagotovi učinkovita koordinacija med
ustreznimi ministrstvi.
Slovenija je potrdila svoj interes za sodelovanje v Tretjem večletnem programu za mala
in srednja podjetja. Udeležba Slovenije v tem programu naj bi pozitivno vplivala na
povezovanje poslovnih organizacij ter sektorja malih in srednjih podjetij v Evropi.
3.5

Gospodarska in socialna kohezija
Zaposlovanje in socialne zadeve

Na splošno so v Sloveniji razmere na področju zaposlovanja in socialnega varstva
relativno zadovoljive, razen na področju varnosti in zdravja pri delu.
Povprečna stopnja brezposelnosti leta 1998 je bila 7,9 % (po metodologiji ILO), za leto
1999 pa je predvidena stopnja brezposelnosti med 7,5 in 8,0 %.
Oktobra 1998 je Državni zbor sprejel nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ter trinajst izvršilnih predpisov, ki jih je izdalo Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. Spremenjeni zakon naj bi omogočil aktivnejšo politiko
zaposlovanja, pospeševanje ponovnega zaposlovanja in vplival na zmanjšanje dela na
Črno.
Slovenija s Komisijo izvaja skupni pregled svoje politike zaposlovanja. Državni zbor je
maja 1999 sprejel Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za
letni dopust v obdobju 1999-2001. Hkrati pa je vlada sprejela program ukrepov za
aktivno politiko zaposlovanja.
Na področju delovne zakonodaje mora Slovenija sprejeti nov okvirni zakon o delovnih
razmeijih.
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Na državni ravni tripartitni socialni dialog dobro deluje in Vlada se s socialnimi partnerji
obširno posvetuje o novih predlogih zakonodaje s tega področja.
Na področju enakopravnega obravnavanja moških in žensk še vedno ni bil sprejet nov
zakon o starševstvu in družinskih prejemkih, s katerim naj bi Slovenija v celoti prevzela
ustrezno direktivo EU, ter zakon o delovnih razmerjih. Poleg tega mora Slovenija
sprejeti predpise za zagotovitev enakopravnega obravnavanja v poklicnih sistemih
socialne varnosti.
S sprejetjem novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu junija 1999 je bil dosežen
napredek pri približevanju zakonodaje na področju zdravja in varnosti pri delu. Kljub
temu pa je treba še izboljšati zmogljivosti Slovenije za izvajanje pravnega reda na tem
področju. Na področju zdravstva slovenski Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
izdelkov še vedno ni usklajen s pravnim redom EU. Od leta 1999 bo Slovenija
sodelovala v programih Skupnosti za promocijo zdravja, boja proti raku, preprečevanja
širjenja in uživanja drog ter preprečevanja širjenja aidsa.
V zvezi s prostim gibanjem delovne sile je treba sprejeti spremembe Zakona o tujcih in
zakon o zaposlovanju tujcev.
Na področju socialnega varstva in koordinacije sistemov socialne varnosti delavcev
migrantov mora Slovenija zagotoviti, da bo državna uprava sposobna obvladovati težko
breme, ki ga bo ta koordinacija naložila obstoječim strukturam. Dopolnilo Zakona o
socialni pomoči, namenjeno izboljšanju nadzornih mehanizmov, je Državni zbor potrdil
maja 1999.
Slovenija je aprila 1999 ratificirala Evropsko socialno listino.
Sklep
Slovenija se zaveda nujnosti pospešitve usklajevanja zakonodaje na področju socialne
politike. Približevanje zakonodaje je napredovalo zlasti s sprejetjem novega Zakona o
varnosti in zdravju pri delu, vendar bo na tem področju treba še veliko postoriti, zlasti
pri uveljavljanju pomembnih delov pravnega reda EU na področju zdravja in varnosti pri
delu. Še vedno je treba okrepiti zavode za zaposlovanje. Zaradi institucionalne,
pravosodne in upravne usposobljenosti za izvajanje pravil za koordinacijo na področju
socialne varnosti delavcev migrantov bo treba prilagoditi socialno službo in dodatno
usposobiti uradnike.
Regionalna politika in kohezija
Evropska unija podpira krepitev kohezije, zlasti prek strukturnih skladov. Slovenija bo
morala te instrumente učinkovito uporabljati in ob tem spoštovati načela, cilje in
postopke, ki bodo veljali v času pristopa.
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Od zadnjega rednega poročila je Slovenija zelo napredovala tako glede zakonodaje kot
krepitve institucij.
Regionalni BDP v Sloveniji je v referenčnem letu 1996 znašal 67 % povprečja v EU, s
tem daje v Pomurski regiji dosegal 50 % in v Osrednjeslovenski regiji 84 % povprečja v
EU. Pričakovati je, da se bo po metodologiji EU (NUTS 2) celotno ozemlje Slovenije
štelo za eno samo regijo.
Novi Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je bil sprejet junija 1999.
Temelji na enakih načelih kot strukturni skladi EU in vzpostavlja splošni upravni okvir
za izvajanje regionalne strukturne politike. Zakon predvideva ustanovitev sveta za
strukturno politiko, ki bo deloval kot državno koordinacijsko telo, ter ustanovitev
Agencije za regionalni razvoj v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in
lokalnih agencij za regionalni razvoj.
Rešiti bo treba še številna ključna vprašanja, zlasti učinkovito usklajevanje in
usposabljanje, proračunske postopke na splošno ter sofinanciranje, zlasti večletnih
projektov. Dober napredek na tem področju predstavlja sprejetje novega Zakona o
javnih financah septembra 1999, ki predpisuje dolgoročno razvojno načrtovanje.
Nacionalna strategija gospodarskega razvoja, ki je glavni instrument načrtovanja, ni v
celoti vključena v področne operativne programe, zlasti glede javnih financ. Dolgoročno
načrtovanje proračunskih sredstev se izvaja samo za naložbe, cilji niso vedno količinsko
opredeljeni, sistem za spremljanje in oceno programov še ni v celoti izdelan, notranji in
zunanji finančni nadzor nista dovolj razvita.
Slovenija ima le omejene izkušnje s postopki cenitve in vrednotenja.
Sklep
Slovenija je pri pripravah za regionalno politiko dosegla precejšen napredek pri
usklajevanju zakonodaje. Zakonodaja predvideva potrebne upravne strukture in
postopke. Zelo pomembno je, da se ustanove, predvidene v novi zakonodaji, hitro in
učinkovito vzpostavi, da bi se izboljšala upravna zmogljivost Slovenije za učinkovito
upravljanje predpristopnih instrumentov in kasneje za izvajanje strukturne politike EU.
3.6

Kakovost življenja in okolja
Okolje

Čeprav je Slovenija pri sprejemanju okvirne zakonodaje v določeni meri napredovala, bo
na tem področju potrebno še veliko dela. Razvoj upravnih in finančnih instrumentov za
izvajanje pravnega reda EU je ena glavnih prednostnih nalog.
Slovenija je napredovala tudi pri usklajevanju svoje okoljske zakonodaje. Sprejela je 13
pravnih aktov o varstvu voda, tri o varstvu zraka, dva o ravnanju z odpadki in enega o
varstvu narave.
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Septembra 1999 je Državni zbor končno sprejel Nacionalni program varstva okolja
(NPVO), ki mu gaje vlada predložila decembra 1998. Nacionalni program opredeljuje
cilje, usmeritve in strategijo za varstvo okolja in uporabo naravnih virov v prihodnjih
desetih letih.
Pri izvajanju NPVO bo rešeno tudi vprašanje vključevanja okoljskih vidikov v druge
politike.
V okviru horizontalne zakonodaje ni napredka, razen uvedbe enotne evropske
telefonske številke za klic v sili.
Na področju varovanja voda kljub sprejetju več zakonskih aktov o emisijah snovi pri
odstranjevanju odpadnih voda iz nekaterih industrijskih naprav in objektov (npr.
agroživilska industrija, kemična industrija itd.) okvirna zakonodaja še vedno ni uvedena.
Sprejeta sta bila pravilnika o ravnanju z odpadki in o ravnanju z odpadnimi olji. Prav
tako so bila sprejeta dopolnila k zakonodaji o uvozu, izvozu in tranzitu odpadkov.
Na področju preprečevanja industrijskega onesnaževanja in tveganj je bilo sprejetih več
sprememb Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav.
Na področju varstva kakovosti zraka je Slovenija sprejela Uredbo o emisiji hlapnih
organskih spojin in odločitev o izvedbi nekaterih določb o izmenjavi informacij in
podatkov v zvezi s prihodnjim članstvom Slovenije v Evropski agenciji za okolje.
Sprejetih je bilo tudi nekaj sprememb Odredbe o kakovosti tekočih goriv ter Zakon o
ratifikaciji mednarodne konvencije o varnem ravnanju z gorivi.
V zvezi s kemikalijami in gensko spremenjenimi organizmi je bil aprila 1999 sprejet
Zakon o kemikalijah, ki temelji na zakonodaji EU in ureja uporabo kemikalij tako na
področju zdravstva kot okolja. Kljub temu pa bo glede usklajevanja zakonodaje na tem
področju potreben bistveno večji napredek.
Večji napredek pa je zaslediti na področju varstva narave, saj je bil junija 1999 sprejet
Zakon o ohranjanju narave. Namen zakona je varstvo naravnega okolja in ohranjanje
biotske raznolikosti na podlagi direktiv EU, mednarodnih konvencij in regionalne
razvojne politike.
Skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo iz
Nuklearne elektrarne Krško še ni zgrajeno, Nuklearna elektrarna Krško pa je s
prerazporeditvijo pozicij v bazenu za shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva
povečala prostor za izrabljene gorivne elemente. Slovenija je ratificirala Skupno
konvencijo o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z
radioaktivnimi odpadki.
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S stališča institucionalne usposobljenosti sta izvajanje in uveljavljanje okoljske
zakonodaje še vedno slaba. V tem smislu je spodbudna delna konsolidacija okoljskih
inšpektoratov, odločitev vlade, da se Ministrstvu za okolje in prostor odobri zaposlitev
88 novih delavcev v letih 1999 in 2000 pa pomeni pomemben korak naprej pri reševanju
stalnega pomanjkanja kadrov v tem organu.
Eden od ključnih problemov pri izvajanju pravnega reda EU na področju okolja je
pravilna ocena stroškov. Slovenija je že pripravila finančne načrte. Po oceni iz
Državnega programa za prevzem pravnega reda EU naj bi stroški prilagajanja na
področju okolja v 15 letih znašali 2720 milijonov evrov. Se vedno pa manjka ocena po
posameznih direktivah.
Vprašanje jedrske varnosti je obravnavano v poglavju Energetika.
Sklep
Stopnja formalne skladnosti slovenske okoljske zakonodaje s pravnim redom EU se od
področja do področja zelo razlikuje. Na področjih, kot so varovanje voda, varstvo
narave in ravnanje z odpadki je raven formalne usklajenosti že zelo visoka, čeprav bo
potrebno še nekaj dela. Če pa se želi Slovenija držati svojih rokov za uskladitev, bo
morala delo pospešiti na drugih področjih, kot so industrijsko onesnaževanje in ravnanje
v primeru tveganj, kemikalije ter gensko spremenjeni organizmi. Na teh področjih še
vedno manjkajo mnogi pomembni zakonodajni akti.
Čeprav so skupne potrebe po naložbenih sredstvih za zagotovitev skladnosti precej
visoke, zlasti glede odpadnih voda, celovitega preprečevanja in nadzora onesnaženja
(Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) ter velikih zgorevalnih naprav,
predvidevamo, da bo Slovenija lahko zbrala potrebna sredstva.
Varstvo potrošnikov
Napredek pomeni predvsem Zakon o splošni varnosti proizvodov, sprejet marca 1999,
ki je namenjen za izvajanje direktive o splošni varnosti proizvodov, varnosti glede
ostankov in varstvu potrošnikov. Zakon o kemikalijah, sprejet aprila 1999, ureja
uporabo kemikalij na področju zdravstva in okolja.
Za ureditev varstva potrošnikov v agroživilskem sektorju sta bila aprila 1999 sprejeta
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil in Uredba o monitoringu
pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih.
Zakon o varstvu potrošnikov (ki je začel veljati marca 1998) bi bilo za popolno
usklajenost s pravnim redom EU treba spremeniti, potrebna pa je tudi zakonodaja za
prevzem direktive o potrošniških kreditih. Zakon o preprečevanju omejevanja
konkurence, sprejet junija 1999, prevzema direktive o primeijalnem in zavajajočem
oglaševanju.
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Upravne strukture bi bilo treba izboljšati, zlasti glede tržnega nadzora cen in
potrošniških kreditov. V zvezi s tem je avgusta 1999 začela veljati Uredba o
označevanju cen blaga in storitev.
3.7

Pravosodje in notranje zadeve

V sklepu rednega poročilu 1998 je Komisija zapisala, da si mora Slovenija za dosego
srednjeročnih prednostnih ciljev Partnerstva za pristop bolj prizadevati na področju
zakonodajne politike (tako s pristopi k mednarodnim pravnim instrumentom kot s
prilagajanjem domače zakonodaje, npr. glede azila in drog) in usposabljanja kadrov za
izvrševanje zakonodaje.
Pri sprejemanju in reviziji pravnih instrumentov je opazen velik napredek.
Priseljevanje in nadzor državne meje
V zvezi s priseljevanjem sta bila julija 1999 sprejeta novi Zakon o tujcih ter Zakon o
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.
Poleg tega so bili sklenjeni sporazumi o vračanju oseb z Republiko Češko (marca 1999)
in Madžarsko (aprila 1999). Slovenija ima zdaj sklenjene sporazume o vračanju oseb z
20 evropskimi državami in s Kanado.
Slovenija mora sprejeti še izvršilne predpise za novi Zakon o tujcih in pripraviti predpise
za vstop v državo z namenom pridobitne dejavnosti in študija. Sporazume o vračanju
oseb s Švico, Romunijo in Kanado bo treba spremeniti, ker ne predvidevajo vračanja
državljanov tretjih držav. Dokončno je treba uskladiti besedili sporazumov o vračanju
oseb z Bosno in Hercegovino ter z Rusijo, ki sta v pripravi, Slovenija pa si mora
prizadevati za sklenitev sporazumov o vračanju oseb tudi s tistimi afriškimi in azijskimi
državami, katerih državljani se v vedno večjem številu usmerjajo v Slovenijo.
Junija 1999 je Slovenija razveljavila Sporazum o ukinitvi vizumov z bivšo jugoslovansko
republiko Makedonijo in s Turčijo. Turški državljani bodo za vstop v Slovenijo
potrebovali vizum od 1. decembra naprej, državljani bivše jugoslovanske republike
Makedonije pa od 1. septembra 1999 naprej. Slovenija mora nadaljevati s postopnim
usklajevanjem zakonodaje in prakse na področju vizumov s predpisi EU.
V zvezi z nadzorom državne meje je Slovenija navedla, da je bilo leta 1998 pri
nezakonitem prestopu meje v Slovenijo ujetih 13.740 oseb, v prvih treh mesecih leta
1999 pa je bilo evidentiranih 6000 poskusov nezakonitega prestopa meje, v glavnem
oseb iz Zvezne republike Jugoslavije, Romunije, bivše jugoslovanske republike
Makedonije in Turčije.
Še vedno ni rešeno vprašanje dokončne določitve meje s Hrvaško. Slovenija mora
sprejeti tudi novi zakon o nadzoru državne meje. Nadzor meje bo treba dejansko
okrepiti, zlasti na zeleni meji s Hrvaško, ker Slovenija vse bolj postaja tranzitna država
za ilegalne priseljence, v glavnem s Hrvaške in Madžarske. Posebno pozornost bi bilo
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treba nameniti izvršilnim organom (policija in carina, varovanje meje) tako glede
povečanja števila osebja kot tudi dodatne opreme in usposabljanja.
Azil
Število prošenj za azil se je leta 1998 bistveno povečalo - na 499 (337 po Ženevski
konvenciji in 162 iz humanitarnih razlogov) v primerjavi s 349 leta 1997 (72 oziroma
277). Število se še naprej povečuje: v prvem polletju 1999 je bilo evidentiranih že 348
prošenj (250 oziroma 98).
Julija 1999 je bil sprejet novi Zakon o azilu. Zakon vključuje definicije statusa begunca,
prosilca za azil in azila. Vsebuje tudi temeljna načela, kot so pravica do azila, načelo
nevračanja (non refoulement), sodelovanje z UNHCR, pomoč prosilcem za azil in varne
tretje države. Poleg tega namesto vladne komisije kot drugostopenjski organ uvaja
upravno sodišče.
Usposobiti bo treba še specializirane pooblaščence za izvajanje tega zakona ter
najverjetneje zaposliti dodatno osebje zaradi velikih zaostankov pri reševanju prošenj:
433 po Ženevski konvenciji in 213 iz humanitarnih razlogov, od katerih jih je bilo 21
oziroma 169 vloženih že leta 1997.
Policija
Slovenija je sprejela ukrepe za izboljšanje usposobljenosti upravnih organov za boj proti
organiziranemu kriminalu in korupciji. Februarja 1999 seje vlada odločila za sprejetje
več podrobnih ukrepov (na primer, priprava metodologije za zbiranje statističnih
podatkov o organiziranem kriminalu in korupciji, priprava kodeksa časti za državne
uslužbence, akcija ozaveščanja o varnosti itd ).
Kratkoročno se mora Slovenija osredotočiti na krepitev struktur, zadolženih za boj proti
organiziranemu kriminalu (s posebnim poudarkom na usposabljanju specializiranega
osebja) in na ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o zatiranju terorizma iz leta 1977.
Slovenski pravni okvir v zvezi z Direktivo Sveta št. 91/308/EGS o preprečevanju
uporabe finančnega sistema za pranje denarja je že nekaj let skladen s pravnim redom
EU in z mednarodnimi standardi. Potrebno pa je še določeno podrobno usklajevanje,
zlasti pri postopku zaplembe.
Droge
Predlagani zakoni na področju drog še niso sprejeti: predlog zakona o proizvodnji in
prometu s prepovedanimi drogami, predlog zakona o preprečevanju uporabe
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, predlog zakona o
prekurzorjih in predlog zakona o ratifikaciji sporazuma Sveta Evrope o protizakonitem
tihotapljenju po morju. Ker Slovenija ni le pomembna tranzitna država, ampak postaja
tudi vedno večja porabnica drog, bi si morala prizadevati za hitro sprejetje in začetek
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izvajanja ustreznih instrumentov. Prizadevati si mora za uravnoteženo in integralno
lotevanje problema drog.
Sodelovanje sodstva
Evropska konvencija o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah (Svet Evrope, 1959) je
bila ratificirana februarja 1999. (Delovanje pravosodja je opisano v poglavju 1.1)
Sklep
Slovenija je na področju sprejemanja novih pravnih instrumentov zelo napredovala.
Napredek pri sprejemanju zakonodaje pa dopolnjuje tudi ustanavljanje novih struktur na
področju priseljevanja in azila ter razporeditev določenih proračunskih sredstev za
namestitev priseljencev, za nadzor državne meje, dodatne kadre in usposabljanje
sodnikov. Opaziti pa je tudi izboljšave v pravosodju na področju kazenskih zadev.
S sprejetjem zakonodaje na področju nadzora državne meje in drog bi morala Slovenija
dokončati usklajevanje svoje zakonodaje. Slovenija mora zagotoviti tudi ustrezne
institucije in izvajanje sprejetih ukrepov na vseh področjih pravosodja in notranjih zadev
ter zagotoviti potrebna sredstva, usposabljanje in opremo. Pozornost je še naprej treba
namenjati predvsem nadzoru državne meje, boju proti organiziranemu kriminalu in
delovanju sodstva.
3.8

Zunanji odnosi
Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi

Slovenija uporablja povprečno (konvencionalno) 8,8-odstotno carinsko stopnjo na vse
proizvode: 13,1 % na kmetijske proizvode; 6,1 % na ribje proizvode; in 7,8 % na
industrijske izdelke.
Kot članica STO Slovenija že izvaja sporazume iz Urugvajskega kroga, pristopiti pa
mora še k večstranskemu sporazumu o trgovini na področju civilnega letalstva in o
vladnih naročilih. Slovenija je podpisnica Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami
(GATS). Novi krog pogajanj STO bo za Slovenijo priložnost, da svoje obveznosti na
tem področju postopoma uskladi z ES. Slovenija je izrazila pripravljenost, da pri
pripravah na in med samim potekom novega kroga pogajanj STO ob prelomu tisočletja
(Millenium Round) tesno sodeluje z ES, da bi svoja stališča in politike čim bolj uskladila
z EU. Slovenija je pripravljena svoje delovanje v zvezi s sporazumom STO o tekstilu in
oblačilih usklajevati z EU, da bi bile ob pristopu njene obveznosti čim bolj skladne z
obveznostmi EU.
■
i
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Slovenija nadaljuje proces usklajevanja s predpisi skupne gospodarske politike. Rešiti je
treba še vprašanje nadzora blaga in tehnologij z dvojno uporabo, v civilne in vojaške
namene, ter pripraviti pravilnik za uvoz in izvoz tekstila in oblačil.
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Slovenija ni podpisala nobenega novega sporazuma o prosti trgovini. Sporazum o prosti
trgovini s Hrvaško je bil ratificiran marca 1999, medtem ko sporazum z bivšo
jugoslovansko republiko Makedonijo še čaka na ratifikacijo in se uporablja začasno.
Slovenija je poleg Sporazuma o pridružitvi z EU podpisala sporazume o prosti trgovini
še s 17 državami (s 4 članicami EFTA, 6 članicami CEFTA, z Estonijo, Latvijo, Litvo,
bivšo jugoslovansko republiko Makedonijo, Izraelom in Turčijo).
Razvoj
Slovenija še ni določila, katera ustanova bo prevzela usklajevanje dejavnosti Evropskega
razvojnega sklada. Trenutno ni predvidena nobena nova institucija, izbrano institucijo pa
bo treba ustrezno okrepiti.
Carina
Slovenska zakonodaja na tem področju je delno usklajena s pravnim redom EU.
Ugotavljamo nadaljnji napredek, saj je julija 1999 začela veljati sprememba Carinskega
zakona. Izvršilni predpisi so bili sprejeti maja 1999 skupaj z Uredbo o uveljavljanju
pravice do carinske oprostitve.
Z omenjeno spremembo in izvršilnimi predpisi se je slovenska carinska zakonodaja
uskladila s pravnim redom EU na področju zavezujočih informacij o uvrstitvi v carinsko
tarifo, poreklu, uvoznem carinskem postopku, carinskih postopkih z ekonomskim
učinkom in o carinski vrednosti. Uskladitev glede prostocarinskih con in carinskih
skladišč je še vedno samo delna.
Slovenija polnopravno sodeluje v vseevropskem sistemu kumulacije porekla, ki se
uporablja od januarja 1999. Na podlagi pozitivne ocene o pripravljenosti za sodelovanje
v enotnem tranzitnem postopku je bil februarja 1999 Sloveniji odobren status
opazovalke v treh delovnih skupinah skupnega odbora za nadzor izvajanja Konvencije o
enotnem tranzitnem postopku z dne 20. maja 1987.
Julija 1999 je začel veljati novi Zakon o carinski službi. Carinska uprava je tako dobila
sodobni pravni okvir, ki zagotavlja enotno uporabo carinskih predpisov in predpisov o
trošarinah. Poleg tega določa pooblastila in naloge carinskih uslužbencev. V sestavi
Carinske službe je bil ustanovljen Informacijsko-analitični center, katerega naloga je
zbiranje, ovrednotenje, analiza in posredovanje podatkov.
Usposabljanje carinske službe je bilo usmerjeno na poostren nadzor na mejnih prehodih
ter boj proti tihotapljenju. V zvezi s carinskim informacijskim sistemom je opaziti
napredek pri vodenju carinskih postopkov.
Vprašanje brezcarinskih prodajaln na kopenskih mejnih prehodih je obravnavano v točki
3.3 Obdavčenje.
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Sklep
Napredek Slovenije pri odpravljanju večine glavnih razlik med domačo carinsko
zakonodajo in pravnim redom EU na tem področju je bil zelo velik. Da bi dosegla
popolno uskladitev, mora Slovenija ta prizadevanja nadaljevati. Carinsko upravo je treba
okrepiti tako glede sredstev kot strokovnega znanja.
Skupna zunanja in varnostna politika
Slovenska zunanja in varnostna politika je še naprej usmerjena proti EU in zvezi Nato.
Slovenija dejavno sodeluje v večstranskem političnem dialogu med EU in pridruženimi
državami v okviru skupne zunanje in varnostne politike, kamor spadajo redni sestanki
političnih direktorjev, dopisnikov držav članic in pridruženih držav članic ter v delovnih
skupinah skupne zunanje in varnostne politike. Slovenija je svoja stališča redno
usklajevala z EU in je, kadarkoli je bila k temu pozvana, podprla vsa skupna stališča,
izjave in ukrepe EU, vključno v zvezi z ZN in OVSE. Tako se je pridružila skupnemu
mnenju o Kosovu, prepovedi letalskega prometa z Jugoslavijo ter naftnemu embargu
Jugoslavije. V zvezi s prepovedjo letalskega prometa za jugoslovanske letalske
prevoznike je Slovenija iz deklaracije v okviru skupne zunanje in varnostne politike
izvzela črnogorskega letalskega prevoznika. Na odločitev Slovenije, da ne prepove
letalskega prometa s Črno goro, je treba gledati v okviru splošnega interesa Slovenije,
da ohrani določene gospodarske odnose s Črno goro.
Kriza na Kosovu je poudarila pomembno zunanjepolitično vlogo Slovenije v
jugovzhodni Evropi. Slovenija je že od vsega začetka v celoti podpirala stališča EU in
kontaktne skupine o kosovskem vprašanju, vlada pa je tudi podprla resolucijo
Varnostnega sveta ZN o Kosovu. Vlada je intervencijo Nata podprla tako, daje odprla
svoj zračni prostor in se izrekla za intervencijo.
S spremembo Skupnega mnenja št. 96/184 o izvozu orožja v bivšo Jugoslavijo je bila
avgusta 1998 za Slovenijo ta omejitev odpravljena.
1. marca 1999 je v Sloveniji začela veljati konvencija o prepovedi protipehotnih min.
Konvencija prepoveduje proizvodnjo, uporabo, kopičenje zalog in izvoz protipehotnih
min.
Med kosovsko krizo je Slovenija izrazila podporo operacijam zveze Nato in odprla svoj
zračni prostor za prelete Natovih letal. Slovenija je tudi sodelovala v misiji OVSE na
Kosovu. Slovenske enote sodelujejo v silah SFOR.
0
Slovenija si prizadeva za regionalno stabilnost s politiko dobrih sosedskih odnosov in
regionalnega sodelovanja, t. j. s sodelovanjem v srednjeevropski pobudi (CEI), v pobudi
za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (SECI), v Royaumontski pobudi, v zadnjem času
pa tudi v Paktu stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Dejavna je tudi v okviru
tristranskega sodelovanja z Italijo in Madžarsko in si prizadeva okrepiti gospodarske in
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politične odnose zlasti z Bosno in Hercegovino, bivšo jugoslovansko republiko
Makedonijo, Albanijo in Črno goro.
Sporazum o premoženjskih vprašanjih s Hrvaško je bil parafiran junija 1999, vendar pa
je treba rešiti še odprta vprašanja v zvezi z upravljanjem in lastništvom Nuklearne
elektrarne Krško, 1 % kopenske meje, morsko mejo v Piranskem zalivu in z dolgovi
Ljubljanske banke. V zvezi z vprašanjem morske meje v Piranskem zalivu sta se
Slovenija in Hrvaška dogovorili, da kot mednarodnega arbitra za posredovanje zaprosita
nekdanjega obrambnega ministra Združenih držav g. Williama Perryja, v zvezi z
reševanjem problema Ljubljanske banke pa bosta prosili za svetovalno mnenje IMF.
V okviru politike do jugovzhodne Evropi je vlada uskladila in pospešila ustanavljanje
Mednarodnega sklada za razminiranje in rehabilitacijo žrtev min. Dne 9. novembra 1998
sta Slovenija in Združene države Amerike podpisali Sporazum o mednarodnem
skrbniškem skladu, ki je bil ustanovljen 11. marca 1998. Namen sklada je podpora
izvajanja Daytonskega sporazuma s financiranjem razminiranja in rehabilitacije žrtev
min.
3.9

Finančna vprašanja
Finančni nadzor

Glede na nizko začetno stopnjo usklajenosti je Slovenija na tem področju nekoliko
napredovala.
Računsko sodišče Republike Slovenije deluje na podlagi načel, ki so v grobem skladna s
pravnim redom EU. V praksi je tako formalno kot finančno neodvisno od vlade, njegovo
področje dela pa zajema revizijo pravilnosti poslovanja in revidiranje izvajanja nalog, kot
sta opredeljena v mednarodnih standardih. Potrebne bodo še določene prilagoditve pravni status sodišča je treba spremeniti, da bo dobilo status državnega revizijskega
urada, ki ne izdaja več sklepov, okrepiti bo treba nadaljnje formalne postopke na podlagi
ugotovitev pri revidiranju in uveljaviti posamezne mednarodno priznane standarde.
Sodišče je izvedlo določene programe usposabljanja, uporabljati so začeli računalniška
orodja za revizijo, vendar pa ima še vedno premalo zaposlenih. Treba bo izboljšati
institucionalno usposobljenost sodišča.
Na področju notranjega finančnega nadzora je bila decembra 1998 sprejeta sprememba
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Sprememba uvaja decentralizirani
sistem proračunskega nadzora in je podlaga za standardizirani računovodski sistem za
vse vrste proračunskih izdatkov. Vendar pa te spremembe še niso bile v celoti izvedene,
zagotoviti bo treba tudi izboljšanje notranje revizije v področnih ministrstvih in na
lokalni ravni, s posebnim poudarkom na zagotavljanju ustrezne revizijske sledi,
seznamov kontrol in preglednega sistema za obveščanje ter naknadna kontrolna
poročila. Notranji sistem nadzora je treba izboljšati tudi v Službi za proračunsko
inšpekcijo, zlasti glede naknadnega nadzora izvajanja in računovodstva. Služba ima še
vedno premalo osebja, okrepiti pa bi bilo treba njeno institucionalno usposobljenost.
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Septembra 1999 je Državni zbor sprejel novi Zakon o javnih financah, ki med drugim
določa nova pravila za javna sredstva, javne institucije in za agencije za finančni nadzor.
Sklep
Določen napredek je sicer viden, vendar bo zlasti v zvezi z notranjim finančnim
nadzorom potrebno še veliko dela za izboljšanje finančnega nadzora in revizijskih funkcij
ter ustrezna strokovna usposobljenost osebja za vodenje predpristopnih in strukturnih
skladov.
3.10

Splošna ocena

Slovenija je bistveno pospešila približevanje zakonodaje in na mnogih področjih
pravnega reda EU izjemno napredovala. Sprejeti so bili ključni zakonodajni akti o
notranjem trgu. Na področju standardizacije in certifikacije to pomeni prevzem okvirne
zakonodaje, predpisov po posameznih področjih in predpisov o odgovornosti za
proizvode. Sprejeta je bila zakonodaja o varstvu podatkov. Velik napredek je na
področju liberalizacije kapitala ter bančništva in trga vrednostnih papirjev; skupaj s
spremembami Zakona o gospodarskih družbah so bile tako odstranjene številne omejitve
za tuja podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Sprejetje Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (protimonopolnega zakona) ter Zakona o davku na dodano vrednost
oziroma Zakona o trošarinah pomeni nadaljnja dva pomembna koraka pri usklajevanju s
pravnim redom EU na področju notranjega trga. Napredek pri usklajevanju je viden tudi
na področju pravosodja in notranjih zadev, kjer sta bila sprejeta Zakon o tujcih in Zakon
o azilu ter sprejeti ukrepi za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Delo se je
nadaljevalo tudi na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kjer je zakonodaja že v
veliki meri usklajena s pravnim redom EU. V okviru okoljske zakonodaje so bili sprejeti
zakoni na področju voda, zraka, ravnanja z odpadki in varstva narave, delo pa je
napredovalo tudi pri ocenjevanju stroškov in pripravi finančnih načrtov za uskladitev.
Carinski zakon je bil spremenjen in s tem sta se slovenska zakonodaja in praksa na tem
področju še bolj približali EU. Napredek je viden tudi na področju veterinarskega in
fitosanitarnega nadzora, vendar bo treba usklajevanje pospešiti, ker je v kmetijskem
sektorju treba še veliko postoriti.
Slovenija mora vzpostaviti pravni okvir za državno pomoč. Pozornost bo treba posvetiti
tudi dokončni uskladitvi na področjih prostega pretoka oseb, kapitala in storitev. V
zvezi z zadnjim je bistveno, da je bila že sprejeta zakonodaja o zavarovalništvu.
Uskladiti bo treba tudi zakone o javnih naročilih ter o intelektualni in industrijski lastnini.
Pri usklajevanju zakonodaje za avdiovizualno področje ni bilo napredka. Stalno
pozornost zahtevata tudi nadzor državne meje in droge.
Reforma javne uprave in pravosodja je le malo napredovala. Vendar pa zakonodaja po
področjih (standardizacija in certifikacija, pravosodje in notranje zadeve, regionalna
politika), sprejeta v zadnjem času, predvideva ustanovitev mnogih potrebnih institucij.
Bistveno je, da Slovenija zdaj ustanovi te institucije in zanje zagotovi potrebna sredstva,
vključno z zadostnim številom usposobljenih delavcev. Nekaj je bilo storjeno tudi za
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večjo institucionalno usposobljenost na področju konkurence, zaposlovanja in socialnih
zadev, kmetijstva ter carine. Institucionalno usposobljenost treba okrepiti tudi na
področju okolja, obdavčenja, državne pomoči ter pravosodja in notranjih zadev.
Ustanoviti je treba ustrezne nadzorne in upravne organe za javna naročila, energetiko in
telekomunikacije.
Slovenija je izpolnila večino kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva za pristop.
Zakonodaja za področje notranjega trga je bila sprejeta, sprejeti so bili ukrepi za
razjasnitev premoženjskopravnih predpisov, opazen je napredek pri prenosu zakonodaje
na področju okolja; nazadnje sprejeti zakonodajni akti predvidevajo ustanovitev številnih
institucij, ki so potrebne za izvajanje pravnega reda EU. Kratkoročne prednostne naloge
Partnerstva za pristop pa so bile le delno izpolnjene na področju bančništva in
zavarovalništva ter usposobljenosti uprave in pravosodja (sprejetje zakona o javnih
uslužbencih, zemljiška knjiga, finančni nadzor).
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4.

Upravna usposobljenost za izvajanje pravnega reda EU

To poglavje dopolnjuje informacije iz rednega poročila Komisije 1998. Evropski svet je
decembra 1995 v Madridu opozoril na potrebo po ustvarjanju pogojev za postopno in
usklajeno vključevanje kandidatk, posebno s prilagajanjem njihovih upravnih struktur.
Agenda 2000 je ob tej temi poudarila pomen učinkovitega vključevanja zakonodaje
Skupnosti v domačo zakonodajo, še večji pomen pa je pripisala pravilnemu izvajanju na
posameznih področjih prek ustreznih upravnih in pravosodnih struktur. To je temeljni
predpogoj za ustvarjanje medsebojnega zaupanja, ki je nujno potrebno za prihodnje
članstvo.
Za letošnje poročilo je Komisija nadaljevala skupno delo z državami kandidatkami pri
pripravi ilustrativnega seznama izvršilnih organov na ključnih področjih pravnega reda
EU. Kjer je mogoče, so navedeni podatki o ministrstvu oziroma drugi organizaciji, ki je
odgovorno za določen del pravnega reda EU, o njegovih zakonskih pooblastilih, številu
zaposlenih in proračunu. Prav tako kot v državah članicah se mora vsak organ odločiti,
kako razporediti nezadostne človeške in finančne vire, da bi zagotovil ustrezne
zmogljivosti za izvajanje pravnega reda EU. Ni "idealnega" števila osebja in same
številke tudi niso merilo usposobljenosti za učinkovito izvajanje pravnega reda EU. Kjer
pa je število zaposlenih zadostno oziroma so spremembe števila zaposlenih na voljo, je
tudi navedeno. Povsem jasno je, da na področjih, kjer je potreben obsežen nadzor in
izvrševanje zakonodaje, eden ali dva človeka nista dovolj; v takšnih primerih lahko
premajhno število delavcev kaže, da bi bilo treba dati prednost povečanju zmogljivosti
uprave.
Številni izvršilni organi iz tega poročila so bili ustanovljeni šele pred kratkim. Ti organi
začenjajo sprejemati odločitve na področjih v zvezi s pravnim redom EU, vendar je v
številnih primerih še prezgodaj za oceno kakovosti in skladnosti teh odločitev s pravnim
redom EU ali pa podatki o tem še niso na razpolago. Vendar pa je na nekaterih
področjih možno zagotoviti podatke, ki potrjujejo, da pravni red EU postaja živ in
integralen del notranjega odločanja. V prihodnjem letu bo Komisija z vsako od držav
kandidatk posebej nadaljevala delo za pripravo podatkovne zbirke o upravni
usposobljenosti ter podatkov o uveljavljanju, na podlagi katerih bo lahko Unija ocenila
operativno usposobljenost za izvajanje pravnega reda EU.
V sklepu rednega poročila 1998 je Komisija zapisala:
"Od objave mnenja Komisije je Slovenija zelo malo napredovala pri reformi javne uprave
in pravosodnega sistema. Sprejeti ukrepi za povečanje upravne usposobljenosti se med
sektorji razlikujejo. Medtem ko je bil določen napredek dosežen pri konsolidaciji
ustanov na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kmetijstva, carine in okolja, pa so
potrebna usklajena prizadevanja na področju notranjega trga, obdavčenja, državne
pomoči ter pravosodja in notranjih zadev. Obstaja splošna potreba po razjasnitvi
oziroma razmejitvi pristojnosti različnih upravnih struktur in po bolj usposobljenih
kadrih."
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4.1

Upravne strukture

V Sloveniji je upravna usposobljenost za uporabo pravnega reda EU na nekaterih
področjih še vedno zelo šibka. Četudi se v zvezi z nekaterimi najnujnejšimi nalogami
vlada začenja zavedati potrebe po nujnem povečanju števila osebja, usposabljanju in
opremljenosti nekaterih organov in ustanov, splošna reforma državne uprave še ni
pokazala dovolj velikega napredka.
Delno je to posledica pomanjkanja soglasja o temeljnih vprašanjih (na primer, o področju
delovanja državne uprave in plačah), pa tudi pomanjkanja politične volje. Izvajanje
reforme javne uprave se je upočasnilo. Glavni dosežek je sprejetje Zakona o splošnem
upravnem postopku septembra 1999. Ta zakon ureja vse upravne postopke, ki jih
morajo vladne ter lokalne institucije uporabljati pri reševanju upravnih zadev. Vlada je za
prvo polovico leta 1999 odobrila odprtje 247 novih delovnih mest za strokovnjake v
različnih ministrstvih. Vendar pa je bilo le malo delovnih mest tudi dejansko zapolnjenih.
Programski svet za reformo javne uprave, ki je bil ustanovljen lansko leto, še ni začel
delovati. Pododbor višjih državnih uradnikov se ne sestaja redno in lahko pokaže le malo
konkretnih rezultatov. Predloga zakona o državni upravi vlada še ni sprejela. Enako
velja za novi predlog zakona o vladi, ki je namenjen urejanju razmerij med ministrstvi.
Posledice članstva v EU se še ne upoštevajo v celoti, saj še ni splošnega pristopa ali
strategije usposabljanja za celotno državno upravo, čeprav se pripravljata. Ta vrzel bo s
približevanjem datuma pridružitve postajala vse bolj pereča.
V tem okviru usposobljenost Slovenije za pravilno izvajanje in uveljavljanje pravnega
reda EU ni zagotovljena. Glede na majhnost državne uprave si bodo morali državni
organi zelo prizadevati, da bo Slovenija ob pristopu sposobna zanesljivo in trajno izvajati
in uveljavljati pravni red EU.
4.2

Upravna in pravosodna usposobljenost in zmogljivost: ključni področji za
izvajanje pravnega reda EU

Enotna uporaba prava ES: Število sodniških mest se je nekoliko povečalo, zato je
občuten tudi napredek (t. j. skrajšanje dolžine postopkov) v okviru kazenskih zadev. V
civilnih zadevah ni sprememb, medtem ko so postopki v gospodarskih zadevah še vedno
dolgi.
Konec leta 1998 je bilo na sodiščih zasedenih 682 delovnih mest sodnikov in
podpornega osebja (89,5 %). Kljub na splošno velikemu številu sodnikov na prebivalca
in povečanju števila delovnih mest na okrajnih sodiščih, se je število zadev na sodnika na
okrajnih sodiščih v primerjavi s preteklim letom precej povečalo Povprečen pripad na
sodnika je predvsem na okrajnih sodiščih še višji kot leta 1997. Preobremenjenost
sodnikov je še naprej problem, ki se odraža v stalnem naraščanju zaostankov pri
reševanju zadev, in kaže na to, da reforma pravosodja še ni prinesla želenih rezultatov.
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Zakon o pravdnem postopku uvaja funkcijo izvršitelja, da bi se olajšalo izvrševanje sodb
v civilnih zadevah in tako zmanjšala preobremenjenost sodišč. Vendar pa izvršitelji še
niso bili imenovani. Ministrstvo za pravosodje je v prvem polletju leta 1999 izdalo tri
navodila o pristojnostih in pogojih za to funkcijo, ter o vsebini, programu in načinu
opravljanja izpita, ki ga mora izvršitelj opraviti, da ga lahko Ministrstvo za pravosodje
imenuje na to funkcijo.
Nekaj pozitivnih korakov je bilo storjenih tudi glede usposabljanja zaposlenih v
pravosodju. Ustanovljen je bil center za usposabljanje delavcev v pravosodju, ki naj bi
zagotavljal trajno poklicno usposabljanje uradnikov in drugih zaposlenih v pravosodju,
zlasti o zakonodaji EU in o informacijski tehnologiji. Pripravljen je bil petletni okvirni
program in letni program izobraževanja in usposabljanja. Potrebna finančna sredstva
zagotavlja Ministrstvo za pravosodje iz svojih proračunskih sredstev ali mednarodne
institucije. Vendar pa center še ne deluje popolnoma in še vedno ni programa za stalno
usposabljanje sodnikov.
Pristojni organ za preverjanje skladnosti s pravnim redom EU je Služba Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo. Funkcijo usklajevanja procesa vključitve v EU opravlja Služba
Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, medtem ko so za pripravo posameznih
zakonodajnih aktov pristojna področna ministrstva.
Novembra 1998 je vlada sprejela obrazec in postopek za ocenjevanje skladnosti
slovenskih splošnih aktov s pravom EU, ki zahteva, da od 1. januarja 1999 naprej vsi
novi predlogi vsebujejo podatek o združljivosti predloga z zakonodajo EU in Evropskim
sporazumom. Število delavcev Službe RS za zakonodajo se je v zadnjem letu povečalo
za 5 in tako ta služba trenutno zaposluje 27 ljudi.
Premalo človeških virov v slovenskem sodnem sistemu omejuje njegovo sposobnost za
učinkovito uporabo pravnega reda EU. Usposabljanje sodnikov v pravu ES bo zahtevalo
večje naložbe v razvoj zmogljivosti sodnega sistema.
Slovensko sodstvo ostaja preobremenjeno; število zadev in zaostankov se je povečalo.
Potreba po pospeševanju reform še vedno ostaja.
Enotni trg: Pravna podlaga za javna naročila je Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev ter Zakon o javnih naročilih (1997). Za javna naročila je odgovorno
Ministrstvo za finance, ki sodeluje z ustreznimi oddelki po posameznih področnih
ministrstvih. Sprejeti so bili številni podzakonski akti, vendar pa Zakon o javnih naročilih
še ni bil spremenjen.
Državna revizijska komisija za javna naročila (deluje od leta 1998) varuje ponudnike v
postopkih javnih naročil. Po zakonu je komisija neodvisni strokovni organ, ki ima
pravico razveljaviti javni razpis. Varstvo je zajamčeno tudi s sodnimi postopki po novem
Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki omogoča razveljavitev postopka in sklenitev
pogodbe s sodnim sklepom. Predsednik in 10 članov komisije je bilo imenovanih z
odlokom Državnega zbora po enakem postopku, kot velja za imenovanje sodnikov.
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Leta 1998 je bilo objavljenih 4894 javnih razpisov. Od tega je bilo 86 zavrnjenih in 58
neveljavnih. Do 31. avgusta 1999 je bilo objavljenih 3612 javnih razpisov. Med temi je
bilo 83 zavrnjenih in 31 neveljavnih.
Kadrovska zasedenost je povsem nezadostna. Potrebno bo tudi precej intenzivno
usposabljanje zaposlenih v področnih ministrstvih, ki bodo sodelovali pri izvajanju novih
postopkov za javna naročila. Oddelek za javna naročila v okviru Ministrstva za finance
bo moral zaposliti najmanj dva nova strokovnjaka.
Napredek na tem področju je še vedno premajhen tako glede prevzemanja pravnega
reda EU kot upravne usposobljenosti Slovenije na tem področju. Agencija, ki naj bi
bila odgovorna za izvajanje postopkov javnih razpisov, še ni ustanovljena in treba bi
bilo okrepiti upravno zmogljivost ter zagotoviti nadaljnje usposabljanje povečanega
števila osebja.
V sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo deluje Urad Republike Slovenije za
intelektualno lastnino. Urad zaposluje 57 delavcev.
Pravna podlaga za delo urada so Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev,
Zakon o industrijski lastnini (1992/1993) ter Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
(1995). Urad RS za intelektualno lastnino je pristojen za izvajanje nalog v zvezi z
varstvom intelektualne lastnine in varstvom avtorskih pravic.
Izvrševanje te zakonodaje je v glavnem odvisno od dela pravosodja, pri čemer je za to
področje pristojno samo Okrožno sodišče v Ljubljani.
Urad je imel pomembno vlogo pri usklajevanju ustreznih področij zakonodaje in je
očitno usposobljen za učinkovito izvajaje pravnega reda EU. Glavni problem ostaja
okrepitev urada, zlasti glede usposabljanja zaposlenih.
Zakon o varstvu podatkov je bil sprejet julija 1999. Izvajanje tega zakona bo zahtevalo
ustanovitev oddelka za varstvo osebnih podatkov v okviru Ministrstva za pravosodje
Urad za standardizacijo in meroslovje Republike Slovenije (USM) deluje v sestavi
Ministrstva za znanost in tehnologijo. Urad za standardizacijo in meroslovje Republike
Slovenije je vladna agencija (odgovorna Ministrstvu za znanost in tehnologijo), ki so ji
zaupani standardizacija, tehnični predpisi na področju pravnega meroslovja, certifikacija
in akreditacija. USM ima tudi vlogo glavnega usklajevalca slovenskih tehničnih
predpisov z ustreznimi področji pravnega reda EU in zagotavljanja tehnične podpore
drugim ministrstvom. Urad zaposluje 85 oseb.
Pravna podlaga za delo urada je bil doslej Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (1994). S sprejetjem Zakonov o standardizaciji, akreditaciji in ocenjevanju
skladnosti v juliju 1999 pa je bila zagotovljena potrebna pravna podlaga za
reorganizacijo institucij na tem področju, ki jamči njihovo neodvisnost pri sprejemanju
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odločitev in ločenost dejavnosti v zvezi z izvajanjem oziroma izvrševanjem nadzora,
standardizacije, akreditacije in certificiranja.
Spomladi 1999 je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ustanovilo Oddelek za
prost pretok, blaga, ki je zadolžen za usklajevanje tega sektorja. Oddelek ima 9
zaposlenih. S stališča institucij, ki jih predvidevajo novi zakoni, naj bi bil na podlagi
Zakona o standardizaciji, sprejetega julija 1999, ustanovljen urad za standardizacijo.
Število zaposlenih na področju standardizacije bi se moralo povečati.
Zakon o akredilaciji, sprejet julija 1999, pa predvideva ustanovitev novega neodvisnega
urada za akreditacijo. Število zaposlenih je treba povečati tudi na področju meroslovja in
predpakiranih proizvodov.
V začetku leta 1999 je bil v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
ustanovljen Oddelek za ugotavljanje skladnosti. Trenutno zaposluje 6 strokovnjakov in
je zadolžen za zagotavljanje skladnosti tehničnih pravnih aktov v zvezi s proizvodi, pri
katerih se zahteva varno delovanje in uporaba. Odgovoren je tudi za tržni nadzor glede
skladnosti s tehničnimi pravnimi akti o proizvodih. Število zaposlenih je treba povečati
in zagotoviti njihovo usposabljanje.
Večje število delavcev in njihovo usposabljanje je potrebno tudi za okrepitev tržnega
nadzora.
Napredek na tem področju je očiten, saj je bila s sprejetjem zgoraj omenjenih treh
novih zakonov zagotovljena potrebna pravna podlaga za reorganizacijo institucij na
tem področju, ki jamči njihovo neodvisnost pri sprejemanju odločitev in ločenost
dejavnosti v zvezi z nadzorom, standardizacijo, akreditacijo in certificiranjem. Vendar
pa reorganizacija teh institucij še ni bila izpeljana in potrebni bodo dodatni delavci.
Za bančni nadzor je pristojen Oddelek za bančni nadzor pri Banki Slovenije. Junija 1998
je Banka Slovenije potrdila Temeljna baselska načela kot glavne smernice za izvajanje
nadzora. Stalen nadzor bank in hranilnic zagotavlja z rednim poročanjem in preverjanjem
izvenbilančnih evidenc ter s pregledi na kraju samem. V letu 1998 je tako opravil 30
pregledov v bankah. Štirinajst pregledov je bilo popolnih, 16 pa delnih. V drugi polovici
leta 1998 je bila ena banka likvidirana, ker niso bili več izpolnjeni pogoji za njeno
nadaljnje poslovanje. V prvi polovici leta 1999 je bilo opravljenih 16 pregledov bank na
kraju samem. Šest pregledov je bilo popolnih, deset pa delnih.
Oddelek za bančni nadzor zaposluje 30 ljudi z visokošolsko izobrazbo. Vzpostavil je
stike z različnimi pristojnimi organi držav članic.
Zakon o zavarovalništvu in Zakon o lastniškem preoblikovanju zavarovalnic sta bila
sprejeta julija 1999, s čemer je bil postavljen temelj za prestrukturiranje tega sektorja.
Pooblastila Agencije za vrednostne papirje je razširil Zakon o trgu vrednostnih papirjev
iz 1999. Agencija izvaja inšpekcije na kraju samem in ob resnih kršitvah lahko odvzame
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dovoljenje. Za povečanje učinkovitosti nadzora bodo potrebni dodatni človeški viri
(trenutno 23 zaposlenih). Agencija se financira iz prispevkov podjetij in delno iz
državnega proračuna. Sodeluje z drugimi državnimi nadzornimi organi; tako je podpisala
protokol o sodelovanju z Banko Slovenije. Na področju sodelovanja s tujimi nadzornimi
organi Agencija trenutno usklajuje sporazuma z Avstrijo in Hrvaško.
Novi Zakon o trgu vrednostnih papirjev je bil sprejet junija 1999. Agencija za trg
vrednostnih papiijev že deluje, vendar potrebuje dodaten kader.
Itboljšatije treba usposobljenost za neodvisen nadzor zavarovalnih trgov, zlasti Urada
RS za zavarovalni nadzor.
Na področju medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij je treba institucije še
ustanoviti (agencija za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, inšpektorat za
poklicne kvalifikacije ter ustrezno usposobljeno osebje v resornih ministrstvih).
Glede prostega pretoka delavcev ostaja potreba po nadaljnji krepitvi Zavoda RS za
zaposlovanje. Podrobni podatki so podani v poglavju o prostem pretoku delavcev.
V zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti bo za izvajanje pravnega reda EU
treba okrepiti upravne zmogljivosti, kar pomeni tudi usposabljanje osebja, zaposlovanje
novih delavcev v ustreznih ustanovah ter sodnikov na socialnih sodiščih. Poleg tega bo
treba nove organizacijske enote ustanoviti tudi v okviru Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Pri izboljševanju upravne usposobljenosti Slovenije za prevzem in izvajanje pravnega
reda EU na tem področju je bil napredek zelo majhen.
Devizni inšpektorat že deluje v sestavi Ministrstva za finance. Tudi ustanove, potrebne
zaradi EMU (Ekonomske in monetarne unije), so že vzpostavljene - in sicer Banka
Slovenije, Ministrstvo za finance in Statistični urad RS.
Nove institucije na tem področju niso potrebne, zaposliti pa bo treba nekaj novih
delavcev, zlasti v Ministrstvu za finance.
Konkurenca: Urad za varstvo konkurence je bil ustanovljen leta 1994 in deluje v okviru
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Trenutno ima devet zaposlenih, od katerih
so bili 3 novi delavci zaposleni na začetku julija 1999. Od novembra 1998 je urad izdal
odločbe o desetih prijavljenih primerih združitve (pripojitve) in prevzema, o enem
neprijavljenem poskusu prevzema, o dveh primerih zlorabe prevladujočega položaja, o
eni razveljavitvi izbrane izločitve ter sprožil en protidampinški postopek. Proti eni od
odločb je bila oktobra 1998 vložena pritožba pri sodišču.
Upravna usposobljenost na tem področju ostaja relativno slaba zaradi premajhnega
števila kadra, vedno večjega števila zadev, premalo usklajevanja in preslabe
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usposobljenosti osebja. Vendar pa je urad vedno bolj pripravljen, nova zakonodaja pa je
povečala njegovo neodvisnost in pristojnosti (zlasti za izvajanje preiskovanja).
Na področju državne pomoči je vlada oktobra 1998 sprejela sklep o ustanovitvi in
nalogah komisije za nadzor državne pomoči. Vodja in člani komisije so bili imenovani
marca 1999, poslovnik o delovanju komisije pa je bil sprejet junija 1999. Komisija deluje
pod neposredno odgovornostjo Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in jo
sestavljajo predstavniki ključnih ministrstev. Naloga komisije je usklajevanje dela pri
pripravi in izdelavi popisov ter poročil o državni pomoči, sprejemanje pravil za
obveščanje o ukrepih, ki se lahko štejejo za državno pomoč, izdajanje mnenj o takšnih
ukrepih in dajanje strokovnih mnenj ter predlogov o pripravi in izvajanju politike
državne pomoči. Komisija je junija 1999 pripravila "prvi popis državne pomoči za
Slovenijo in načrtuje, da bo do konca leta 1999 pripravila prvi popis celotne državne
pomoči.
Oddelek notranjega trga v sestavi Ministrstva za gospodarske odnose in razvoj je bil
ustanovljen z nalogo, da zagotavlja podporo Komisiji za državno pomoč, in trenutno
zaposluje enega ekonomista in enega pravnika. To je še vedno veliko premalo, saj je bilo
število potrebnega osebja ocenjeno na 23.
Na področju konkurence je Slovenija precej napredovala, vendar je še vedno treba
nujno okrepiti upravno zmogljivost. Posebno pozornost mora nameniti zlasti kadrovski
okrepitvi Urada RS za varstvo konkurence, da bi zagotovila učinkovit protimonopolni
nadzor, in temu, da bi se pred nedavnim ustanovljena Komisija za državno pomoč
razvila v učinkovit nadzorni organ. V ta namen je treba vzpostaviti notranje skladen
pravni okvir za nadzor državne pomoči, ki bo vključeval mehanizem za sistematično
ocenjevanje skladnosti projektov pomoči.
Telekomunikacije: Uprava RS za telekomunikacije deluje v okviru Ministrstva za
promet in zveze. Upravni organ je ločen od izvajalca (Telekom Slovenije), vendar pa še
vedno ni ločen od ministrstva.
Število zaposlenih se je povečalo na 30. Upravni organ je izdal številne uredbe na
podlagi Zakona o telekomunikacijah.
Glede upravne usposobljenosti napredek na področju telekomunikacij ni dovolj velik.
Potrebno bi bilo ustanoviti neodvisen upravni organ in število zaposlenih bi se moralo
bistveno povečati.
Avdiovizualne storitve: Za izvajanje nalog na področju javnih medijev ni odgovorno
nobeno ministrstvo posebej. Svet za radiodifuzijo je pristojen za odločanje glede
tehničnih vprašanj na področju radia in televizije.
Potrebne upravne strukture je treba šele ustanoviti. Državni zbor še vedno ni sprejel
predlaganega Zakona o medijih, ki predvideva razširjeno vlogo Sveta za radiodifuzijo
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ter ustanovitev posebnega oddelka za medije v okviru Ministrstva za kulturo, ki bi
spremljal in izvajal predpise o medijih ter tesno sodeloval s Svetom za radiodifuzijo.
Obdavčenje: Davčna uprava v sestavi Ministrstva za finance se ukvarja z vprašanji
obdavčenja. Davčna uprava je na dan 31. decembra 1998 zaposlovala 2397 oseb (2300
stalno zaposlenih, 97 začasno zaposlenih, od tega 24 pripravnikov). Začetek veljavnosti
Zakona o davku na dodano vrednost 1. julija 1999 je zahteval okrepitev in
reorganizacijo Davčne uprave.
Vzpostavljena je bila nova organizacijska struktura, s katero so se operativne naloge
prenesle z lokalnih davčnih izpostav na davčne urade. Davčna uprava je organizirala
usposabljanje za višje uradnike, inštruktorje in davčne inšpektorje. Davčna uprava je
izvedla postopek registracije zavezancev za DDV in prilagodila računalniški sistem. Leta
1999 je bilo zaposlenih 78 novih delavcev.
Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje dela izven uradne ekonomije so inšpektorji
Davčne uprave sprožili postopek proti 561 kršiteljem, prepovedali poslovanje v 184
primerih in izrekli kazen v 316 primerih.
Potrebna bo nadaljnja okrepitev Davčne uprave tako glede števila delavcev kot
strokovnega usposabljanja. Da bi se zakonodaja pravilno izvajala in uveljavljala, bo
treba pozornost usmeriti predvsem na usposabljanje zaposlenih.
Kmetijstvo: Državna veterinarska služba je organizirana v okviru Veterinarske uprave
Republike Slovenije, ki je organ v Ministrstvu za kmetijstvo. Potrebna je sprememba
Zakona o veterinarstvu, da bi lahko veterinarska služba (Veterinarska uprava Republike
Slovenije, Veterinarski zavod Slovenije, Veterinarski inštitut Slovenije) delovala pod
enotnimi tržnimi pogoji EU. Pristojnosti Veterinarskega zavoda Slovenije bi bilo treba
prenesti na Veterinarsko upravo ter za izdajanje spričeval o zdravstvenem stanju živali in
mednarodnih spričeval imenovati potrjene veterinarje. Uradni veterinarski laboratoriji bi
morali pridobiti akreditacijo, zagotoviti jim je treba ustrezno opremo in osebje ter jih
organizirati tako, da bi jih lahko centralni organi neposredno nadzorovali. Skupno
število veterinarskih inšpektorjev je 117. Ustanoviti bi bilo treba upravo za varstvo
rastlin in semenskega materiala.
Odgovornost za izvajanje pravnega reda EU za področje kmetijstva si delijo tri
ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Ministrstvo za okolje in
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj) in je zato potrebno medresorsko
usklajevanje. Testni laboratoriji (v živilskopredelovalnem sektorju) le delno izpolnjujejo
zahtevane standarde in niso organizirani na način, ki bi bil primerljiv s podobnimi
laboratoriji v EU.
Slovenski kmetijski informacijski sistem je samo deloma skladen z zahtevami zakonodaje
EU. Za zbiranje informacij o kmetijskih trgih in cenah ni ustrezne zakonske podlage.
Veterinarski postopki na mejnih kontrolnih točkah so podobni kot v EU, vendar na
mejah ni inšpekcijskih in skladiščnih objektov. Odločitev za gradnjo novih
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infrastrukturnih objektov na meji s Hrvaško še ni bila izpeljana. V zvezi z identifikacijo
živali bi bilo treba sedanji dve podatkovni zbirki (ena za veterino in druga za
zootehniko) združiti v eno samo.
Zakonski okvir je bil spremenjen (sprememba Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev), da bi omogočili ustanovitev Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Ta agencija naj bi izvajala predpristopno pomoč SAPARD, kasneje pa tudi
ukrepe EKUJS. Kmetijski in tržni inšpektorat bi bilo treba združiti.
Ukrepi za razvoj podeželja se izvajajo v okviru Sklada za regionalni razvoj in za'
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Ministrstvo za kmetijstvo je zaposlilo 30 novih delavcev.
Ustanovljena je bila Kmetijska in gozdarska zbornica za pomoč pri organizaciji
kmetijskega sektorja ter kot izvajalec storitev za kmete. Natančne naloge zbornice še
niso bile opredeljene.
Delovanje veterinarske službe, zlasti Veterinarskega zavoda Slovenije in
Veterinarskega inštituta Slovenije bi bilo treba ustrezno urediti s predpisi. Glede
izvedbe odločitve vlade o izgradnji novih infrastrukturnih objektov na meji s Hrvaško
ni napredka. Ustanovitev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavlja
temelj za izvajanje skupne kmetijske politike (trg, cene in strukture), vendar pa mora za
izvajanje prevzetih nalog še pridobiti akreditacijo, se organizirati ter pridobiti ustrezno
opremo in kadre.
Energetika: Institucije, odgovorne za izvajanje zakonodaje na področju energetike, so
Direkcija RS za oskrbo z energijo, Agencija RS za učinkovito rabo energije in Direkcija
RS za rudna bogastva, ki spadajo v pristojnost Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
ter Uprava za jedrsko varnost, ki deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.
Novi Energetski zakon iz leta 1999 predvideva ustanovitev neodvisnega organa, ki bo
pomagal pri vzpostavitvi ustreznega in učinkovitega mehanizma za urejanje, kot se
zahteva z direktivama o plinu in elektriki. Novi Zakon o blagovnih rezervah pa
predpisuje telo, ki naj bi se ukvarjalo z zalogami nafte.
Promet: Pristojni organ v Sloveniji je Ministrstvo za promet in zveze. V okviru
ministrstva so ustrezna pristojna telesa Direkcija RS za ceste, Uprava RS za pomorstvo,
Uprava RS za zračno plovbo in Prometni inšpektorat RS. Poleg tega so za spremljanje
zakonodaje na nekaterih področjih zadolženi še Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Urad RS za standardizacijo in
meroslovje.
Na splošno potrebne upravne strukture za izpolnjevanje zahtev pravnega reda EU že
obstajajo. Vendar pa je na področju zračne plovbe treba okrepiti sedanje zmogljivosti
uprave (tako v okviru Ministrstva kot Uprave RS za zračno plovbo). V z\>ezi z
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železniškim prometom je treba izboljšati upravno usposobljenost za izvajanje in nadzor
predpisov.
Zaposlovanje in socialna politika: Glavni ustanovi na področju zdravja in varnosti pri
delu sta Urad RS za varnost in zdravje pri delu (v pristojnosti Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve) in Inšpektorat RS za delo (tudi v pristojnosti Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve).
Urad RS za varnost in zdravje pri delu je bil ustanovljen oktobra 1995. Pravna podlaga
za njegovo delo je Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki ga je
Državni zbor sprejel leta 1994.
Inšpektorat za delo je bil ustanovljen leta 1994. Inšpektorat je neodvisno telo v okviru
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; finančno je ločen od Ministrstva in
zaposluje 95 delavcev, od katerih je 74 inšpektorjev.
Spremembe Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so povečale
pristojnosti Zavoda RS za zaposlovanje. Da bi se povečala konkurenčnost ter kakovost
in učinkovitost dela, je bila izvedena reorganizacija Zavoda RS za zaposlovanje, tako da
zdaj lahko naloge na področju zaposlovanja opravljajo tudi pooblaščene organizacije
(poleg Zavoda RS za zaposlovanje). Število zaposlenih se je povečalo z 893 v oktobru
1998 na 906 v juniju 1999.
Določen napredek je opaziti pri vodenju sistemov socialne varnosti za delavce migrante.
Obstajajo tudi ustrezni upravni organi: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za zdravstvo. Usposabljanje za uporabo
Uredbe št. 1408/71 (za področje koordinacije pravic delavcev iz socialnega varstva) se
izvaja v okviru programa Consensus. Vendar pa so izkušnje s socialnimi dajatvami še
vedno majhne.
Tudi pri zaposlovanju novih delavcev v ključnih organih na področju zaposlovanja in
socialnih zadev je bil dosežen določen napredek. Število delavcev v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve se je povečalo s 125 na 137. Število zaposlenih v
Inšpektoratu za delo se je povečalo s 96 na 99. Urad RS za varnost in zdravje pri delu
pa je ob prvotnih 45 zaposlenih zaposlil še 7 novih delavcev.
Se vedno obstajajo potrebe po novih delavcih v Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, Inšpektoratu za delo, Centru za poklicno izobraževanje, Zavodu RS za
zaposlovanje, Skladu za razvoj in usposabljanje človeških virov, Uradu za žensko
politiko, Zavodu za zdravstveno varstvo in Uradu RS za varnost in zdravje pri delu.
Regionalna politika in kohezija: Za pripravo in usklajevanje regionalne politike je
odgovorno Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. Pred kratkim sprejeti Zakon o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (julij 1999) predvideva ustanovitev sveta za
strukturno politiko kot državnega usklajevalnega telesa, ter ustanovitev agencije za
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regionalni razvoj ter lokalnih agencij za regionalni razvoj. Te institucije naj bi pri
izvajanju strukturne politike sodelovale s Skladom za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja.
Oddelek, ki je v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj zadolžen za izvajanje
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ima 9 zaposlenih. Enota za
čezmejno sodelovanje v okviru programa Phare, iz katere naj bi konec leta 1999 nastala
državna agencija za regionalni razvoj, ima prav tako 9 zaposlenih.
Institucije, ki jih predvideva nova zakonodaja, bi bilo treba zelo hitro ustanoviti, da bi
lahko Slovenija razvila svojo upravno usposobljenosti za učinkovito izvajanje
strukturne politike EU. Za namene vzpostavitve ustreznih upravnih, finančnih in
upravljavskih struktur bi bilo treba zaposliti dodatne delavce in jih tudi dobro
usposobiti.
Okolje: Ministrstvo za okolje in prostor je odgovorni organ za področje okolja.
Ministrstvo je pripravilo Nacionalni program varstva okolja (decembra 1998) in izdalo
vrsto okoljskih predpisov za razna področja svojega dela. Leta 1999 je bilo imenovanih
13 novih okoljskih inšpektorjev, organizirano pa je bilo tudi usposabljanje za zaposlene v
ministrstvu. Žal pa načrtovana reforma in konsolidacija inšpektoratov ter izvršilnega
sistema na splošno še ni bila izvedena. Nizka raven izvrševanja ostaja ključni problem v
Sloveniji.
Slovenija bo morala bistveno okrepiti upravne zmogljivosti na tem področju. Ustanoviti
bo morala nove institucije (okoljsko agencijo, ki bo zadolžena za načrtovanje,
upravljanje in varstvo ter organ za varstvo narave). Zlasti je pomembno, da zagotovi
ustrezna sredstva za učinkovito delovanje teh teles.
Specializirani kadri še vedno manjkajo za področje voda, varstva narave, gensko
spremenjenih organizmov, ravnanja z odpadki, kakovosti zraka in jedrske varnosti.
Slovenija tudi nima ustreznih upravnih oziroma tehničnih struktur ter potrebnega
strokovnega znanja za izvedbo direktiv o pticah in habitatih. Vzpostaviti je treba tudi
sistem za integalen nadzor industijskega onesnaževanja in ravnanja v primeru tveganja
ter ustrezna izvajalska telesa.
Da bi Slovenija zagotovila primerno institucionalno usposobljenost za spremljanje in
izvajanje zakonodaje, se bo morala predvsem posvetiti zaposlovanju novih delavcev in
učinkovitemu usposabljanju teh delavcev, hkrati pa tudi zagotoviti potrebna finančna
sredstva.
Varstvo potrošnikov: Pristojni organ na tem področju je Urad za varstvo potrošnikov v
sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Trenutno zaposluje štiri delavce, od
katerih je bil en pravnik zaposlen junija 1999. Urad sofinancira neodvisne potrošniške
organizacije. Na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije je bila vzpostavljena mreža
svetovalnih pisarn za potrošnike.
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Institucionalno usposobljenost Urada za varstvo potrošnikov bi bilo treba izboljšati.
Trenutno ima premalo zaposlenih ter potrebnega tehničnega znanja za razvoj,
izvajanje in uveljavljanje politike na celotnem področju varstva potrošnikov, zato bi
moral zaposliti in usposobiti nove delavce. Poleg tega bi bilo treba povečati
ozaveščenostt o vprašanjih varstva potrošnikov v sodstvu.
Pravosodje in notranje zadeve:
Novi Zakon o tujcih, sprejet julija 1999, predvideva ustanovitev centrov za
odstranjevanje tujcev v že obstoječih prehodnih domovih za tujce. Prehodni dom se bo
razdelil na dva dela: center za odstranjevanje tujcev, ki ga ureja zgornji zakon, in azilni
dom, ki ga ureja Zakon o azilu.
Zakon o azilu (sprejet julija 1999) predvideva tudi ustanovitev informacijskega in
dokumentacijskega centra za področje migracij, katerega naloga bo priprava
metodologije za zbiranje, analizo in posredovanje podatkov o azilu, beguncih in
migracijskih gibanjih med EU in zadevnimi institucijami.
Vlada je odobrila dodatna sredstva (1,7 milijona evrov) za dejavnosti v zvezi z
nezakonitim priseljevanjem, s katerimi naj bi pokrili stroške nadurnega dela policistov na
meji ter začasne nastanitve priseljencev.
Leta 1998 je Urad RS za preprečevanje pranja denarja prejel prijave o 69 sumljivih
dejanjih (kar v primerjavi z letom 1997 predstavlja približno 25-odstotno povečanje) in
rešil 57 zadev, od katerih jih je 20 predal kriminalistični policiji (in državnemu tožilstvu).
Še vedno bi bilo treba povečati zmogljivosti za nadzor državne meje (tako glede
delavcev kot opreme), zlasti zaradi povečevanja ilegalnega priseljevanja v zadnjem času.
Pomanjkanje osebja na meji z Hrvaško in Madžarsko je Slovenija omilila s
prerazporeditvijo osebja z meje z Avstrijo in Italijo. Leta 1998 je Slovenija sklenila
sporazum o skupnem nadzoru in varovanju državne meje z Avstrijo, ki je tudi prispeval
k olajšanju problema pomanjkanja delavcev?
Skladno z določbami Zakona o policiji (sprejet julija 1999) je Ministrstvo za notranje
zadeve pripravilo načrt organizacijskih sprememb. Te spremembe še niso bile izvedene,
prav tako tudi niso bile ustanovljene posebne enote za boj proti korupciji in enote za boj
proti terorizmu, na lokalni ravni pa specializirane enote za organizirani kriminal ter
protikorupcijska enota za boj proti organiziranemu kriminalu.
Slovenija je s sprejetjem potrebnih novih zakonov zelo napredovala. Razvoj institucij,
ki naj bi zagotovile sposobnost Slovenije za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda
EU, bo zahteval precejšnje naložbe v kadre, usposabljanje in opremo.
Carina: Za carinski nadzor skrbi Carinska uprava v sestavi Ministrstva za finance.
Trenutno zaposluje 2271 delavcev. Sprejem Zakona o trošarinah konec leta 1998 in
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sprememba Carinskega zakona iz aprila 1999 sta zahtevala reorganizacijo carinske
uprave. Taje bila odrejena z Zakonom o carinski službi, sprejetim junija 1999.
<A (
.
.
Med že izvedenimi reformami je ustanovitev oddelka za trošarine, posodobitev
carinskega informacijskega sistema, ustanovitev desetih regionalnih davčnih uradov in
vzpostavitev devetih lokalnih računalniških omrežij (za priključitev carinskih izpostav
oziroma obmejnih carinarnic na informacijski sistem). Dvanajst novih delavcev je bilo
razporejenih v Sektor za preiskovalne zadeve, v okviru katerega je bil ustanovljen
Informacijski-analitični center. Posodobljeno je bilo tudi računalniško omrežje.
Napredek je bil precejšen, vendar bi bilo treba Carinsko upravo še dodatno okrepiti,
zlasti glede upravne zmogljivosti, da bi lahko Slovenija učinkovito izvajala pred
kratkim sprejeto zakonodajo ter izvedla spremembe izvajalskega sistema, ki bodo
nastale zaradi pristopa.
Finančni nadzor: Za zunanji finančni nadzor je odgovorno Računsko sodišče.
Računsko sodišče je neodvisni organ, ki poroča Državnemu zboru. Trenutno ima 86
zaposlenih, od katerih je osem članov sodišča in 23 podpornih delavcev. Preostali so
revizorji. V praksi je sodišče tako formalno kot finančno neodvisno od vlade, njegovo
področje dela pa zajema revizijo pravilnosti poslovanja in revidiranje izvajanja nalog, kot
sta opredeljeni v mednarodnih standardih. Sodišče je izvedlo nekatere programe
usposabljanja, uporabljati pa so začeli tudi računalniška orodja za revizijo.
Na področju notranjega finančnega nadzora je za nadzor proračuna odgovorna Služba
za proračunsko inšpekcijo v okviru Ministrstva za finance. S spremembo Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije konec leta 1998 je bil vzpostavljen sistem
decentraliziranega nadzora proračuna in enotnega računovodskega postopka.
Spremembe še niso bile v celoti izpeljane.
Določene prilagoditve so še potrebne glede statusa Računskega sodišča - pravni status
sodišča je treba spremeniti, da bo dobilo status državnega revizijskega urada, izboljšati
pa je treba tudi formalne nadaljnje postopke na podlagi ugotovitev pri revidiranju.
Sodišče ima premalo ljudi in ga je zato treba kadrovsko okrepiti.
Na področju notranjega finančnega nadzora je treba vzpostaviti sistem za
decentralizirano notranjo revizijo tako v resornih ministrstvih kot na lokalni ravni, ki je
predviden v zakonu, sprejetem konec leta 1998. Institucionalno usposobljenost Službe
za proračunsko inšpekcijo je treba izboljšati tako glede števila delavcev kot
usposabljanja. To je potrebno zaradi novega sistema, ki bo uveden, in zaradi zahtev, ki
izhajajo iz vključevanja Slovenije v predpristopne instrumente EV.
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C.

Sklep

Slovenija izpolnjuje kobehavnska politična merila. Stalno pozornost mora namenjati
doseganju večje učinkovitosti in pospešenju sodnih in parlamentarnih postopkov.
Slovenijo je mogoče šteti za delujoče tržno gospodarstvo. Srednjeročno bi morala biti
sposobna obvladovati konkurenčne pritiske in tržne sile v Uniji, pod pogojem, da bo
nadaljevala z izvajanjem načrtovanih reform.
Slovenija je ohranila makroekonomsko stabilnost. S sprejetjem več pomembnih
zakonodajnih aktov se je reformni proces v zadnjih mesecih znova okrepil. Slovenija je
napredovala pri reformi finančnega sektoija, zlasti s sprejetjem Zakona o bančništvu in
Zakona o deviznem poslovanju. Z uvedbo davka na' dodano vrednost je bil izveden
glavni del reforme davčnega sistema. Vlada je dosegla dogovor z delodajalci in sindikati
o reformi pokojninskega sistema. Sprejeti so bili tudi ukrepi za odpravo nekaterih ovir
za dotok tujega kapitala.
Strukturne reforme postopoma napredujejo, vendar bi jih bilo treba pospešiti, da bi
lahko Slovenija bolje izkoristila možnosti za gospodarsko rast. Prednost bi bilo treba
dati privatizaciji državnega premoženja, vključno z dvema državnim bankama. Potrebni
so ukrepi za izboljšanje vodenja podjetij, zlasti podjetij v državni lasti in na novo
privatiziranih podjetij. Potrebno je prestrukturiranje javnih podjetij. Poleg tega bi bilo
treba še izboljšati pravno okolje za podjetja.
Slovenija je zelo pospešila proces približevanja zakonodaje in izredno napredovala na
večini področij pravnega reda EU. Sprejeti so bili ključni zakonodajni akti o notranjem
trgu. Na področju standardizacije in certificiranja to pomeni sprejetje okvirne
zakonodaje, sektorske zakonodaje in zakonodaje o odgovornosti za proizvode. Sprejeta
je bila zakonodaja o varstvu podatkov. Velik napredek je zaznati pri liberalizaciji
kapitala in na področju bančništva ter trga vrednostnih papirjev; skupaj s spremembo
Zakona o gospodarskih družbah so bile tako odpravljene številne omejitve za tuja
podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Sprejetje Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence in Zakona o DDV oziroma Zakona o trošarinah sta dva pomembna nadaljnja
koraka pri prilagajanju pravnemu redu EU za področje notranjega trga. Tudi na
področju pravosodja in notranjih zadev je napredek pri usklajevanju velik, saj so bili
sprejeti Zakon o tujcih in Zakon o azilu ter ukrepi za boj proti organiziranemu kriminalu
in korupciji. Delo se nadaljuje tudi na področju zaposlovanja in socialnih zadev, kjer je
stopnja usklajenosti s pravnim redom EU že zdaj visoka. V okoljskem sektorju so bili
sprejeti zakoni na področju voda, zraka, ravnanja z odpadki in varstva narave, določen
napredek pa je viden tudi pri ocenjevanju stroškov in pripravi finančnih načrtov za
uskladitev. S spremembo Carinskega zakona je slovenska zakonodaja in praksa na tem
področju še bolj usklajena z EU. Tudi v veterinarstvu in na področju varstva rastlin je
delo napredovalo, vendar pa bi bilo treba usklajevanje pospešiti, saj je v kmetijskem
sektorju treba še ogromno postoriti.
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Slovenija še ni vzpostavila pravnega okvira za državno pomoč. Pozornost bo treba
nameniti tudi dokončni uskladitvi na področjih prostega pretoka oseb, kapitala in
storitev. V zvezi s prostim pretokom storitev je nujno sprejeti zakonodajo o
zavarovalništvu. Uskladiti je treba predpise o javnih naročilih ter o intelektualni in
industrijski lastnini. Nobenega napredka ni zaslediti pri usklajevanju zakonodaje o
avdiovizualnih storitvah. Stalno pozornost zahtevata področji nadzora državne meje in
drog.
Reforma javne uprave in pravosodja je le malo napredovala. Vendar pa sektorska
zakonodaja (standardizacija in certifikacija, pravosodje in notranje zadeve, regionalna
politika), sprejeta v zadnjem času, predvideva ustanovitev mnogih potrebnih upravnih
struktur. Bistveno je, da Slovenija zdaj ustanovi te strukture in zanje zagotovi potrebna
sredstva, vključno z zadostnim številom usposobljenih delavcev. Določeni koraki so bili
storjeni tudi za večjo institucionalno usposobljenost na področju konkurence,
zaposlovanja in socialnih zadev, kmetijstva ter carine. Upravne strukture je treba
okrepiti tudi na področju okolja, obdavčenja, državne pomoči ter pravosodja in notranjih
zadev. Ustanoviti je treba ustrezne nadzorne in upravne organe za javna naročila,
energetiko in telekomunikacije.
Slovenija je izpolnila večino kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva za pristop.
Zakonodaja za področje notranjega trga je bila sprejeta, sprejeti so bili ukrepi za
razjasnitev premoženjskopravnih predpisov, opazen je napredek pri prenosu zakonodaje
na področju okolja; nazadnje sprejeti zakonodajni akti predvidevajo ustanovitev mnogih
institucij, ki so potrebne za izvajanje pravnega reda EU. Kratkoročne prednostne naloge
Partnerstva za pristop pa so bile le delno izpeljane na področju bančništva in
zavarovalništva ter usposobljenosti uprave in pravosodja (sprejetje zakona o javnih
uslužbencih, zemljiška knjiga, finančni nadzor).
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D.

Partnerstvo za pristop in Državni program za prevzem
pravnega reda EU: splošna ocena izvajanja
\

Namen Partnerstva za pristop je v enotnem okviru opredeliti:
•
•
•

prednostna področja, na katerih je treba opraviti naloge, navedene v objavljenem
mnenju Komisije,
finančna sredstva, ki so državam kandidatkam na razpolago kot pomoč pri izvajanju
teh prednostnih nalog,
pogoje, pod katerimi jih je mogoče pridobiti.

Vsaka država kandidatka je bila pozvana, da sprejme Državni program za prevzem
pravnega reda EU, v katerem določi način obravnavanja Partnerstva za pristop, roke za
izvedbo prednostnih nalog in okvirne potrebe po človeških in finančnih virih. Tako
Partnerstvo za pristop kot Državni program za prevzem pravnega reda EU bosta redno
revidirana, da bi se upošteval napredek in omogočila določitev novih prednostnih nalog.
1.

Partnerstvo za pristop: ocena kratkoročnih in srednjeročnih prednostnih
nalog
Kratkoročne prednostne naloge

Kratkoročne prednostne naloge Partnerstva za pristop6 in ocene doseženega napredka
pri njihovem izpolnjevanju so naštete v nadaljevanju.
Za izpolnitev kratkoročnih prednostnih nalog Partnerstva za pristop, ki niso bile
uresničene leta 1998, je vlada pripravila poseben program za leto 1999; program zajema
82 aktov, kijih bosta Vlada in Državni zbor obravnavala prednostno. Ta program je bil
vključen v Državni program za prevzem pravnega reda EU.
•

Gospodarska reforma: določitev srednjeročnih prednostnih nalog gospodarske
politike in skupna ocena v okviru Začasnega sporazuma/Sporazuma o sodelovanju;
ukrepi za tržno preusmeritev podjetij, finančnega in bančnega sektorja in priprava
pokojninske reforme.
Ocena: V zvezi z določitvijo srednjeročnih prednostnih nalog gospodarske politike
je vlada 1. oktobra 1998 sprejela skupno oceno, izvajanje pa seje začelo leta 1999.
Določen napredek je bil dosežen pri pripravi privatizacije bank, ki pa se še ni začela.
Pri konsolidaciji in privatizaciji zavarovalnic ni napredka. Okrepiti je treba nadzorne
zmogljivosti, predvsem zavarovalniških trgov. Novi zakon o bankah še ni bil sprejet,
prav tako ne zakonodaja o reformi pokojninskega sistema. Ugotavljamo, da je bila ta
prednostna naloga le delno izpolnjena.

6

Uredba Sveta št. 622/98, Ur. 1. ES L 85, 20. marec 1998.
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•

Okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti: predvsem uvedba
o javnih uslužbencih, izboljšanje na področju pravosodja, zemljiške
fitosanitarne in veterinarske službe, zlasti glede objektov na zunanjih
finančni nadzor in revizijske funkcije, krepitev ustanov na področju
vzpostavitev potrebnih struktur za regionalno in strukturno politiko.

zakona
knjige,
mejah,
okolja,

Ocena: Uvedba zakona o javnih uslužbencih je bila spet odložena. Na področju
pravosodja je opaziti nekaj izboljšav (imenovani so bili novi sodniki, delovna mesta
so bila zapolnjena, organizirano je bilo usposabljanje). Državni zbor je sprejel novi
Kazenski zakonik Republike Slovenije in Zakon o kazenskem postopku. Sprejet je
bil Zakon o pravdnem postopku. Še vedno ni konkretnih izboljšav na področju
zemljiške knjige.
V zvezi s fitosanitarno in veterinarsko službo je vlada sprejela sklep o sofinanciranju
objektov na treh mejnih prehodih z Republiko Hrvaško (Obrežje, Gruškovje in
Jelšane). Sklep še ni bil izveden. Število zaposlenih v veterinarski in fitosanitarni
službi seje povečalo in izvedeno je bilo tudi usposabljanje.
Poročilo navaja nekatere izboljšave na področju finančnega nadzora in revizijskih
funkcij. Računsko sodišče ima še vedno premalo zaposlenih.
Za okrepitev ustanov je Ministrstvo za okolje in prostor zaposlilo 13 novih
inšpektorjev.
Z novim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je bil sprejet
julija 1999, so bile določene nove ustanove, potrebne za izvajanje regionalne in
strukturne politike. Ugotavljamo, daje bila ta prednostna naloga delno izpolnjena.
•

Notranji trg: prilagoditev na področju posrednega obdavčenja, intelektualne in
industrijske lastnine, sprejem zakona o davku na dodano vrednost in priprava za
začetek izvajanja v letu 1999, standardizacija in certifikacija (ocenjevanje
skladnosti), tehnični predpisi in zakonodaja o družbah ter liberalizacija pretoka
kapitala (predvsem valutna zakonodaja), ustanovitev organa za nadzor državne
pomoči, pregled državne pomoči in vzpostavitev pravnega okvira za nadzor državne
pomoči, napredek pri sprejemanju protimonopolnega zakona.
Ocena: Državni zbor je sprejel Zakon o trošarinah in Zakon o davku na dodano
vrednost; veljati sta začela julija 1999.
Na področju intelektualne lastnine je bil decembra 1998 sprejet Zakon o varstvu
novih sort rastlin ter ratificirana Konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV).
Julija 1999 so bili sprejeti Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti, Zakon o standardizaciji in Zakon o akreditaciji. Sprememba Zakona o
gospodarskih družbah pa je bila sprejeta januarja 1999.

26. november 1999

159

poročevalec, št. 82

V zvezi z liberalizacijo pretoka kapitala sta bila sprejeta Zakon o deviznem
poslovanju in Zakon o bančništvu, odpravljeni oziroma omiljeni pa so bili tudi
omejevalni ukrepi, ki jih je uvedla Banka Slovenije.
Komisija za nadzor državne pomoči, kije bila ustanovljena oktobra 1998, deluje od
marca 1999 inje konec junija 1999 pripravila prvi pregled državne pomoči. Novi
zakon o državni pomoči še ni bil sprejet. Število zaposlenih v Uradu za varstvo
konkurence se je nekoliko povečalo. Junija 1999 je bil sprejet tudi novi
protimonopolni zakon. Ugotavljamo, da je bila 'ta prednostna naloga delno
izpolnjena.
•

Premoženjsko pravo: nadaljnja razjasnitev premoženjskopravnih predpisov, zlasti
glede pravic do nakupa nepremičnin za državljane'EU.
Ocena: Drugi odstavek Priloge XIII Evropskega sporazuma je začel veljati 1.
februarja 1999 (datum začetka veljavnosti Evropskega sporazuma). Za izvajanje te
določbe je bil februarja 1999 sprejet novi Zakon o ugotavljanju vzajemnosti ter
Navodilo o načinu ugotavljanja stalnega bivališča. Sprejeti so bili še drugi ukrepi,
vključno z usposabljanjem delavcev. Ugotavljamo, da je bila ta prednostna naloga
izpolnjena.

•

Okolje: nadaljevanje prenosa okvirne zakonodaje, dokončno oblikovanje
podrobnih programov približevanja in izvajanje strategij v zvezi s posameznimi
akti; načrtovanje in začetek izvajanja teh programov in strategij.
Ocena: Na področju okolja je prišlo do določenega napredka pri zakonodaji.
Decembra 1998 je bil končno sprejet Nacionalni program varstva okolja (NPVO).
Zakon o ohranjanju narave je bil sprejet junija 1999. Delo je zelo napredovalo na
naslednjih področjih: varovanje voda, ravnanje z odpadki, nadzor industrijskega
onesnaževanja in ravnanje v primeru tveganj, varstvo kakovosti zraka ter kemikalije
in gensko spremenjeni organizmi. Ugotavljamo, daje bila ta prednostna naloga delno
izpolnjena.

Kljub zakasnitvam, ki so bile izpostavljene v rednem poročilu za preteklo leto, je
Slovenija zdaj izpolnila številne kratkoročne prednostne naloge Partnerstva za pristop.
Delo je potrebno še na področju bančništva in zavarovalništva, predpisov s področja
javne uprave, zemljiške knjige, pravosodja, finančnega nadzora, fitosanitarnega in
veterinarskega nadzora na zunanjih mejah.
Srednjeročne prednostne naloge
Slovenija je začela tudi delo za dosego srednjeročnih prednostnih ciljev. V nadaljevanju
so naštete samo tiste srednjeročne prednostne naloge Partnerstva za pristop iz 1998, ki
so bile izpolnjene:
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•

Institucionalna in upravna usposobljenost: za javna naročila (zlasti preglednost),
nadzor zavarovalništva in trga vrednostnih papirjev, Urad RS za varstvo
konkurence, pripravo zakona o konkurenci, razvoj in izvajanje kmetijske in
regionalne politike, politike na področju avdiovizualnih storitev, carinske uprave in
izvajanje carinskega zakona; izboljšanje delovanja pravosodnega sistema,
usposabljanje sodnikov v pravu Skupnosti in njegovi uporabi, okrepitev ustanov na
področju pravosodja in notranjih zadev (dovolj ustrezno usposobljenega kadra
zlasti za policijo, nadzor meje, ministrstva in sodišča), okrepitev Uprave za jedrsko
varnost, reformo carinske in davčne uprave, da bi se pripravili za izvajanje
pravnega reda EU, okrepitev uprave za nadzor živil.
Ocena: Sprejet je bil Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Državni svet je
podal veto) in Zakon o trgu vrednostnih papiijev. Po sprejetju Zakonov o davku na
dodano vrednost in o trošarinah sta bili Carinska in Davčna uprava reorganizirani.
Ustanovljen je bil center za usposabljanje delavcev v pravosodju za izboljšanje
strokovnega znanja o pravu Skupnosti.
•

•

Notranji trg: vključuje usklajevanje zakonodaje o javnih naročilih, finančnih
storitvah, državni pomoči (zlasti uskladitev pravil za nadzor ter izključne in
posebne pravice), izboljšanje struktur za standardizacijo in ocenjevanje skladnosti,
vzpostavitev sistema tržnega nadzora in uskladitev horizontalnih tehničnih
predpisov o industrijskih izdelkih, večjo liberalizacijo trga kapitala in olajšanje
tujih investicij, nadaljnje usklajevanje varstva potrošnikov, okrepitev Urada za
varstvo konkurence in organa za nadzor državne pomoči, učinkovito izvajanje
zakona o konkurenci, spodbujanje razvoja podjetništva, vključno z malimi in
srednjimi podjetji, usklajevanje s pravnim redom EU na področju telekomunikacij,
varstva potrošnikov in notranjega trga z energijo.
Ocena: Okvir za okrepitev struktur za standardizacijo in ocenjevanje skladnosti je
bil vzpostavljen s sprejetjem horizontalnih predpisov za prost pretok blaga.
Energetski zakon pa določa okvir za dostop na notranji trg z energijo.

•

Pravosodje in notranje zadeve: dokončna uskladitev z mednarodnimi
konvencijami, zlasti na področju kazenskega prava, boj proti organiziranemu
kriminalu (zlasti pranje denarja, droge in tihotapljenje ljudi) in korupciji, izvajanje
politike priseljevanja in postopki za azil, uskladitev politike vizumov z EU ter
mednarodnimi konvencijami, predvsem s schengensko politiko.
Ocena: Sprejeta sta bila Zakon o azilu in Zakon o tujcih, ki sta namenjena urejanju
politike priseljevanja. Prav tako je bil sprejet Zakon o odgovornosti pravnih oseb za
kazniva dejanja. Namen zakona je preprečevanje organiziranega kriminala, pranja
denarja in korupcije.
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•

Jedrska varnost: jedrska politika in investicijski načrti bodo prilagojeni rezultatom
raziskave o seizmičnem riziku, ki naj bi jo izvedli v okolici Nuklearne elektrarne
Krško.
Ocena: V okolici Nuklearne elektrarne Krško se izvaja raziskava seizmičnega rizika,
ki naj bi bila končana v prvi polovici leta 2000.

•

Kmetijstvo: vzpostavitev delujoče zemljiške knjige, krepitev strukturne politike in
politike razvoja podeželja, kar vključuje uskladitev s pravnim redom za področje
kmetijstva (tudi veterinarski in fitosanitarni nadzor, zlasti nadzor na zunanjih
mejah), upoštevanje okoljskih vidikov kmetijstva in biološke raznovrstnosti.
Usposobitev za izvajanje in uveljavljanje skupne kmetijske politike, zlasti temeljnih
upravljavskih mehanizmov in upravnih struktur za spremljanje in nadzor kmetijskih
trgov ter izvajanje strukturnih ukrepov in ukrepov za razvoj podeželja, sprejetje in
izvajanje zahtev na področju veterine in fitosanitamega nadzora, izboljšanje
nekaterih živilskopredelovalnih objektov ter objektov za preskuša/je in
diagnosticiranje, prestrukturiranje agroživilskega sektorja.
Ocena: Načrt reforme kmetijske politikfe in politike razvoja podeželja je bil sprejet
oktobra 1998. Reforma je usmeijena v nadaljnjo sprostitev trga in vzpostavitev
mehanizmov skupne kmetijske politike.

•

Promet: nadaljnja uskladitev s pravnim redom EU, zlasti na področju cestnega
(dostop do trga, varnostni predpisi in obdavčenje) in železniškega prometa,
zagotavljanje potrebnih investicijskih sredstev za prometno infrastrukturo, zlasti
razširitev čezevropskega omrežja.
Ocena: Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnilih Zakona o prevozih v
cestnem prometu. Naložbe v infrastrukturo so se nadaljevale.

•

Zaposlovanje in socialne zadeve: razvoj ustreznih struktur trga delovne sile in
skupni pregled politik zaposlovanja kot priprava za sodelovanje pri usklajevanju z
EU; uskladitev delovne zakonodaje, zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri
delu ter opredelitev izvršilnih struktur, zlasti sprejetje ok\>irne direktive o varnosti
in zdravju pri delu, uveljavitev enakih možnosti za ženske in moške; nadaljnji razvoj
aktivnega, neodvisnega socialnega dialoga; nadaljnji razvoj socialnega varstva.
Ocena: Za aktivnejšo politiko zaposlovanja je bil spremenjen Zakon o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, maja 1999 pa je Komisija začela skupni
pregled politik zaposlovanja. Sprejetje bil Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

2.

Državni program za prevzem pravnega reda EU - ocena

Prva različica Državnega programa RS za prevzem pravnega reda EU je bila
predstavljena 30. marca 1998. Čeprav je bil program vsestranski in dobro pripravljen
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dokument, je bil omejen le na kratkoročne naloge (1998) in kakovost posameznih
poglavij ni bila enotna.
V novi, revidirani različici so upoštevane pripombe podpornih služb Komisije, zajema pa
prednostne naloge za obdobje 1999-2002. Novi Državni program za prevzem pravnega
reda EU je slovenska vlada sprejela 27. maja 1999 in ga 31. maja 1999 predložila
Komisiji. Pred tem je bil program aprila 1999 v razpravi v parlamentu. Državni zbor je
sprejel ugotovitve in sklepe z napotkom vladi, da izvaja Državni program za prevzem
pravnega reda EU z vsemi dopolnili ali spremembami tega programa. Vlada bo
parlamentu pošiljala poročila o izvajanju programa.
Dopolnjeni Državni program za prevzem pravnega reda EU je precej bolj jasen, skladen
in vsestranski instrument. Struktura je skladna s kobenhavnskimi merili, zajema politična
in gospodarska merila in roke za prevzem pravnega reda EU. Vsako poglavje opisuje
trenutno stanje na vsakem posameznem področju ter opredeljuje kratkoročne in
srednjeročne prednostne naloge, navaja institucionalne in kadrovske potrebe ter
potrebna proračunska sredstva in sredstva iz tuje pomoči. V posebnem poglavju je
opredeljena upravna usposobljenost za izvajanje pravnega reda EU. Zadnje poglavje pa
vsebuje oceno potrebnih finančnih sredstev za izvedbo navedenih ukrepov. V
prednostnih nalogah je zdaj zajeta že večina pravnega reda EU in vključena so tudi
področja, ki niso bila zajeta v prejšnji različici.
Struktura dokumenta je na pregleden in uporaben način usklajena s strukturo rednega
poročila in tudi upošteva njegovo analizo. Prednostne naloge, določene v dokumentu, so
skladne s prednostnimi nalogami Partnerstva za pristop.
Vendar pa še vedno obstajajo nekatere vrzeli v podatkih. Taka najbolj očitna vrzel je
pomanjkanje podrobnejših podatkov o kratkoročnih ukrepih za izvedbo. Čeprav so cilji
pravilno identificirani, ni vedno jasno, kako in kdaj bodo doseženi.
Čeprav so v revidiranem Državnem programu za prevzem pravnega reda EU vključena
področja pravnega reda EU, ki jih v prejšnji različici ni bilo, pa za področji, kot sta
proračun in revizija manjka besedilo v zvezi s pravnim redom EU, opisana je samo
upravna usposobljenost. Podobno za področje prostega pretoka blaga ni zajeta nobena
nova direktiva, prav tako ni omenjeno sprejetje in izvajanje načel vzajemnega
priznavanja. Dejansko je vrzeli glede pokrivanja pravnega reda EU mogoče najti skoraj v
vsakem poglavju, čeprav je na nekaterih področjih (kot je zračni promet, plačila in
sistem poravnav itd.) zajeta večina pravnega reda EU.
Glede rokov bi bilo v večini poglavij (na primer v poglavju o Ekonomski in monetarni
uniji) koristno, če bi bilo navedenih več podatkov, zlasti glede izvajanja in uveljavitve. V
nekaterih primerih (kot sta prost pretok kapitala in zavarovalništvo) so roki dovolj jasni,
vendar bi jih bilo treba skrajšati glede na obveznosti Slovenije po Evropskem
sporazumu. Na splošno se zdijo roki uresničljivi.
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Nova različica Državnega programa za prevzem pravnega reda EU tudi bolj podrobno
obravnava informacijo o izvršilnih strukturah in usposobljenosti uprave, čeprav je v
nekaterih primerih še vedno nepopolna ali ne dovolj podrobna. Boljša bi bila lahko tudi
povezava med opisnim delom dokumenta in seznamom institucij ter predvidenim
številom novih zaposlitev po področjih, iz katere bi bilo bolj natančno razvidno, katera
institucija je odgovorna za katero področje.
Navedena višina proračunskih sredstev je dobljena na podlagi različnih virov, tako javnih
kot zasebnih, državnih in mednarodnih. Ker Državni program za prevzem pravnega reda
EU ne prikazuje potrebnih sredstev po posameznih direktivah, je težko oceniti pravilnost
finančnih predračunov, vendar se, gledano v celoti, štejejo za realne in dovolj podrobne.
Usklajevalno vlogo Državnega programa za prevzem pravnega reda EU je težko oceniti.
Po eni strani dokument izpolnjuje to vlogo, ker je osrednji, ključni instrument
pristopnega procesa Slovenije k EU: priprava takšnega dokumenta je v celoti odvisna od
ustreznih struktur za stike in koordinacijo, od katerih bo odvisno tudi njegovo izvajanje
v prihodnje. Po drugi strani pa je očitno, da bi bilo mogoče to vlogo še izboljšati, če bi
bil Državni program za prevzem pravnega reda EU še bolj vsestranski in podroben.
V poglavju o regionalni politiki in koheziji niso zajete priprave za programa ISPA in
SAPARD. Glede usmerjenosti na regionalno in lokalno raven je mogoče ugotoviti, da je
Državni program za prevzem pravnega reda EU prvenstveno usmeijen na državno
raven. V nekaterih primerih se nanaša tudi na lokalno raven, vendar v relativno
omejenem obsegu.
Državni program za prevzem pravnega reda EU se konec vsakega leta revidira in
predloži Državnemu zboru skupaj s predlogom državnega proračuna, da se zagotovi
skladnost obeh dokumentov in vključi priporočila, ki izhajajo iz rednega poročila
Komisije.
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KONVENCIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH, KI SO JIH DRŽAVE KANDIDATKE
RATIFICIRALE DO JUNIJA 1999
Države kandidatke zavezujejo
naslednje konvencije in
protokoli

BG

CY

cz

EE

HU

LV

LIT

MT

PL

RO

SK

sv

T

ECHR (Evropska listina o
človekovih pravicah)
Protokol 1 (pravica do
spoštovanja premoženja itd.)
Protokol 4 (prosto gibanje
oseb itd.)
Protokol 6 (smrtna kazen)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

0

Protokol 7 (ne bis in idem)

0

0

X

X

X

X

X

0

0

X

X

X

0

Evropska konvencija o
preprečevan ju mučenja
Evropska socialna listina

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

0

0

X

0

0

X

X

0

X

0

X

Dopolnjena Evropska
socialna listina
Dodatni protokol k ESC
(kolektivne pritožbe)
Okvirna konvencija za
varstvo narodnih man jšin
ICCPR (Mednarodni pakt o
državljanskih in političnih
pravicah)
Fakultativni protokol k
ICCPR (pravica do svobode
izražanja)
Drugi fakultativni protokol k
ICCPR (odprava smrtne
kazni)
ICESCR (Mednarodna
konvencija o gospodarskih,
socialnih in kulturnih
pravicah)
CAT (Konvencija o
preprečevanju mučenja)
CERD (Konvencija o odpravi
vseh oblik rasne
diskriminacije)
CEDAW (Konvencija o
odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk)
CRC (Konvencija o
otrokovih pravicah)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

0

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

'x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X = ratificirana konvencija
O = NERATIFICIRANA konvencija
BG = Bolgarija; CY = Ciper; CZ = Republika Češka; EE = Estonija; HU = Madžarska;
LV = Latvija; LIT = Litva; MT = Malta; PL = Poljska; RO = Romunija; SK = Slovaška;
SV = Slovenija; T = Turčija
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STATISTIČNI PODATKI
1994

1995

1996
v 1000

1997

1998

1989

1988

1991
km1

1987

1982

Skupna površina

20.270

20.270

20.270

20.270

20.270

Nacionalni računi
Bruto domači proizvod (tekoče cene)

1853,0

2221,5

v 1000 milijonih tolarjev
2555,4
2907,3
v 1000 tnllUonlli evrov

3243,5

Bruto domači proizvod (tekoče cene)

12,1

14,3

Bruto domači proizvod na prebivalca7 (tekoče cene)

6100

Osnovni podatki
Prebivalstvo (povprečje)

Bruto domači proizvod v stalnih cenah (v nacionalni valuti)
Bruto domači proizvod na prebivalca1 (tekoče cene)
Struktura proizvodnje
- kmetijstvo
- industrija (brez gradbeništva)
- gradbeništvo
- storitve

3,5
4.6
v pariteti kupne muči

5.3

4,1

10700

11300

76,9
56.7
20,2
20,1
0,8
60,0
57.8

12200

3,9

13000

13700

S (kupne bruto dodane vrednoitl1
4.5
4,4
4,2
32,6
32,0
31.8
5,0
5.6
5,6
57,9
58,0
58,4

3.9
32,0
5.7
58,3

78.3
58.1
20.2
21.4
2,0
55.2
56,8

77.5
57,3
20.2
22.6
0,9
55.6
56.5

76,9
56,5
20.5
23,5
0,7
57,1
58,3

76,3
55,7
20.6
24,2
1.0
56.7
58.1

ipranemba v oditotkjh v primerjavi ■ preteklim Mom
21,0

13,5

9,9

8,4

7,9

v milijonih evrov

Plačilna bilanca
- tekoči račun
-trgovinska bilanca

9

17,4

*/• bruto domačega proizvoda

Stopnja inflacije
Ideks cen življenjskih potrebščin

8

16,1

7200
7500
8100
8800
■prememba v odttofklh v primerjavi i preteklim ki »m

4,5
34,7
4.7
56,1

Struktura izdatkov
Izdatki za končno porabo
-gospodinjstva in NPSIG
-država
Bruto naložbe v osnovna sredstva
Spremembe zalog9
Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev

1

14,9
v evrih

504
-283

• -18
-729

31
-695

32
-680

-3
•£91

Izračun temelji na številu prebiv alcev iz nacionalnih računov, ki pa se lahko razlikuje od podatka v
demografski statistiki.
Vključno s pripisanimi bančnimi storitvami.
Vrednost vključuje spremembe zalog, nabave minus prodaje vrednostnih predmetov ter statistično
napako kot razliko med BDP in njegovo izdatkovno komponento.
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5742
6026
568
143
77
-92

Izvoz blaga
Uvoz blaga
-storitve, neto
-dohodki, neto
-neto tekoči transferji
-od tega vladni transferji

1994

1995

Javne finance
Javnoflnančni primanjkljaj oz. presežek10

6384
7114
482
161
70
-63

-0.3

6592
7286
554
122
49
-62

7413
8094
520
115
77
-58

1996
1997
*/• bruto domačvga prolrvoda

» -0,3

0.1

8113
8804
458
130
100
-75

1998

-1,5

*/• bruto domačrga prolrvoda

Finančni kazalci
Bruto zadolženost v tujini celotnega gospodarstva
Monetarni agregati
- D1
-D2
- Skupaj kredit
Povprečne kratkoročne obrestne mere
- obrestne mere za posojila
- obrestne mere za depozite
Menjalni tečaji evra
- povprečje v obdobju
- na koncu obdobja

11,0
1,1
3,1
4.4

- efektivni menjalni tečaj
Rezerve
- rezerve (vključno z zlatom)
- rezerve (brez zlata)

11,0
19,1
v 1000 milijonih evrov

12,9

15,2

1,4
5.4
6,4

1,8
6,7
6,7

21.3
13.2

17,3
10,5

171.8
177.3
1995=100
100,1
90,2
v milijonih rvrov

181.0
186,8

186,0
188.8

85.4

83,2

1386
1385

3002
3002

3107
3106

1.2
3,7
5.7

• 1,3
4.2
6.0
•/• letno

39,4
28,1

24,8
23,7
15.4
15.1
(rvro=...nacionalna valuta)

152.8
156.5

154,9
165,6

100.4
1219
1219

1834
1833
v milijonih rvrov

Zunanja trgovina
- uvoz
- izvoz
- trgovinska bilanca

6140
5740
-400

7257
7420
8259
6358
6545
7380
-899
-876
-880
uitreino obdobjr prrtrkjrga Irla* 1 (H)

9007
8072
-936

Pogoji menjave

106,0

103,5
101,9
99,8
v */• celotnega uvou/lzvoza

102,4

Uvoz iz EU-15 (EU-12 v letu 1994)
Izvoz v EU-15 (EU-12 v letu 1994)

57.1
59.2

68,8
67

67,4
63,6

69.4
65.5

-0,4
-0,7

-0,6
-2,7

O

na 1000 prrblvalcrv

O
T

O
o

O
O

Demografski kazalci
Naravni prirastek
Neto selitve
10

67.5
64.6

0,1
-1.7

Samo država.
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na 1000 iftorojenlh otrok
6,5

5,5

4,7
ob rojrtvu

5.2

5.2"

69,9
77,8

70,3
77,8

70,8
78,3

71,0
78,6

71,1
78,7

Koeficient umrljivosti dojenčkov
Pričakovana življenjska doba": moški
ženske

1994
Trg delovne sile (metodologija ILO)
Stopnja gospodarske aktivnosti
Stopnja brezposelnosti: skupaj
Stopnja brezposelnosti oseb, starih manj kot 25 let
Stopnja brezposelnosti oseb, starih 25 let in več
Povprečna zaposlenost po razredih NACE (LFS) 12
- Kmetijstvo in gozdarstvo
- Industrija (brez gradbeništva)
- Gradbeništvo
- Storitve

1995

57,6
9.0
22.2
7.1
11,5
36,5
5,7
46,2

1996
1997
v V. aktivnega prcbtvalitva
58.7
57,6
59.5
7.4
7,3
7,4
18.8
18,8
17.6
5,6
5,6
5,6
v % vtegji prebivalstva
10.4
10,1
12,7
37,9
36.7
34,2
5,4
5,8
5.1
46.5
47.8
47,2

1998
59,4
7,9
18,6
6,1
11.5
33,7
5,6
49,3

v km na 1000 km1

Infrastruktura
Železniško omrežje

59

59

59

59

59

221

251

249

101,0
99,4

103,7

385
357

402
389
9.8513

vkrn
206

Dolžina avtocest

218

preteklo lete - 100

Industrija in kmetijstvo
Indeksi obsega industrijske proizvodnje
Indeksi bruto kmetijske pridelave

106,4
120,0

102.0
100.1

101,0
100.7
na 1000 prebivalcev

Življenjska raven
Število osebnih avtomobilov
Število telefonskih priključkov
Število povezav z medmrežjem

330
290

352
309

365
333

: Ni podatka.

1

' Državni vir.
Ocena za obdobje 1994-1996
13
Vir: Združeni narodi.
12
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Obrazložitev metodologije
Nacionalni račun
Bruto domači proizvod na prebivalca, izražen s pariteto kupne moči. Revidirani podatki;
uporabljeni so bili rezultati paritete kupne moči iz projekta za mednarodno primerjavo
(International Comparison Project).
Stopnja inflacije
Cene življenjskih potrebščin. Države članice EU so v žvezi z obveznostmi iz Pogodbe o
EU in kot del priprav za skupno valuto določile nov indeks cen življenjskih potrebščin z
namenom, da bi bil indeks cen življenjskih potrebščin primerljiv med državami članicami.
Glavna naloga je bila uskladitev metodologij in zajetja. Rezultat je usklajeni indeks cen
življenjskih potrebščin (Harmonised Index of Consumer Prices - HICP).
Podoben postopek poteka tudi z državami kandidatkami. Z vidika širitve je pomembno,
da se njihova gospodarstva ocenjuje s primerljivimi indeksi. Pri prilagajanju na nova
pravila je že viden določen napredek. Pričakovati je, da bo potrebno še kar nekaj časa,
da bo v državah kandidatkah na razpolago pravi HICP, in poudariti je treba, da
vrednosti v preglednici temeljijo na državnih indeksih cen življenjskih potrebščin in zato
med seboj niso primerljive.
Finance
Viri
Kadar je mogoče, se podatki vzamejo iz vprašalnika Eurostata o monetarnih in finančnih
statističnih podatkih. Države kandidatke morajo redno pošiljati dopolnjene preglednice
iz vprašalnika. Statistični podatki zajemajo skupne rezerve, denarne agregate, obrestne
mere in menjalne tečaje. Če teh podatkov ni, so podatki vzeti iz mesečne mednarodne
finančne statistike IMF (International Financial Statistics). Podatke o menjalnih tečajih
za evro, če so na voljo, daje Evropska komisija.
V zvezi z bruto zadolženostjo v tujini se za obdobje 1994-1996 uporablja publikacija
OECD s statističnimi podatki o zunanji zadolženosti "External Debt Statistics". Podatki
za 1997-1998 so rezultat tesnejšega sodelovanja med BIS, IMF, OECD in Svetovno
banko, ki so jih tudi skupaj objavili. Zadolženost se nanaša na celotno gospodarstvo in
vključuje tako kratkoročne kot dolgoročne kredite. Po dogovoru se neplačani dolgovi
preračunajo iz ameriških dolarjev v evre po menjalnem tečaju na dan 31. 12., BDP pa se
preračuna v evre po povprečnem letnem menjalnem tečaju.
V zvezi zjavnofinančnim primanjkljajem/presežkom države kandidatke še niso sposobne
zagotavljati zanesljivih podatkov na podlagi nacionalnih računov. Glede na pomanjkanje
zanesljivih podatkov se javnofinančni primanjkljaj/presežek vzame iz Statističnega
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letopisa vladnih financ IMF (Government Finance Statistics Yearbook - GFSY)
(obrazložitev metodologije - glej spodaj).
Metodologija
Rezerve se izračunajo ob koncu leta (ob koncu obračunskega obdobja). Opredeljene so
kot vsota vrednosti zlata, količine devize in drugih (bruto) teijatev do nerezidentov, ki
jih ima centralna banka. Zlato se preračuna po tržni ceni ob koncu leta.
Javnofinančni primanjkljaj/presežek je po metodologiji GFS ocena nacionalnih računov.
Javnofinančni primanjkljaj/presežek je konsolidirani primanjkljaj/presežek države
(običajno vključuje določene zunajproračunske sklade) plus primanjkljaj/presežek občin.
Vsoto se prilagodi za najeta/dana posojila za posebne politične namene, ki so finančna
postavka v nacionalnih računih. GFS primanjkljaj/presežek izračunava iz gotovinskih
prihodkov/odhodkov.
Denarni agregati se izračunajo ob koncu leta. D1 običajno vključuje zapise in gotovino
izven bank ter vloge na vpogled. D2 običajno pomeni Dl plus hranilne vloge plus druge
kratkoročne terjatve do bank. Skupaj kredit običajno pomeni domače kredite državi
(depoziti, vključno z nefinančnimi javnimi podjetji) plus zasebni nefinančni sektor plus
druge nedenarne finančne institucije. Opozoriti pa moramo, da lahko problem
vrednotenja obtoka tujih valut v nekaterih državah kandidatkah vpliva na zanesljivost
podatkov.
Obrestne mere. Letne povprečne obrestne mere. Obrestne mere za posojila običajno
pomenijo povprečne obrestne mere, ki jih za dana posojila zaračunavajo banke
poročevalke. Obrestne mere za depozite se običajno nanašajo na povprečne obrestne
mere za vloge na vpogled in vezane vloge.
Menjalni tečaji. Če so znani, se za evro uporabljajo uradno objavljeni menjalni tečaji.
Indeks efektivne rasti menjalnega tečaja ocenijo glavni trgovinski partneiji, na podlagi
izhodiščnega leta 1995.
Zunanja trgovina
Uvoz in izvoz (tekoče cene): Podatki temeljijo na posebnem trgovinskem sistemu, po
katerem zunanjo trgovinsko menjavo predstavlja blago, ki prečka državno mejo. Podatki o
trgovinski menjavi ne vključujejo ponovnega izvoza, opravljenih storitev in trgovinske
menjave s prostocarinskimi območji kakor tudi ne licenc, znanja in izkušenj (know-how) in
patentov. Statistična vrednost blaga temelji na carinski vrednosti, to je na prometni vrednosti
blaga. Fakturna vrednost blaga se ugotavlja na podlagi vrednosti blaga na slovenski meji,
kateri se doda ali odšteje del ali vse stroške prevoza, nakladanja, razkladanja in zavarovanja,
glede na pogoje dobave, ki so določeni v pogodbi. Statistična vrednost izvoženega blaga se
tako ugotavlja na podlagi vrednosti FOB, statistična vrednost uvoženega blaga pa na podlagi
vrednosti CIF. Tako ugotovljene statistične vrednosti izvoženega in uvoženega blaga se
preračuna po menjalnem tečaju na dan vložitve carinske deklaracije ali, če se ta datum ne
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uporablja za izvajanje carinskih predpisov, na datum, ki se posebej določi v ta namen. Za
preračun se uporablja srednji tečaj Banke Slovenije.
Ker je na začetku leta 1996 začela veljati nova carinska zakonodaja (t. j. novi Carinski zakon,
enotna carinska listina in kombinirana nomenklatura) je bilo treba metodologijo in
računalniško obdelavo podatkov za zunanjetrgovinsko statistiko prilagoditi. Kljub temu pa je
primerljivost podatkov pred letom 1996 in po njem zelo visoka.
Pogoji menjave, Pogoji menjave so razmeije med indeksom cen pri izvozu in indeksom cen
pri uvozu. Indeksa se izračunata po metodi "cene na enoto" (Fischeijev indeks) iz dolarske
vrednosti za uvoz in izvoz blaga brez oplemenitenja.
Uvoz in izvoz v EU-15. Podatki, ki jih je sporočila Sloveni ja.
Demografski podatki
Neto selitve. Pavšalna stopnja neto selitev (izračun EUROSTAT) za leto X je:
prebivalstvo (X+l) - prebivalstvo (X) - smrti (X) + rojstva (X). Izračun predpostavlja,
da je treba vsako spremembo prebivalstva, razen rojstev ali smrti, pripisati selitvam. Ta
kazalec tako vključuje tudi administrativne popravke (in napake pri projekcijah, če
število celotnega prebivalstva temelji na oceni ter registrih rojstev in smrti). Tako so
vrednosti bolj dosledne. Poleg tega pa je večina razlik med pavšalno stopnjo neto selitev,
ki jo sporoči država, in stopnjo, ki jo izračuna Eurostat, posledica navedbe premajhnih
vrednosti v poročilu ali zamude pri poročanju.
Trg delovne sile
Stopnja gospodarske aktivnosti (metodologija ILO). Stopnja je ugotovljena na podlagi
ADS (Ankete o delovni sili) ob upoštevanju naslednjih definicij in priporočil ILO:
Delovna sila: zaposlene in brezposelne osebe skladno s spodaj navedenima definicijama ILO.
Zaposleni: vse osebe, stare 15 let in več, ki so v referenčnem obdobju delale za plačo ali
drugo vrsto nagrade najmanj eno uro kot redno zaposleni, podjetniki, člani zadrug ali kot
delovno aktivni družinski člani
Brezposelni: vse osebe, stare 15 let in več, ki hkrati izpolnjujejo vse tri pogoje definicije ILO
za uvrstitev med brezposelne:
i) nimajo dela,
ii) aktivno iščejo delo in
iii) so pripravljeni sprejeti delo v štirinajstih dneh.
ADS ne upošteva oseb na obveznem služenju vojaškega roka in oseb, ki živijo v nezasebnih
gospodinjstvih (tako imenovana populacija v ustanovah). Delavci na čakanju in osebe na
porodniškem dopustu se uvrščajo med zaposlene osebe. Anketa je bila do 1. četrtletja 1997
letna, od 2. četrtletja pa je četrtletna.
Stopnja brezposelnosti (po metodologiji ILO). Odstotek brezposelne delovne sile.
Stopnja je ugotovljena na podlagi ADS (Ankete o delovni sili) ob upoštevanju naslednjih
definicij in priporočil ILO.
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Povprečna zaposlenost po razredih NACE (ADS): Podatki so iz Ankete o delovni sili
(ADS) ob upoštevanju definicij in priporočil ILO.
Infrastruktura
Železniško omrežje. Vse železnice na določenem območju. Vrednost ne vključuje
odsekov cestnih ali vodnih povezav, tudi če se po njih prevaža vagone in lokomotive, na
primer, s priklopniki ali trajekti. Prav tako se ne upoštevajo linije, ki se uporabljajo samo
v turistične namene med turistično sezono, ter železniške proge za potrebe rudnikov,
gozdnega gospodarstva ali drugih industrijskih ali kmetijskih podjetij in ki niso odprte za
javni promet. Podatki se nanašajo na gradbeno dolžino.
Dolžina avtocest. Cesta, ki je posebej načrtovana in zgrajena za avtomobilski promet in
ni namenjena za zadovoljevanje potreb subjektov, ki nanjo mejijo in ki:
a) ima, razen na določenih točkah ali začasno, dve ločeni smerni vozišči, ki sta fizično
ločeni bodisi s pasom, ki ni namenjen za promet oziroma v izjemnih primerih na drug
način;
b) se križa z drugimi cestami, železnico ali tramvajsko progo oziroma pešpotjo v
različnih nivojih,
c) je označena s predpisanim prometnim znakom za avtocesto in namenjena samo za
določene kategorije cestnih motornih vozil.
Vključevalni oziroma izključevalni pasovi avtocest se prištevajo ne glede na namestitev
prometnih znakov. Vključene so tudi mestne obvoznice.
Industrija in kmetijstvo
Indeks industrijske proizvodnje: Indeks industrijske proizvodnje zajema podjetja z več kot
10 zaposlenimi, razen naslednjih dejavnosti: založništvo, oskrba s plinom, paro in vodo.
Indeks bruto kmetijske pridelave. Indeks je izračunan iz podatkov za pridelavo
posevkov in prirejo živali in iz drseče povprečne vrednosti nabavnih cen v zadnjih treh letih.
Življenjska raven
Število avtomobilov. Osebni avto: cestno motorno vozilo, razen motornega kolesa,
namenjeno za prevoz potnikov in konstruirano tako, da lahko prevaža največ devet oseb
(vključno z voznikom).
Izraz "osebni avto" tako zajema mikroavtomobile (za katere ni potrebno vozniško
dovoljenje), taksije in najete osebne avtomobile, pod pogojem, da imajo manj kot deset
sedežev. V to kategorijo lahko spadajo tudi dostavna vozila.
Telefonski priključki. Mobilni telefoni niso vključeni.
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Viri
Skupna površina, zunanja trgovina, infrastruktura, industrija in kmetijstvo, življenjska raven
(razen povezav z medmrežjem): državni viri.
Nacionalni računi, stopnja inflacije, plačilna bilanca, javne finance, finance, demografski
podatki: Eurostat.

26. november 1999

175

poročevalec, št. 82

I

POVZETEK

Poročilo o napredku posameznih držav kandidatk za pristop

*

poročevalec, št. 82

*

176

*

26. november 1999

KAZALO
POVZETEK
Poročilo o napredku posameznih držav kandidatk za pristop

I.

UVOD

II.

TRENUTNO STANJE
1. Predpristopna strategija
a) Države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope
b) Ciper in Malta
2. Pregled usklajenosti zakonodaje s pravnim redom EU
3. Pogajanja o pristopu
4. Turčija
5. Evropska konferenca

III.

NAPREDEK DRŽAV SREDNJE IN VZHODNE EVROPE, CIPRA, MALTE IN
TURČIJE PRI IZPOLNJEVANJU MERIL ZA ČLANSTVO
1. Politična merila
2. Gospodarska merila
a) Splošni razvoj
b) Pregled po državah
3. Druge obveznosti članstva
a) Pregled po državah
b) Pregled po področjih

IV.

PRISTOPNA STRATEGIJA
1.
2.
3.
4.
5.

Uvod
Začetek pogajanj o pristopu
Potek pogajanj
Ciljni roki
Turčija

V.

PROCES ŠIRITVE IN SOSEDNJE DRŽAVE

VI.

FORMALNI SKLEPI
DODATEK 1: Pregled po državah
DODATEK 2: Glavni statistični kazalci

26. november 1999

177

poročevalec, št. 82

DODATEK 3: Ratificirane konvencije o človekovih pravicah
DODATEK 4: Projekti medinstitucionalnega sodelovanja v obdobju 1998-1999
DODATEK 5: Sodelovanje v programih Skupnosti

■

'

■
. ,
t

■

'
'

V

i\

t

.,'i _ /'ti ■ !
.•

'
'

178

■

■

POVZETEK
Poročilo o napredku posameznih držav kandidatk za pristop

I

UVOD
Ko se bližamo novemu tisočletju, se Evropska unija pripravlja na največjo širitev v svoji
zgodovini. Tako se bo na začetku novega stoletja Evropa na novo združila na temelju
odnosov, ki bodo povsem drugačni od razprtij in sporov dvajsetega stoletja. Sedanje
države članice in države kandidatke se bodo lahko odločile za združitev v širšo Unijo na
podlagi skupnih idealov in dogovorjenih skupnih pravil o ravnanju na političnem,
gospodarskem in socialnem področju. Srednje- in vzhodnoevropske državes Malta,
Ciper in Turčija so že pokazale svojo odločenost in sposobnost za spremembe, njihova
gospodarstva so vse bolj povezana z gospodarstvom Unije, parlamenti, vlade ter javni in
zasebni sektor v teh državah pa si zelo prizadevajo pri pripravah za članstvo v EU. EU
dejavno podpira ta prizadevanja in je že sprejela potrebne ukrepe, da bo tudi sama
izvedla finančne in institucionalne priprave za pristop novih članic.
V zadnjih letih seje morala EU hkrati z vzpostavljanjem notranjega trga in s pripravami
na uvedbo ekonomske in monetarne unije soočiti tudi z gospodarsko recesijo in
povečevanjem brezposelnosti. To osredotočanje na lastne probleme je sprožilo kritike,
daje Unija preveč zagledana vase in da se ne ukvaija s širšimi geopolitičnimi vprašanji,
na primer z možnostjo včlanitve držav, ki do zdaj niso bile vključene v širitveni proces,
ali kakšne odnose želi EU z evropskimi državami, ki niso kandidatke za pristop. Unija je
zdaj pripravljena za reševanje širših vprašanj o prihodnji organiziranosti odnosov na
evropski celini. Komisija s svojimi rednimi poročili o širitvi izkorišča priložnost za
sodelovanje v širši razpravi.
Zamisel o širitvi Unije je v zadnjem letu dobila nov zagon. Eden glavnih naukov
kosovske krize je nujnost vzpostaviti mir in varnost, demokracijo in vladavino prava,
pospešiti gospodarsko rast ter postaviti temelje za blaginjo po vsej Evropi. Širitev je
najboljši način za uresničevanje teh ciljev. Države se vse bolj zavedajo strateške
dimenzije širitve. Komisija želi to novo zavest uporabiti za pospešitev širitvenega
procesa in poziva k odločni in pogumni akciji.
...
.
i
Komisija se zaveda, da sta v širitvenem procesu postavljena dva potencialno nasprotna
cilja: hitrost in kakovost. Hitrost je potrebna, ker trenutno obstaja možnost za pospešitev
priprav na širitev in ker so taka pričakovanja držav kandidatk. Kakovost pa je ključnega
pomena, ker EU ne želi delnega članstva, ampak nove članice, ki bodo v celoti
uresničevale svoje pravice in obveznosti. Če bi Unija opustila to načelo, bi nastale hude
notranje napetosti, ki bi škodovale njeni učinkovitosti in zmanjšale zaupanje javnosti
vanjo.
Vzpostaviti je treba primerno ravnovesje: obdržati hitrost, vendar ne na račun kakovosti.
Priporočila Komisije temeljijo na tem osnovnem izhodišču.
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Na zahtevo Evropskega sveta je Komisija pripravila poročila o napredku posameznih
držav kandidatk pri izpolnjevanju meril, sprejetih na sestanku Evropskega sveta v
Kobenhavnu (v nadaljevanju: kobenhavnska merila). Evropski svet je junija 1999 na
sestanku v K6lnu ponovil luksemburški sklep, "da se odločitve o začetku nadaljnjih
pogajanj lahko sprejemajo samo na podlagi meril, določenih na sestanku
kobenhavnskega Evropskega sveta. Evropski svet hkrati poudarja pomen zagotavljanja
možnosti za pristop držav kandidatk, s katerimi se pogajanja še niso začela".
Zato je Evropski svet pozval Komisijo, naj v naslednjih poročilih o napredku "prouči
ukrepe, ki bi lahko pripomogli k jasnejši opredelitvi možnosti za države kandidatke".
Komisija se je odzvala s pripravo predloga pristopne strategije, ki je opisan v tem
dokumentu.
Ta pristopna strategija ne temelji samo na analizi, zajeti v poročilih o posameznih
državah, ki so sestavni del tega dokumenta, ampak tudi na analizi problemov, s katerimi
se soočajo vse ali več držav kandidatk. Strategija vključuje predloge za začetek
pogajanj, njihov potek ter za določitev roka, do katerega bo EU pripravljena na pristop
prve kandidatke (prvih kandidatk).
Širitev Unije je zapleten proces, ki sproža notranja vprašanja o potrebni institucionalni
reformi, preden lahko Unija poveča število držav članic, in zunanja vprašanja, kot je
ponovna opredelitev odnosov razširjene Unije s sosedi. Poleg trinajstih držav, ki so že
kandidatke, ima Unija tesne odnose tudi z drugimi sosedi, ki pa temeljijo na zelo
različnih pogledih na prihodnost. Čeprav vseh evropskih sosed Unije ni mogoče zelo
natančno razvrstiti po skupinah, pa lahko posamezne skupine držav razvrstimo glede na
njihovo primernost za članstvo in glede na njihovo zainteresiranost za članstvo.
Švica in Norveška na primer že izpolnjujeta vsa merila za članstvo, vendar se za zdaj še
ne potegujeta zanj.
Države bivše Jugoslavije in Albanija si želijo članstva v EU, vendar so daleč od tega, da
bi izpolnjevale merila. Unija jim je pripravljena ponuditi možnost za vključitev pod
pogojem, da sodelujejo z Unijo in med seboj pri izvajanju strategije za stabilizacijo
regije, ki mora temeljiti na reševanju političnih in gospodarskih težav z regionalnim
sodelovanjem.
EU mora razvijati odnose tudi z drugimi sosedi na vzhodu in na jugu, na katere bo
nadaljnja širitev neposredno vplivala.
Za razšiijeno Unijo 25 ali 30 držav članic je treba poiskati nove načine sodelovanja s
sosedi. Za prihodnost naše celine so temeljnega pomena odnosi z Rusijo in Ukrajino.
Unija pa ima tudi obveznosti do juga in ne nazadnje tudi do držav Magreba. Razšiijena
Unija mora prispevati tako k stabilnosti v Afriki kot k stabilnosti na svoji celini.
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II.

TRENUTNO STANJE
1.

Predpristopna strategija

Priprave za širitev so izziv, ki bo zahteval spremembe na obeh straneh. Unija je že
sprejela dolgoročne odločitve o prihodnjem financiranju in se odločila, da bo
organizirala medvladno konferenco, na kateri bo sprejela tiste institucionalne odločitve,
ki bodo omogočile sprejem novih članic na začetku naslednjega stoletja. Komisija v tem
poglavju na kratko predstavlja trenutno stanje pri izvajanju predpristopne strategije.
Glede na težave, s katerimi se soočajo države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope,
je predpristopna strategija najbolj dodelana prav za te države, predpristopna strategija za
Malto in Ciper pa bo postopoma dosegla to raven. Za Turčijo je bila izdelana posebna
strategija, ki odraža specifične razmere v tej državi. a)

Države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope

V zadnjem desetletju so se politične in gospodarske razmere v državah kandidatkah iz
Srednje in Vzhodne Evrope zelo spremenile. Vlade in prebivalstvo so sprejeli težko in
pogumno odločitev, da preteklo gotovost zamenjajo za liberalizacijo in odprte trge, v
prepričanju, da sedanje odrekanje dolgoročno pomeni vlaganje v boljšo prihodnost.
Strukturne reforme so zelo dobra priprava za pristop, vendar same po sebi še ne
zagotavljajo, da bodo v prvih letih prihodnjega stoletja te države lahko delovale kot
države članice. Prav zato EU z izboljšano predpristopno strategijo, ki jo je decembra
1997 v Luxembourgu sprejel Evropski svet, dejavno pomaga državam kandidatkam pri
usmerjanju njihovih priprav.
Predpristopna strategija je kombinacija določitve prednostnih nalog in finančne pomoči
ter priprav na pogajanja s pregledovanjem usklajenosti zakonodaje. S pomočjo
predpristopne strategije države kandidatke še pred pristopom uskladijo domačo
zakonodajo s pravnim redom EU in se tako pripravijo na svoje bodoče članstvo v EU.
Strategija je usmeijena na partnerstva za pristop, evropske sporazume ter sodelovanje
držav Srednje in Vzhodne Evrope v programih in institucijah Skupnosti.
Partnerstva za pristop so glavni instrument predpristopne strategije. Določajo namreč
glavne kratkoročne in srednjeročne prednostne naloge, ki jih je treba izpolniti pri
pripravah za članstvo. Pomenijo tudi finančno pomoč, ki jo daje EU (več kot 3 milijarde
evrov letno od leta 2000 dalje) za podporo teh prednostnih nalog, ter pogoje za
prejemanje tovrstne pomoči. EU se do zdaj še ni bilo treba sklicevati na klavzulo o
pogojih iz uredbe o partnerstvu za pristop, ki se nanaša na premajhen napredek pri
izpolnjevanju kobenhavnskih meril ali na neizpolnjevanje obveznosti iz evropskega
sporazuma, vendar pa skrbno spremlja položaj v nekaterih državah s tem v zvezi.
Predloge za revidiranje partnerstev za pristop na podlagi analize iz rednih poročil daje
Komisija Svetu hkrati z rednimi poročili o napredku.
Vsaka država je pripravila državni program za prevzem pravnega reda EU, v
katerem je navedla vire (tako človeške kot finančne) in predvidene roke za izvedbo
prednostnih nalog za pristop. Poleg prednostnih nalog iz partnerstva za pristop je večina
držav kandidatk določila tudi svoje lastne prednostne naloge. V rednih poročilih za
posamezne države kandidatke so vključene tudi ocene teh državnih programov.
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Evropski sporazumi ostajajo ključni element predpristopne strategije. Postopki
institucij v okviru evropskih sporazumov so bili prilagojeni tako, da je z njimi mogoče
bolje spremljati predpristopni proces. Leta 1999 so bili programi dela pridružitvenih
svetov, odborov in pododborov prilagojeni tako, da skupaj z vsako državo kandidatko
sistematično preverjajo način izvajanja prednostnih nalog iz Partnerstva za pristop. Z
državami kandidatkami smo se tudi dogovorili za novo strukturo pododborov,
osredotočeno na prednostne naloge za pristop, kar naj bi olajšalo bolj natančno
spremljanje teh nalog. Zanimivo je tudi, da so evropski sporazumi postali del pravnega
okolja podjetij in posameznikov, kar se kaže v vse večjem številu sodnih primerov, v
katerih se sklicuje na dolžnosti pogodbenic evropskih sporazumov.
Luksemburški Evropski svet je poudaril pomen sodelovanja v programih Skupnosti
kot del širše predpristopne strategije in kot koristno pripravo za članstvo, saj se prek tega
sodelovanja pridružene članice in njihovi državljani seznanjajo s politiko Unije in
metodami dela v njej. Vse države kandidatke iz Srednje in Vzhodne Evrope sodelujejo v
programih Skupnosti, še zlasti na področjih izobraževanja, poklicnega usposabljanja,
mladih, kulture, raziskovanja, energetike, okolja, malih in srednjih podjetij ter zdravstva.
V nekaterih programih Skupnosti sodeluje tudi Ciper, medtem ko Malta in Turčija vanje
še nista vključeni.
Stroški posodobitve gospodarstev držav kandidatk ter uskladitve njihove infrastrukture s
pravnim redom EU so veliki. Pretežno jih bo kril zasebni sektor, potrebni pa bodo tudi
dolgoročni državni investicijski programi. EU že od začetka tranzicijskega procesa
finančno in strokovno pomaga državam kandidatkam. Ker se hitrost vključevanja
povečuje, se je Unija odločila, da bo predpristopno pomoč podvojila na več kot 3
milijarde evrov letno. Po letu 2000 se bosta programu Phare pridružila še dva nova
instrumenta kot nekakšna predhodnika strukturnih skladov, t. j. ISPA, v okviru katerega
bo za investicije v promet in okolje na razpolago več kot 1 milijarda evrov letno, in
SAPARD, iz katerega bo na leto na voljo več kot 500 milijonov evrov za razvoj
kmetijstva in podeželja.
Program Phare obstaja že deset let. Od začetka, ko je bil namenjen za podporo prehoda
v demokracijo in tržno gospodarstvo, se je do danes preoblikoval v instrument za
podporo pristopa. Sredstva Phare, ki znašajo 1,5 milijarde evrov letno, so namenjena za
sofinanciranje izgradnje institucij in investicije, povezane s pravnim redom EU. Ti
dve področji sta bili izbrani zato, da bi se sredstva usmerila na glavne probleme, s
katerimi se spopadajo države kandidatke.
V okviru izgradnje institucij dobivajo države kandidatke pomoč za izboljšanje
usposobljenosti uprave in pravosodja za uveljavljanje in izvajanje pravnega reda EU, ki
je zelo pomembna naloga držav kandidatk. Komisija je mobilizirala precejšnje
kadrovske in finančne vire, ki bodo kandidatkam na razpolago za pomoč v okviru
programov medinstitucionalnega sodelovanja (twinning), kar pomeni predvsem
dolgotrajnejša gostovanja uradnikov iz ministrstev, regionalnih teles, javnih agencij in
strokovnih organizacij iz držav članic pri ustreznih telesih držav kandidatk. Tako se bo
zagotavljal neposreden prenos tehničnega in upravnega znanja. V okviru
medinstitucionalnega sodelovanja je bilo izbranih že več kot 100 strokovnjakov za delo
na ključnih področjih, kot so kmetijstvo, finance, okolje, pravosodje in notranje zadeve
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(za podrobnosti glej Prilogo 4). Na področjih, kjer z medinstitucionalnim sodelovanjem
ni mogoče mobilizirati potrebnega strokovnega znanja, se uporabljajo druge oblike
tehnične pomoči, kot so na primer tehnični nasveti glede pravnega reda EU, med drugim
tudi prek TAIEX-a, ali pa razvoj zmogljivosti za usposabljanje javne uprave na državni
in regionalni ravni.
Sredstva iz programa Phare za sofinanciranje investicij v zvezi s pravnim redom EU so
namenjena za vzpostavitev takšne infrastrukture v državah kandidatkah, ki bo
omogočala izvajanje pravnega reda EU. Na primer, Phare financira opremljanje testnih
laboratorijev v Republiki Češki, uvedbo računalniške tehnologije na poljski vzhodni
meji ter posodabljanje mlekarstva, da bi standardi za higieno in nadzor ustrezali
zahtevam EU. Po letu 2000 bo del letnega proračuna Phare namenjen regionalnemu
razvoju in socialni koheziji, v okviru katerega bodo države kandidatke dobile pomoč za
pripravo nacionalnih razvojnih načrtov, skladnih s politiko in metodologijo EU. Ta
proces bo pospešil gospodarski razvoj, države kandidatke pa bo pripravil na gladek
prehod k uporabi sredstev iz strukturnih skladov po pristopu.
Phare lahko pokriva le zelo majhen del finančnih potreb držav kandidatk, vendar pa
lahko ta predpristopna pomoč še naprej deluje kot katalizator, in sicer s sofinanciranjem
projektov Evropske investicijske banke (E1B) in mednarodnih finančnih ustanov. Cilj
sporazuma med Komisijo in mednarodnimi finančnimi ustanovami iz leta 1998 je
izboljšati usklajevanje med posameznimi finančnimi instrumenti in poiskati možnosti za
sofinanciranje. V obdobju 1998-1999 je bilo zbranih več kot 1,8 milijarde evrov (250
milijonov evrov iz sredstev Phare in 1,55 milijarde evrov iz mednarodnih finančnih
ustanov) za investicijske projekte na področju prometa in okolja, kar predstavlja
razmerje 1 : 6. Evropska investicijska banka tesno sodeluje s Komisijo za doseganje
ciljev politike EU. Sredstva EIB za posojila v Srednji in Vhodni Evropi ter na Cipru, ki
so na voljo za obdobje od januarja 1997 do januarja 2000, znašajo 7 milijard evrov.
b)

Ciper in Malta

Odnosi s Ciprom in Malto prav tako temeljijo na evropskih sporazumih, vendar so se v
zadnjih letih različno razvijali. Evropski svet seje na sestanku v Luxembourgu odločil
za posebno predpristopno strategijo za Ciper. Strategija vključuje dostop do storitev
TAIEX-a, sodelovanje v programih Skupnosti, v nekaterih posebnih projektih, katerih
cilj je izboljšati pravosodno in upravno usposobljenost, ter v drugih projektih na
področju pravosodja in notranjih zadev. V zvezi z nadaljnjim razvojem predpristopne
strategije se je Komisija odločila, da bo za Ciper predlagala Partnerstvo za pristop in je
ciprske oblasti že zaprosila, da pripravijo državni program za prevzem pravnega reda
EU.
Po ponovnem aktiviranju prošnje Malte za članstvo v EU je Svet zaprosil Komisijo, naj
pripravi predloge za predpristopno strategijo za Malto in odobri začetek pregledovanja
usklajenosti zakonodaje. Ta postopek se je začel februaija 1999. Junija 1999 je Svet
odobril podaljšanje večstranskega političnega dialoga s srednje- in vzhodnoevropskimi
državami ter Ciprom in Malto. Prav tako kot pri Cipru se je Komisija odločila, da tudi
Malti predlaga Partnerstvo za pristop ter malteške oblasti pozvala, naj pripravijo državni
program za prevzem pravnega reda EU.
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Komisija je predlagala, da se tako za Malto kot za Ciper finančni protokol, ki bo potekel
ob koncu leta, nadomesti s posebno finančno uredbo, ki bo urejala finančno pomoč za
izvajanje prednostnih nalog Partnerstva za pristop.
2.

Pregled usklajenosti zakonodaje s pravnim redom EU

Aprila 1998 je Komisija začela z analitičnim pregledovanjem usklajenosti zakonodaje
držav kandidatk iz Srednje in Vzhodne Evrope ter Cipra s pravnim redom EU
(večstranski pregled ali screening) z namenom, da jih najprej seznani z zakonodajo EU.
Namen pregledovanja usklajenosti zakonodaje šestih držav, s katerimi so se pogajanja za
članstvo že začela (glej spodaj), je bil tudi opredelitev morebitnih problematičnih
področij, o katerih bi se bilo treba pozneje pogajati (dvostranski pregledi). Ti pregledi
naj bi se predvidoma končali do konca leta 1999.
Pri petih državah, s katerimi se pogajanja za članstvo še niso začela, je bil glavni cilj
pregleda, da bi z izboljšanjem razumevanja pravnega reda EU in načina, kako naj ga
postopoma prevzamejo, pospešili njihove priprave za pristop. Dvostranski pregledi so
prav tako pripomogli k opredelitvi tistih področij pri prevzemanju in izvajanju pravnega
reda, na katerih bi predpristopna pomoč pomagala pri odpravljanju težav. Tudi ti
pregledi naj bi se predvidoma končali do konca leta 1999.
Februarja 1999 seje začel postopek pregledovanja usklajenosti zakonodaje z Malto.
Občasno bo treba organizirati še dodatne sestanke za pregledovanje usklajenosti
zakonodaje, na katerih bi predstavili novosti v pravnem redu EU.
3.

Pogajanja o pristopu

31. marca 1998 so se formalno začela pogajanja z Madžarsko, Poljsko, Češko, Estonijo,
Slovenijo in Ciprom. Evropski svet je na sestanku v Luxembourgu določil glavne
smernice za pogajanja: odločitev za začetek pogajanj s temi državami ne pomeni, da
bodo pogajanja zaključena sočasno. Posamezna država kandidatka bo napredovala tako
hitro, kolikor bo to omogočala njena stopnja pripravljenosti. Velja načelo, da se vsako
kandidatko ocenjuje posebej in da se bo pridružila EU takrat, ko bo sposobna
izpolnjevati vse obveznosti, ki jih članstvo prinaša.
Pogajanja potekajo v okviru dvostranskih konferenc o pristopu med državami članicami
in vsako od kandidatk, in sicer na podlagi 31 poglavij, ki zajemajo vsa področja
pravnega reda EU. Dne 10. novembra 1998 so se na ministrski ravni začela pogajanja o
7 izmed 31 poglavij, in sicer o znanosti in raziskovanju, vzgoji in izobraževanju, malih
in srednjih podjetjih, kulturi in politiki na področju avdiovizualnih storitev,
telekomunikacijah, industrijski politiki ter skupni zunanji in varnostni politiki. V prvi
polovici leta 1999 je bilo odprtih še dodatnih 8 poglavij: pravo družb, statistika, varstvo
potrošnikov, zdravstveno varstvo, ribištvo, politika konkurence, prost pretok blaga,
carinska unija in zunanji odnosi.
Od 15 poglavij, ki so bila odprta do konca septembra 1999, jih je bilo 7 (statistika,
telekomunikacije, industrijska politika, varstvo potrošnikov, raziskovanje, mala in
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srednja podjetja ter vzgoja in izobraževanje) začasno zaključenih za vse države. Za
Madžarsko, Češko in Slovenijo je bilo začasno zaključeno tudi poglavje o ribištvu, za
Ciper pa še tri dodatna poglavja, namreč kultura in avdiovizualne storitve, zunanji
odnosi in carinska unija.
Predsedstvo Sveta namerava do konca leta 1999 začeti pogajanja še o naslednjih 8
poglavjih: socialni politiki, ekonomski in monetarni uniji, prostem pretoku kapitala,
energetiki, prometu, obdavčenju, prostem opravljanju storitev in o okolju. Naslednje
predsedstvo pa bo do konca junija 2000 predvidoma začelo pogajanja o preostalih 7
poglavjih: kmetijstvu, regionalni politiki, prostem gibanju oseb, pravosodju in notranjih
zadevah, finančnem nadzoru, finančnih in proračunskih predpisih ter institucijah. Zadnje
poglavje bo mogoče obravnavati potem, ko bo izvedena notranja reforma institucij v
EU. Šele ko bodo odprta vsa poglavja, bo mogoče ugotoviti, katera področja so
najtežavnejša.
4.

Turčija

Evropski Svet je leta 1997 v Luxembourgu naznanil, da želi v širitveni proces vključiti
tudi Turčijo in predsedstvo Sveta si je v prvi polovici leta 1999 zelo prizadevalo, da bi
pospešilo ta proces. EU je pripravila posebno evropsko strategijo za Turčijo in oktobra
1998 je Komisija predstavila dva predloga, ki sta zdaj v Evropskem parlamentu in s
katerima bi zagotovili finančna sredstva v višini 50 milijonov evrov letno za podporo te
strategije.
Turčija je izrazila željo, da bi postala država kandidatka, in jo je kot tako treba tudi
obravnavati. Do zdaj je bila evropska strategija za Turčijo ožje usmerjena kot pri drugih
državah kandidatkah. Omejena je bila predvsem finančna podpora EU, s katero bi bilo
mogoče pospešiti postopek usklajevanja. Zdaj je pravi čas, da se pri razvoju strategije
EU glede Turčije naredi korak naprej, kar bi tudi spodbudilo korenitejše reforme.
Čeprav bi ohranili specifične poteze strategije, ki so povezane s trenutnimi razmerami v
tej državi, bi jo v prihodnje lahko bolj uskladili s strategijo, ki se uporablja za druge
države kandidatke.
5.

Evropska konferenca

Evropska konferenca je forum za politično posvetovanje o vprašanjih skupnega interesa
za vse udeleženke, pri čemer pa je Turčija žal zavrnila vsa dosedanja vabila za
sodelovanje. Hkrati je ta konferenca zanimiva tudi za nekatere druge evropske države.
Kot je decembra 1998 poudaril Evropski svet, je na srečanju Evropskega sveta v
Helsinkih treba proučiti prihodnjo vlogo in članstvo v Evropski konferenci. Upamo, da
bo Turčija v prihodnje sodelovala v Evropski konferenci in postala njena polnopravna in
dejavna članica ter tako omogočila, da konferenca deluje v skladu s svojim namenom ali
pa celo izboljša svoje metode dela.
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III. NAPREDEK DRŽAV SREDNJE IN VZHODNE EVROPE, CIPRA, MALTE IN
TURČIJE PRI IZPOLNJEVANJU MERIL ZA ČLANSTVO
Komisija je prvič podala analizo napredka, ki so ga srednje- in vzhodnoevropske države
kandidatke dosegle pri izpolnjevanju kobenhavnskih meril, julija 1997 v svojih mnenjih
o prošnjah teh držav za članstvo. Tem so leta 1998 sledila prva redna poročila, ki so
vključevala tudi poročila o Cipru, Malti in Turčiji. Ker so poročila vsako leto sestavljena
po enaki metodologiji, predstavljajo pomembne vmesne kontrolne točke na poti k
vključitvi, hkrati pa pomenijo koristen vir informacij in možnost primeijave za vse tiste
države, ki se želijo vključiti v ta proces.
Ocena Komisije o napredku držav kandidatk temelji na istih objektivnih merilih za
pristop, kot so bila določena na sestankih Evropskega sveta v Kobenhavnu in Madridu
in so se uporabljala že za pripravo mnenj v letu 1997 ter za prva redna poročila leta
1998. V metodologiji ocenjevanja in zbiranja podatkov za letošnja poročila ni bilo
nobenih sprememb. To pomeni, da je mogoče dosežke vsake države primerjati s
prejšnjimi poročili, prav tako pa tudi med državami in med področji. V skladu z metodo,
ki jo je sprejel Evropski svet, je Komisija predvsem upoštevala že sprejete ukrepe, manj
pa ukrepe, ki so v pripravi ali pa še niso bili dokončno usklajeni. Ta postopek rednega
ocenjevanja na podlagi nespremenjenih meril je edini način za pošteno in uravnoteženo
presojo resnične usposobljenosti posamezne države kandidatke za izpolnjevanje
kobenhavnskih meril. Komisija je pri sestavljanju rednih poročil za države kandidatke iz
Srednje in Vzhodne Evrope ter za Ciper, Malto in Turčijo skušala ugotoviti, ali so bile v
obdobju od novembra 1998 dejansko izpeljane napovedane reforme. Komisija je v
rednih poročilih tudi analizirala napredek glede usposobljenosti posamezne kandidatke
za izvajanje pravnega reda EU. Na zahtevo madridskega Evropskega sveta je Komisija
še naprej namenjala največjo pozornost sprejetim ukrepom za prilagajanje upravnih
struktur zahtevam pravnega reda EU.
Ocena napredka, doseženega od prvih rednih poročil, temelji na več virih informacij. V
prvi vrsti so to informacije, kijih dajejo same države kandidatke. Komisija je uporabila
tudi informacije iz pogajalskih izhodišč posameznih držav, predloženih na pogajanjih, iz
pregledov usklajenosti zakonodaje s pravnim redom EU ter s sestankov v okviru
evropskih sporazumov. Komisija je informacije iz teh virov primerjala z informacijami
v novih državnih programih za prevzem pravnega reda EU, ki so bili Komisiji poslani
junija 1999. Pri pripravi mnenj in prvih rednih poročil je Komisija uporabila tudi
poročila Evropskega parlamenta, ocene držav članic, objave mednarodnih organizacij,
zlasti Sveta Evrope in OVSE ter mednarodnih fuiančnih ustanov in nevladnih
organizacij.
V poročilih iz leta 1998 je bila Komisija kritična zaradi premajhnega napredka
Republike Češke in Slovenije. Obe vladi sta se nad poročilom zamislili in se strinjali, da
morata pospešiti predpristopne priprave. V Sloveniji se je hitrost očitao povečala.
Glavne politične stranke so se dogovorile, da bodo dajale prednost sprejemanju
zakonodaje, povezane z EU, in temu je sledil znaten napredek. V Republiki Češki pa se
kljub prizadevanjem vlade ni razvilo podobno sodelovanje parlamenta pri pripravi in
predlaganju zakonodaje. Primera kažeta, da priprave za članstvo v EU niso samo stvar
vlade, ampak vseh političnih voditeljev v državah kandidatkah in da je napredek mogoč
le s soglasjem in sodelovanjem izvršilnih organov, vlade in parlamenta.
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1.

Politična merila

Evropski svet je na sestanku v Kobenhavnu izrazil mnenje, da "članstvo od držav
kandidatk zahteva, da najprej dosežejo stabilnost institucij, ki jamčijo za demokracijo,
pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin". Tudi 6. člen
Amsterdamske pogodbe vsebuje ustavno načelo, da "Unija temelji na načelih svobode,
demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države".
V mnenjih o državah Srednje in Vzhodne Evrope je Komisija ugotovila, da vse države
kandidatke, razen Slovaške, izpolnjujejo politična merila, čeprav bodo nekatere morale
še pospešiti utrjevanje demokracije, varstva človekovih pravic in varstva manjšin. V
rednem poročilu 1998 je Komisija ugotovila, da Turčija ne izpolnjuje političnih meril.
V preteklem letu je najbolj očiten razvoj pri izpolnjevanju političnih meril dosegla
Slovaška. Zadnje redno poročilo je bilo objavljeno neposredno po volitvah septembra
1998, ki so privedle do spremembe vlade. Država je začela izvajati ambiciozen program
političnih reform. Decembra 1998 so bile svobodne in poštene občinske volitve.
Slovaška je sprejela ustavne ukrepe, ki so omogočali izvolitev predsednika na splošnih
volitvah maja 1999. Uvedena je bila tudi možnost sodelovanja opozicije v
parlamentarnih nadzornih odborih.
Vlada je v tesnem sodelovanju z ustreznimi mednarodnimi organizacijami pripravila
zakon o jeziku manjšine, ki gaje parlament sprejel julija 1999. V pripravi so spremembe
ustave, s katerimi bo zagotovljena neodvisnost sodstva. Glede na obseg in uspeh tega
reformnega procesa je mogoče ugotoviti, da Slovaška izpolnjuje kobenhavnska politična
merila.
Na splošno je spoštovanje temeljnih človekovih pravic v državah kandidatkah
zajamčeno. Večina držav kandidatk je v postopku ratifikacije glavnih dokumentov o
človekovih pravicah. Le malo pa se je položaj v zvezi s problemi, navedenimi v poročilu
iz preteklega leta, spremenil v Turčiji. Komisija je še vedno zaskrbljena zaradi
premajhnega spoštovanja človekovih pravic in pravic manjšin ter zaradi ustavne vloge,
ki jo ima v političnem življenju vojska prek državnega sveta za varnost. V zvezi z
zadevo čcalan je Unija izrazila upanje, da smrtna obsodba ne bo izvršena. Nekatere
izboljšave pa vendarle kažejo, da se namerava oblast upreti zlorabam človekovih pravic
s strani državnih uslužbencev. V tej zvezi je bilo pred kratkim sprejetih več
zakonodajnih in upravnih ukrepov.
Druge države kandidatke so nadaljevale s poglabljanjem, utrjevanjem in izboljševanjem
delovanja pluralističnih demokratičnih sistemov oblasti. Svobodne in poštene državne in
lokalne volitve na parlamentarni oziroma predsedniški ravni so bile na Madžarskem, v
Latviji in Estoniji. Romunija je uspešno prestala notranje težave zaradi stavk in zunanjo
krizo na zahodnem Balkanu, ne da bi se odrekla demokratičnim načelom in spoštovanju
pravne države.
Izziv, ki je skupen vsem državam kandidatkam, je izboljšanje delovanja pravosodja.
Veliko naporov je bilo vloženo v usposabljanje sodnikov, v zapolnitev prostih delovnih
mest in začetek procesa reform za izboljšanje vodenja sodnih postopkov. S temi
prizadevanji je treba nadaljevati.

26. november 1999

187

poročevalec, št. 82

Korupcija je zelo razširjena. Poslabšujejo jo nizke plače v javnem sektoiju in pretirana
praksa birokratskega nadzora v gospodarstvu. Oblasti v boju proti korupciji niso dovolj
prepričljive in zato protikorupcijski programi, ki so bili uvedeni v večini držav, beležijo
le skromne uspehe.
Položaj več ko 100.000 otrok v sirotišnicah v Romuniji se je zelo poslabšal. Vlada ni
pravočasno ukrepala, da bi zagotovila potrebna sredstva za oskrbo otrok, in temu
vprašanju ni namenila nujno potrebne politične prednosti. Pravice teh otrok do
spodobnih življenjskih razmer in do osnovne zdravstvene oskrbe sodijo v okvir
človekovih pravic. Komisija meni, da Romunija trenutno še izpolnjuje kobenhavnska
politična merila, vendar pod pogojem, da bodo oblasti še naprej dajale prednost
reševanju krize v sirotišnicah. Komisija bo skrbno spremljala nedavne sklepe vlade, da
za reševanje tega problema nameni potrebna proračunska sredstva in da izvede
strukturno reformo, s katero bo zagotovila zajamčeno in spodobno osnovno raven
otroškega varstva v Romuniji ter hkrati tudi polno spoštovanje človekovih pravic.
Čeprav ima večina držav kandidatk zelo močne in razvite medije, je neodvisnost radia in
televizije precej vprašljiva. Še naprej si je treba prizadevati za večjo neodvisnost in
zastopanost predstavnikov širšega političnega spektra v odborih za medije.
V zvezi z manjšinami so se mnoge slabosti, ugotovljene v prejšnjem rednem poročilu,
začele reševati. Estonski parlament je sprejel dopolnila k zakonu o državljanstvu, ki
omogoča otrokom brez državljanstva pridobitev estonskega državljanstva. Slovaški
parlament je sprejel zakon o jeziku manjšine. Kljub temu imajo nekatere države
kandidatke težave pri iskanju primernega ravnovesja med legitimno krepitvijo položaja
državnega jezika in varstvom pravic manjšin do lastnega jezika. V tem pogledu estonski
zakon o jeziku in latvijski predlog zakona ne ustrezata mednarodnim standardom.
Latvija je potrdila pripravljenost, da skupaj z ustreznimi mednarodnimi organizacijami
pregleda predlog in ga uskladi z mednarodnimi standardi ter latvijsko ustavo, Estonija
pa ni pokazala podobne prožnosti inje zgolj pripravljena uvesti izboljšave pri izvajanju
predpisov, ne pa popraviti zakona.
Globoko zakoreninjeni predsodki v številnih državah kandidatkah še naprej povzročajo
diskriminacijo Romov v družbenem in gospodarskem življenju. Povečalo se je
rasistično pogojeno nasilje nad Romi, na katerega pa se oblasti niso odzvale s potrebno
nedvoumno odločnostjo. Za romske skupnosti so značilni brezposelnost, izredno slabi
življenjski pogoji, slaba zdravstvena oskrba, nizka izobrazba ter naraščajoča odvisnost
od socialne pomoči (tam, kjer sploh obstaja). Nekateri šolski sistemi imajo ločene
oddelke za romske otroke in mnogi romski otroci živijo na cesti. Čeprav je s sprejetjem
namenskih programov za izboljšanje položaja Romov v nekaterih državah kandidatkah
prišlo do spodbudnega napredka, so še vedno potrebna usklajena prizadevanja za to, da
bodo ti programi tudi dejansko izvedeni.
Položaj madžarske manjšine na Slovaškem seje izboljšal z vključitvijo predstavnikov
te manjšine v slovaško vlado, usklajenimi prizadevanji vlade za izboljšanje medetničnih
odnosov, izboljšanjem politike subvencij za kulturne dejavnosti manjšin in predvsem s
sprejetjem zakonodaje o jeziku manjšine. Romunske oblasti so še naprej pripravljene
iskati rešitev za ustanovitev madžarsko-nemške univerze, vendar pa je bil dejanski
napredek na tem področju le majhen.
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Sklep
Ob zelo pozitivnem razvoju na Slovaškem in z izjemo Turčije so bile države kandidatke
pri razvoju zdrave in stabilne demokracije ter spoštovanju pravne države na splošno
uspešne. Še naprej pa vzbuja skrb ravnanje z manjšinami in Romi ter položaj otrok v
sirotišnicah v Romuniji.
2.

Gospodarska merila

a)

Splošni razvoj

Letošnja ocena napredka pri izpolnjevanju kobenhavnskih gospodarskih meril je bila
pripravljena ob upoštevanju globalne upočasnitve gospodarske rasti, ki je posledica
krize v Aziji, Rusiji in na Kosovu. Ker je nekatere države kandidatke omenjena kriza
prizadela bolj kot druge, je Komisija v posameznih poročilih upoštevala tudi ta učinek,
politični odziv posameznih vlad in sposobnost gospodarstev omenjenih držav, da se
prilagodijo tem zunanjim pretresom. Na splošno so bile negativne posledice krize v
Rusiji večje, kot je bilo predvideno v lanskoletnih poročilih, pri čemer so bile nekoliko
bolj prizadete baltiške države, precej pa sta kriza v Rusiji in nedavni potres vplivala tudi
na Turčijo.
Gospodarske posledice kosovske krize za države kandidatke so bile majhne, pri čemer
sta bili najbolj prizadeti Bolgarija in Romunija, predvsem zaradi prekinitve prometnih
povezav po Donavi. Posledice spopadov tako glede števila beguncev kot upada blagovne
menjave pa niso bile tako hude, kot je bilo prvotno pričakovano. Poslabšala se je le
bilanca tekočih transakcij zaradi neugodnega okolja za mednarodne investicije na
Balkanu. Pri tem je treba poudariti, da se je v pričakovanju težav pri pridobivanju
zunanjih finančnih sredstev Evropska unija odločila, da tema dvema državama zagotovi
makrofinančna posojila, poleg tega pa bo z naslednjim letom tudi podvojila nepovratna
sredstva iz predpristopnih instrumentov. Kriza je bila sorazmerno hitro rešena in s tem je
bil odpravljen tudi glavni vzrok za potencialno manjše naložbe v obeh državah; na
zaupanje investitorjev še naprej najbolj vpliva napredek pri reformah, povezanih z
vključitvijo v EU. V tej luči so gospodarske možnosti Bolgarije na splošno še vedno
ugodne zaradi izboljšanja gospodarskih temeljev, možnosti Romunije pa ostajajo
nespremenjene.
Povprečna realna rast BDP v letu 1998 je v desetih državah Srednje in Vzhodne Evrope
znašala 2,2 %, pri čemer je bila v drugi polovici 1998 v večini držav rast BDP
negativna. Madžarska in Poljska sta s 5,1 % oziroma 4,8 % ohranili najvišjo stopnjo
rasti. Zaradi predhodnega poostrenega proračunskega nadzora sta Češka in Romunija z
negativnima stopnjama rasti, ki sta znašali -2,3 % oziroma -7,3 %, še naprej ostali v
recesiji. Bolgarija se je s 3,4 % vrnila med države s pozitivno realno rastjo BDP. V
večini držav se je uradna brezposelnost spet povečala, medtem ko stopnja
brezposelnosti, določena po metodologiji Mednarodne organizacije dela, kaže precej
bolj nestabilen vzorec. Inflacija je bila znatno nižja od pričakovane, ker so se zaradi
padca povpraševanja na svetovnem trgu veleprodajne cene močno znižale, blago, ki je
bilo prvotno namenjeno ruskemu trgu, pa je preplavilo domače trge. Razen Estonije in
Češke so leta 1998 vse druge srednje- in vzhodnoevropske države kandidatke zabeležile
povečanje trgovinskega in plačilnobilančnega primanjkljaja zaradi upada zunanjega
povpraševanja. Najslabši je bil položaj v Litvi, kjer je plačilnobilančni primanjkljaj
narasel na 12 % BDP, prav tako pa seje povečal proračunski primanjkljaj. Hkrati seje
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poslabšala javnofinančna bilanca v vseh državah, za katere so na voljo podatki. Estonija,
Latvija in Slovaška so začele zavirati ta neugodna gibanja, delno tudi z omejevanjem
državne porabe. Podoben politični odziv se pripravlja v Litvi in na Poljskem, potreben
pa bi bil tudi na Madžarskem. Glavni ekonomski podatki so prikazani v Prilogi 2.
Rast BDP se je začela izboljševati šele pred kratkim in pričakovana povprečna realna
stopnja rasti obsega proizvodnje v letu 1999 je približno 1,5 %, od tega približno -5 % v
Romuniji do skoraj 4 % na Madžarskem in na Poljskem. Slovenija naj bi zabeležila
približno 3-odstotno realno rast, preostale države pa vrednosti blizu ničte rasti.
Privatizacija je napredovala v vseh državah, pri čemer so se ponekod usmerili na
področje komunalnih storitev, drugje pa so uspešno prodali manjšinske deleže v
nekaterih velikih telekomunikacijskih podjetjih. Privatizacija bank le počasi napreduje.
Čeprav je začela na nižji ravni, je največji napredek dosegla Poljska, kjer so prodali
večinske deleže v treh bankah. Češka je prodala eno banko, Romunija dve manjši banki,
skandinavski investitoiji pa se še naprej zanimajo za banke v baltiških državah. Litva je
prodala svojo največjo zavarovalnico. Uporaba privatizacijskih sredstev za financiranje
tekoče porabe je razlog za zaskrbljenost, še zlasti če upoštevamo velikanske potrebe po
naložbah v infrastrukturo v vseh državah kandidatkah ter po uravnoteženosti proračuna
v srednjeročnem obdobju.
Celoten obseg neposrednih tujih naložb v srednjeevropske države kandidatke se je leta
1998 povečal kljub splošni večji previdnosti investitorjev glede nastajajočih trgov. Neto
prilivi so bili v večini držav večji kot 3 % BDP. Neposredne tuje naložbe v Estoniji in
Litvi so poskočile na 11 % oziroma na 8,6 % BDP, pri čemer je glavni del povečanja v
Litvi posledica enega samega velikega posla. Češka, Poljska in Romunija so privabile
dvakrat več tujega kapitala kot leto poprej, kar velja tudi za Slovaško, čeprav je obseg
tujih naložb manjši, kot je bilo mogoče pričakovati glede na njene možnosti. Vlade se
zavedajo, daje treba povečati pravno varnost, zmanjšati birokracijo in državne posege v
gospodarstvo ter tako ustvariti bolj prijazno okolje za investitorje. Komisija je izrazila
svojo zaskrbljenost zaradi številnih dogovorov "po meri" mednarodnih investitorjev
glede stopnje uvozne zaščite, davčnih olajšav in drugih spodbud, na katere nekatere
vlade pristajajo. V interesu gospodarske učinkovitosti, preglednosti in pravičnosti bi
morale vse koncesije temeljiti na objektivni podlagi in biti dostopne vsem tistim, ki
izpolnjujejo merila, ne glede na to, ali gre za domače ali tuje podjetje. Kumulativno je
delež neposrednih tujih naložb na prebivalca najvišji na Madžarskem, sledijo pa Češka,
Estonija in Latvija.
Prestrukturiranje določenih velikih industrijskih sektoijev je v nekaterih državah precej
težavno zaradi bolečih socialnih posledic. Tako na primer prestrukturiranje jeklarstva na
Poljskem ne napreduje dovolj hitro, s podobnimi težavami pa se soočajo tudi v
Romuniji, na Slovaškem, Češkem in v Bolgariji. Vendar pa se morajo vlade s tem
izzivom vsekakor spoprijeti, saj bo to zelo vplivalo na njihovo bodočo konkurenčnost v
okviru EU.
Vse države kandidatke so povečale trgovinsko povezanost z EU. Določbe o prosti
trgovini iz evropskih sporazumov so utrle pot gospodarskemu povezovanju med
državami kandidatkami in EU. Postopek vključevanja je aktiviral dolgoročna
prizadevanja za vzpostavitev tržnih gospodarstev in predstavlja gonilno silo za
izboljšanje konkurenčnosti teh držav. V primeru Turčije ima carinska unija ključno
vlogo pri tržnem povezovanju z Evropsko unijo, enako pa velja tudi za evropske
sporazume z Malto in Ciprom.
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Evropska unija je danes daleč najpomembnejši trgovinski partner trinajstih držav
kandidatk. Skupna vrednost trgovinske menjave seje v obdobju 1993-1998 povečala za
več kot dvakrat in znaša 180 milijard evrov. Z 10 % celotne trgovinske menjave so
države kandidatke postale drugi največji trgovinski partner EU, takoj za ZDA (20 %).
Presežek EU v trgovini z državami kandidatkami je leta 1998 znašal 33 milijard evrov,
35 % iz trgovinske menjave s Poljsko ter 25 % iz trgovinske menjave s Turčijo.
Trgovinski primanjkljaj EU s preostalim svetom (13 milijard evrov v letu 1998) so tako
več kot nadomestili presežki iz trgovine z državami kandidatkami.
Poleg tega pa se je močno povečala trgovinska povezanost med EU in državami
kandidatkami, delno tudi kot posledica ruske krize, ki je še okrepila ta osnovni trend.
Najvišja deleža imata Madžarska, pri kateri uvoz iz držav EU predstavlja 64,1 % vsega
uvoza, izvoz v EU pa 73,3 % vsega izvoza, ter Poljska s 65,9 % oziroma 68,3%. Litva
izkazuje s 37,4 % in 47,3 % najmanjša deleža, kar kaže na zelo močne zgodovinske
trgovinske vezi z Rusijo. Sposobnost držav kandidatk za hitro preusmeritev trgovinskih
tokov z vzhoda na zahod je nedvomno eden od razlogov za relativno majhne negativne
posledice ruske in kosovske krize za njihova gospodarstva. Seveda pa so gospodarstva,
ki so bolj reformirana in v večji meri povezana s trgi EU, utrpela manjšo škodo zaradi
teh zunanjih dejavnikov, pa tudi potreba po prilagajanju je bila manjša.
Neposredne tuje naložbe so bile pomemben, ne pa tudi edini integracijski dejavnik.
Tako je Madžarska, ki ima največji delež neposrednih tujih naložb, tudi najbolj
povezana z EU, vendar ji tesno sledita Slovenija in Poljska, čeprav sta njuna deleža
tovrstnih naložb sorazmerno nižja. V tej regiji so bila še posebej dejavna podjetja iz EU
in imajo levji delež pri neposrednih tujih naložbah. Pristopni cilji kot tudi novi in bolj
liberalni trgovinski in investicijski okviri so nedvomno spodbudili povečan priliv
kapitala iz podjetij EU v te države. Neposredne tuje naložbe so bistveno prispevale k
posodabljanju gospodarstev držav kandidatk tako s prenosom sodobnih tehnologij, višjih
proizvodnih standardov, prenosom znanja in izkušenj kot s širitvijo podjetništva. Poleg
tega pa neposredne tuje naložbe povečujejo zaposlenost, hkrati pa omogočajo, da
lokalna podjetja postajajo dobavitelji sodobnih izdelkov in storitev. Seveda pa imajo
tudi tuji neposredni investitorji koristi od dostopa do novih trgov in nižjih stroškov
dobro izobražene delovne sile.
Medtem ko povezovanje med EU in državami kandidatkami hitro napreduje, je hitrost
povezovanja med samimi kandidatkami počasnejša, pa čeprav se je delež romunske
trgovine z državami CEFTE v preteklem letu povečal za 50 %. Počasna liberalizacija
trgovine med državami CEFTE kot tudi zatekanje k raznim zaščitnim ukrepom zavira
možnosti širitve trgovine, ki jih je bilo pričakovati od tega srednjeevropskega združenja.
Pričakovani ugodni učinki združenja CEFTA (bodisi na naročanje sestavnih delov pri
zunanjih partneijih ali za izvozno proizvodnjo), na katerih so pogosto temeljile večje
investicije, niso bili v celoti doseženi. Zato je treba hkrati s povezovanjem med EU in
CEFTO pospešiti tudi sprostitev trgovinske menjave med državami CEFTE, s čimer bi
pospešili naložbe in pomagali pripraviti regijo na razširjen evropski trg.
Podpis prostotrgovinskih sporazumov med srednje- in vzhodnoevropskimi državami
kandidatkami in Turčijo je pozitivni premik, ki bo pospešil gospodarsko povezovanje.
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Ukrepi za pospeševanje gospodarskega povezovanja, ki jih morajo sprejeti države
kandidatke
Izboljšanje infrastrukture, nadaljnje prestrukturiranje industrije in posodabljanje
gospodarstva v državah članicah kakor tudi spodbujanje nadaljnjih povezav zahteva
veliko investicijskih sredstev, vključno z neposrednimi tujimi naložbami. Podjetja in
tudi tuji investitorji potrebujejo za dolgoročne naložbe stabilen, predvidljiv in
spodbuden zakonodajni okvir, ki ga izvaja učinkovita državna uprava. Neustrezni ali
pomanjkljivi predpisi zmanjšujejo zaupanje trga, zaradi česar se investitorji težje
odločajo za investicije. Prav tako pa nedosledno izvajanje prepisov slabi sposobnost
podjetij za učinkovito poslovanje in odzivanje na spremembe. Takšne razmere
zmanjšujejo pritok kapitala, ki je kljub izrednemu porastu v nekaterih državah
kandidatkah še vedno sorazmerno majhen v primerjavi z drugimi deli sveta. Kot je bilo
poudarjeno na evropski okrogli mizi industrialcev, morajo zato države kandidatke:
•

nadaljevati usmerjeno reformo sedanjega upravnega okvira in razčistiti vprašanja
glede lastninskih pravic; vzpostaviti morajo pravni okvir za olajšanje naložb v
prometno in okoljsko infrastrukturo, kar bo tudi bistveno pospešilo izvajanje
pravnega reda EU na teh področjih;

•

pospešiti prevzem in izvajanje pravnega reda EU, zlasti glede vprašanj enotnega
trga;

•

spremeniti postopek sprejemanja predpisov, vključno s tesnejšimi stiki s poslovnim
svetom in izboljšanjem socialnega dialoga.

Ukrepi za podporo gospodarskega povezovanja, ki jih mora sprejeti EU
Poleg pomembnih sklepov, ki jih je EU sprejela v zvezi s pripravami na prihodnje
financiranje povečane Unije in bližnjo medvladno konferenco, na kateri bodo sprejeti
potrebni institucionalni sklepi, mora EU sprejeti še celo vrsto manjših ukrepov za boljše
povezovanje z državami kandidatkami.
EU je srednje- in vzhodnoevropskim državam že odobrila prosto trgovino z
industrijskimi izdelki, še vedno pa obstajajo omejitve za menjavo kmetijskih
proizvodov. Boljši dostop do trga EU za kmetijske proizvode iz omenjenih držav bi
lahko s povečanjem konkurenčnosti in kakovosti pospešil preobrazbo tega sektorja še
pred pristopom. Zato bi morala EU, pod pogojem, da so srednje- in vzhodnoevropske
države pripravljene ravnati enako, postopno zmanjševati sedanje omejitve in tako
sprostiti trgovino s kmetijskimi proizvodi z omenjenimi državami, pri tem pa tudi
upoštevati zadnjo reformo skupne kmetijske politike (Agenda 2000), raznolikost
kmetijskih struktur v srednje- in vzhodnoevropskih državah ter pravila Svetovne
trgovinske organizacije. Za vključitev tega cilja bi lahko razširili sedanja pogajanja o
nadaljnjih vzajemnih koncesijah v trgovini s kmetijskimi proizvodi. Tudi vprašanje
izvoznih stimulacij za blago, ki se izvaža v države kandidatke, je treba ponovno proučiti.
Na novo je treba preveriti tudi uporabo protidampinških pravil za države kandidatke, ker
se vse bolj vključujejo v gospodarstvo EU. Na sestanku v Essnu je Evropski svet med
drugim sklenil naslednje: "Glede na to, da se politika konkurence in nadzora nad
državno pomočjo ter tisti del pravnega reda EU, ki se nanaša na notranji trg, uspešno
izvajajo, kar zagotavlja enako zaščito pred nelojalno konkurenco kot obstaja v okviru
notranjega trga, lahko Unija prouči možnost, da preneha uporabljati trgovinske zaščitne
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instrumente za industrijske izdelke." Komisija bo v letu 2000 ocenila razmere v
posameznih državah kandidatkah in bo ob zadostnem napredku na tem področju
vključila ustrezne predloge v tretje redno poročilo.

b)

Pregled po državah

Napredek posameznih držav se ocenjuje po dveh gospodarskih merilih, določenih na
sestanku v Kobenhavnu, in sicer, ali obstaja delujoče tržno gospodarstvo ter ali se je
država sposobna soočiti s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v EU.

i.

Obstoj delujočega tržnega gospodarstva

Obstoj delujočega tržnega gospodarstva se ocenjuje na podlagi tega, v kolikšni meri so
izpolnjeni naslednji pogoji:
•

ravnotežje med povpraševanjem in ponudbo se vzdržuje s prostim medsebojnim
delovanjem tržnih sil; cene in trgovina so liberalizirani;

•

odpravljene so vse večje ovire za dostop do trga (ustanavljanje novih podjetij) in za
izstop s trga (bankroti, stečaji);

•

pravni sistem, vključno z ureditvijo lastninskih pravic, obstaja in zakonodaja in
pogodbe se izvršujejo;

•

dosežena je makroekonomska stabilnost, vključno s stabilnostjo cen ter z zdravimi
javnimi financami in zunanjo bilanco;

•

obstaja širše soglasje o bistvenih vprašanjih gospodarske politike;

•

finančni sektorje dovolj razvit, da lahko usmerja prihranke v donosne naložbe.

V poročilih za leto 1998 je Komisija ugotovila, da je Poljsko, Madžarsko, Ciper,
Estonijo, Slovenijo in Češko mogoče šteti za delujoča tržna gospodarstva, čeprav stanje
na Češkem vzbuja zaskrbljenost. Zaradi doslednega izvajanja gospodarske politike in
reform se kot delujoče tržno gospodarstvo lahko upošteva tudi Latvijo. Ocenjena je bila
tudi Malta in se jo tudi lahko uvrsti v to skupino.
Slovaška in Litva sta blizu tega, da postaneta delujoči tržni gospodarstvi. Če se bodo
reforme, za katere sta se državi že odločili oziroma so v pripravi, prihodnje leto tudi
dosledno izvajale, bi lahko obe državi naslednje leto izpolnili to gospodarsko merilo.
Tudi Bolgarija hitro napreduje pri vzpostavljanju delujočega tržnega gospodarstva,
vendar je bilo njeno izhodišče zelo nizko. Položaj v Romuniji je zelo zaskrbljujoč, ker je
država že tretje leto zapored v recesiji, pa tudi zaradi nenehne makroekonomske
nestabilnosti in ker še ni bil vzpostavljen zanesljiv pravni in institucionalni okvir, ki bi
lahko pospešil gospodarske reforme. Turčija ima številne značilnosti delujočega tržnega
gospodarstva. Pri doseganju makroekonomske stabilnosti je sicer napredovala, vendar
pa mora za nadaljevanje tega procesa znižati inflacijske pritiske in javni primanjkljaj ter
pripraviti nadaljnje strukturne reforme.
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ii.

Sposobnost soočiti se s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v okviru EU

To merilo se ocenjuje na podlagi naslednjega:
•

da obstaja delujoče tržno gospodarstvo z zadostno stopnjo makroekonomske
stabilnosti, da lahko gospodarski dejavniki sprejemajo odločitve v stabilnem in
predvidljivem okolju;

•

da obstajajo zadostni človeški viri in materialna sredstva po primerni ceni, vključno
z infrastrukturo (oskrba z energijo, telekomunikacije, promet itd.), za izobraževanje
in raziskave in za pokrivanje prihodnjih potreb na tem področju;

•

v kakšnem obsegu vladna politika in zakonodaja vplivata na konkurenčnost prek
trgovinske politike, politike konkurence, državne pomoči, podpore malih in srednjih
podjetij, itd.;

•

kakšno stopnjo in hitrost trgovinskega povezovanja z EU bo država dosegla pred
širitvijo; ta točka se nanaša tako na obseg kot na vrste blaga, s katerim že trguje z
državami članicami;

•

kakšen je delež malih podjetij, deloma, ker imajo običajno takšna podjetja večje
koristi od boljšega dostopa do trga, in deloma, ker bi lahko prevlada velikih podjetij
privedla do večjega odpora do prilagajanja.

Komisija v letošnjih poročilih ugotavlja, da se je Ciper že sposoben soočiti s
konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji; do enake ugotovitve je prišla tudi v
novi oceni Malte. Poljska, Madžarska, Estonija in Slovenija so izboljšale svojo
srednjeročno sposobnost soočanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji.
Češka še naprej popušča, vendar bi morala biti srednjeročno še vedno sposobna izpolniti
to merilo, če bo dosledno izvedla preostale gospodarske reforme.
Kljub vplivu ruske krize je Latvija dobro napredovala in bi morala biti srednjeročno
sposobna izpolniti to zahtevo. Prav tako pa bi moralo biti srednjeročno tudi slovaško
gospodarstvo s sprejetjem in izvedbo sedanjega programa pravne in strukturne reforme
sposobno izpolniti to zahtevo.
Čeprav Litva ne zaostaja pretirano, pa bo morala še naprej dosledno uresničevati
dosedanja prizadevanja. Za bolgarsko gospodarstvo se izpolnitev tega merila sicer
časovno odmika prek srednjeročnega obdobja, vendar je tudi Bolgarija izjemno
napredovala. Pred Romunijo je še dolga pot. Turčija bo morala izvajati dosledno
gospodarsko razvojno politiko, katere cilj bosta posodobitev in strukturna reforma
premalo razvitih področij in regij, da bi se njeno celotno gospodarstvo lahko soočilo s
konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v okviru Unije.

iii.

Sklepi

Ob upoštevanju obeh meril lahko sklenemo, da je dve kandidatki, Ciper in Malto, že
mogoče šteti za delujoče tržno gospodarstvo in da bi morali biti sposobni soočati se s
konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji. Obe državi v celoti izpolnjujeta
kobenhavnska gospodarska merila. Turčija je poseben primer zaradi svoje dvojne
ekonomije. Srednjeročno mora izboljšati delovanje trgov in okrepiti svojo sposobnost
soočati se s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v Uniji. Prav tako kot v času objave
mnenj sta od desetih držav Srednje in Vzhodne Evrope Madžarska in Poljska tudi zdaj
še najbliže, da bi popolnoma izpolnili merila. Sledita Slovenija in Estonija in nato še
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Češka, ki pa mora bistveno napredovati. Ker je Latvija v lanskem letu močno
napredovala, lahko zdaj tudi njo priključimo tej skupini. Če bo Slovaška izvedla
reforme, ki potekajo, bi morala biti v naslednjem letu sposobna izpolnjevati prvo merilo,
in s tem bi lahko srednjeročno izpolnila tudi drugo merilo. Za Litvo lahko rečemo, da ni
sposobna v celoti izpolnjevati nobenega od meril, saj je bil lanski napredek manjši od
pričakovanega, kar pa je delno posledica odziva vlade na rusko krizo. Bolgarija in
Romunija ne izpolnjujeta nobenega merila. Spodbudno pa je, da Bolgarija še naprej hitro
napreduje in si zelo prizadeva za izvedbo gospodarskih reform, vendar moramo
upoštevati, da je začela na zelo nizki ravni. Na žalost lahko za stanje v Romuniji v
primerjavi s prejšnjim letom v najboljšem primeru rečemo, da seje stabiliziralo.
3.

Druee obveznosti članstva

Na sestanku v Kobenhavnu je Evropski svet izrazil mnenje, da je za članstvo potrebna
"sposobnost za prevzem obveznosti članstva, kar vključuje zavezanost k ciljem
politične, ekonomske in monetarne unije".
Prevzem pravnega reda EU vključuje postopek njegovega prenosa, izvajanja in
izvrševanja. Postaviti gaje treba v strateški okvir z uresničljivimi roki, določenimi glede
na usposobljenost uprave in proračunska sredstva. Na madridskem sestanku je Evropski
svet poudaril, da ni pomembno zakonodajo EU samo vključiti v nacionalne zakonodaje,
ampak je treba zagotoviti tudi njeno učinkovito izvajanje prek ustreznih upravnih in
pravosodnih struktur, kar je tudi bistvo pogajanj. To je tudi glavni vidik priprav za
članstvo in bistveni predpogoj za ustvarjanje medsebojnega zaupanja, ki je za prihodnje
članstvo nepogrešljivo.
Kakovostna državna uprava in kakovostno sodstvo sta osrednjega pomena za države
kandidatke, da bodo lahko prevzele obveznosti članstva in učinkovito uporabljale
sredstva iz strukturnih skladov EU. Za učinkovito izvajanje in uveljavljanje pravnega
reda EU je treba sedanje institucije okrepiti in vzpostaviti nove. Na razpolago morajo
biti ustrezni človeški in finančni viri. V tem procesu so ključnega pomena programi
usposabljanja in poklicnega usmerjanja.
a)

Pregled po državah

Vse države kandidatke so nadaljevale z delom na področju približevanja zakonodaje,
vendar pa se dejanski napredek pri prevzemanju pravnega reda EU med posameznimi
kandidatkami precej razlikuje. Na splošno so Madžarska, Latvija in Slovaška obdržale
primeren tempo približevanja zakonodaje, Slovenija in Slovaška pa sta svoja
prizadevanja močno okrepili. V Estoniji, Litvi in Romuniji je delo na različnih področjih
potekalo različno, ponekod so zelo napredovale, na drugih področjih pa močno
zaostajajo. Hitrost prenosa zakonodaje EU na Poljskem in Češkem je še vedno precej
medla. Počasnost in nesistematičen pristop k približevanju v teh dveh državah nista
skladna z njunimi političnimi ambicijami za čim prejšnji vstop v EU. Ciper mora v
svojo zakonodajo prenesti še velik del zakonodaje EU, pri čemer so načrtovani roki za
prenos zelo blizu ciljnega datuma, ki ga je Ciper določil za pristop, in kar pušča zelo
malo prostora za prikaz učinkovitega izvajanja zakonodaje. Malta je napredovala zelo
malo ali pa sploh ne, razen na področju prostega pretoka storitev. Turčija še naprej
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izpolnjuje svoje obveznosti v okviru pogodbe o carinski uniji, čaka pa jo še veliko dela,
zlasti na področju konkurence in carin.
Madžarska glede upravne in pravosodne usposobljenosti dokaj dosledno vzpostavlja in
krepi institucije za izvajanje in izvrševanje pravnega reda EU. Institucionalni razvoj na
Poljskem, Češkem in v Estoniji je nezadosten in posledica tega je, da so sicer nekateri
deli uprave dobro usposobljeni za učinkovito izvajanje pravnega reda EU, pri drugih pa
se kažejo velike pomanjkljivosti. Slovenija še naprej izboljšuje usposobljenost svoje
uprave, vendar se sooča z velikimi težavami pri dejanskem ustanavljanju številnih
ustanov, ki so bile predvidene v nedavno sprejetih zakonih. Litva je izjemno
napredovala pri vzpostavljanju potrebnih struktur, vendar pa novo ustanovljene strukture
potrebujejo določen čas, preden bodo lahko pokazale svojo učinkovitost. Čeprav je
Latvija še naprej uspešna na glavnih področjih, kot so državna pomoč ter standardizacija
in certifikacija, se bo morala resno posvetiti reformi javne uprave in pravosodja.
Slovaška mora svoje dobre namene in napredek na področju zakonodaje pretvoriti v
dejanski napredek pri krepitvi uprave in pravosodja. Bolgarija si sicer zelo prizadeva,
vendar jo pesti pomanjkanje sredstev. Usposobljenost uprave in sodstva v Romuniji je
še vedno nizka. Malta mora okrepiti svojo upravno usposobljenost na vseh področjih in
vzpostaviti številne ključne institucije. Čeprav je na Cipru že od vsega začetka obstajala
močna uprava, mora vzpostaviti institucije še na številnih področjih in jih okrepiti na
področju pomorskega prevoza in okolja. Turčija mora nadaljevati s posodabljanjem
svojih upravnih struktur in okrepiti usposabljanje.
Pregled stanja po posameznih državah je zajet v Prilogi 1.
b)

Pregled po področjih

i.

Cilj politične, ekonomske in monetarne unije

Države kandidatke nadaljujejo s prilagajanjem skupni zunanji in varnostni politiki
Evropske unije, s čimer izkazujejo svojo voljo, da s političnim dialogom in konkretnimi
dejanji prispevajo k učinkovitemu ukrepanju na tem področju. Vse države kandidatke so
se pridružile skupnemu mnenju o Kosovu, prepovedi letalskega prometa z Jugoslavijo in
naftnemu embargu proti Jugoslaviji. Kandidatke so uspele rešiti večino obmejnih sporov
s tretjimi državami. Pogovori med Slovenijo in Hrvaško o Piranskem zalivu se
nadaljujejo. Latvija in Estonija sta pripravljeni podpisati sporazum o meji, takoj ko bo to
pripravljena storiti tudi Rusija.
Evropska monetarna unija (EMU) je sestavni del pravnega reda EU. Vendar pa je
treba jasno razlikovati med sodelovanjem v EMU, ki je obvezno za vse države članice,
in prevzemom evra kot enotne valute. Od novih držav članic se ne pričakuje, da
sprejmejo enotno valuto takoj po pristopu, čeprav bodo sodelovale v EMU. Obstaja
nevarnost, da bodo države kandidatke svoje politike togo usmerile v izpolnjevanje
maastrichtskih konvergenčnih meril, da bi čim prej prevzele evro. Nekaj kandidatk je že
izrazilo željo, da bi to storile že ob pristopu ali zelo kmalu po njem. Vendar pa je
bistveno, da se osredotočijo predvsem na krepitev tržnih načel, na hitrejše trgovinsko
povezovanje z EU ob sočasnem prevzemanju pravil enotnega trga ter na izvajanje
reform in sprostitev finančnih trgov, da bi tako utrdile dobro delovanje trga in dosegle
trajno makroekonomsko stabilnost. Poskusi prezgodnjega prevzema evra (torej še
preden bi ta gospodarstva dosegla trajno visoko stopnjo konvergence) bi bili lahko za
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kandidatke prezahtevni, zato jih je treba od takšnih poskusov odvrniti. Zato se zdi, da
dejanske trajnostne konvergence ne bo mogoče ocenjevati, dokler države kandidatke ne
dokažejo svoje usposobljenosti za uspešno delovanje na enotnem trgu in sprostijo pretok
kapitala, kot so to storile sedanje države članice.
EMU predpostavlja postopen razvoj gospodarstev držav kandidatk, ki naj bi pripeljal do
dokončnega sprejetja enotne valute. Ob pristopu bodo imele status držav članic, vendar
bodo za njih veljala določena odstopanja v okviru pravic in obveznosti, kot jih
opredeljuje 122. člen Amsterdamske pogodbe. To pomeni, da bodo sicer sodelovale v
EMU, vendar bodo še vedno uporabljale lastne nacionalne valute. Takšno odstopanje bo
odobreno v evropskih sporazumih. Češka, Estonija, Madžarska, Poljska, Slovenija,
Slovaška, Latvija, Litva in Bolgarija bi morale biti srednjeročno sposobne sodelovati v
EMU, ne da hkrati prevzele tudi evro, pod pogojem, da si bodo še naprej prizadevale za
makroekonomsko stabilizacijo in strukturne reforme ter usklajevanje svoje zakonodaje
na tem področju s pravnim redom EU. Tudi Ciper in Malta bi lahko sodelovala v EMU
(ne pa tudi na področju evra), vendar ju čaka še precej dela, da bosta svojo zakonodajo
uskladila s pravnim redom EU. Veliko dela čaka tudi Turčijo, s tem da bi morala Turčija
napredovati tudi na področju makroekonomske stabilizacije. Sodelovanje Romunije v
tretji fazi EMU (ne da bi prevzela tudi evro) pa bi lahko predstavljalo resen problem
zaradi negotovih gospodarskih razmer v tej državi.
O sodelovanju novih držav članic na področju evra se bo skladno s pogoji za prevzem
enotne valute odločalo šele po pristopu. Pred tem bo EU po postopku iz 121. člena
Amsterdamske pogodbe preverila, če nove države članice dosegajo visoko stopnje trajne
konvergence.
ii.

Prevzem pravnega reda EU

V večini držav kandidatk že obstaja trdna pravna podlaga za področje notranjega trga.
Nekatere dele zakonodaje o notranjem trgu pa države le počasi sprejemajo, kot na
primer ureditev področja javnih storitev v zakonodaji o javnih naročilih, uskladitev
zakonodaje o DDV in trošarinah. Kandidatke čaka še precej dela tudi pri usklajevaju in
uvedbi pristopa EU do standardizacije in certifikacije. Vse države kandidatke se morajo
resno lotiti reševanja vprašanj v zvezi z obvezno certifikacijo, zamudami pri
sprejemanju zakonodaje o odgovornosti za proizvode, s prepočasnim napredovanjem pri
vzpostavljanju mehanizmov tržnega nadzora ter premajhno pripravljenostjo zasebnega
sektorja za prostovoljno certificiranje. Nekatere države kandidatke morajo bistveno
pospešiti svoja prizadevanja za sprejem okvirne zakonodaje, vse države kandidatke pa
morajo poskrbeti za vzpostavitev s tem povezanega institucionalnega okvira (se pravi,
ločitev zakonodajnih, standardizacijskih in akreditacijskih nalog ter vzpostavitev
mehanizmov tržnega nadzora).
Čeprav je bilo v zadnjem letu opaziti bistven napredek pri sprejemanju zakonodaje o
državni pomoči, v nobeni državi sistem za nadzor državne pomoči še ne deluje v celoti
(t.j. da obstaja zakonodaja o državni pomoči in da obstaja neodvisni nadzorni organ za
učinkovit nadzor, poročanje in izvrševanje te zakonodaje). Vse države kandidatke bi
morale svoja prizadevanja osredotočiti na vzpostavitev delujočega sistema nadzora
državne pomoči.
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Nobena država kandidatka ni dosegla posebnega napredka pri prenosu zakonodaje na
področju varstva okolja. Večina držav je v preteklem letu nekoliko napredovala pri
analizi problemov in razvoju strategij ter investicijskih načrtov za uskladitev tega
področja. Ta napredek je še posebej opazen pri Sloveniji, Latviji in Litvi. Nasprotno pa
Poljska nima celostne strategije in je na tem področju bolj malo napredovala. Če se
države ne bodo bolj potrudile pri prevzemanju in izvajanju zakonodaje, se bodo
zagotovo v kratkem soočile z resnimi težavami pri nadaljnjem usklajevanju s pravnim
redom EU za področje okolja. Poleg tega pa bo za izvajanje že izdelanih strategij treba
zagotoviti potrebne finančne in človeške vire.
Z izjemo Madžarske in Poljske, ki na področju finančnega nadzora vztrajno
napredujeta, se bodo morale preostale države kandidatke veliko bolj potruditi za
učinkovit finančni nadzor. Še posebno veliko pozornost bo treba posvetiti sistemu
notranjega nadzora.
Napredek na avdiovizualnem področju je zelo majhen in le malo kandidatk se je
popolnoma uskladilo z direktivo o televiziji brez meja.
Zagotavljanje visokih standardov jedrske varnosti na celotni evropski celini sodi med
prednostne naloge EU, zlasti pa to pomeni čim prejšnje zaprtje najstarejših reaktorjev
sovjetske izdelave, ki jih ni mogoče posodobiti na raven evropskih varnostnih
standardov. Na zahtevo kolnskega Evropskega sveta je Komisija v letošnjih rednih
poročilih temu vprašanju posvetila prav posebno pozornost. Reaktorji, ki jih ni mogoče
ustrezno posodobiti, so v treh državah kandidatkah - enoti 1 in 2 v Ignalini v Litvi, enoti
1-2 VI v Bohunicah na Slovaškem ter enote 1-4 v Kosloduju v Bolgariji. Komisija se z
vsako od teh držav intenzivno pogaja, da bi se dogovorila za datum dokončnega
prenehanja obratovanja teh reaktorjev. Pri tem je Komisija poudarila pripravljenost EU
in širše mednarodne skupnosti, da zagotovi finančno in tehnično pomoč za razgradnjo
teh objektov.
Litovska vlada se je ob podpori parlamenta odločila, da bo zaprla enoto 1 v Ignalini še
pred letom 2005. Ta odločitev je v skladu z obveznostjo Litve po Sporazumu o
poročanju o jedrski varnosti. Datum prenehanja obratovanja enote 2 bo določen leta
2004 ob pregledu nacionalne energetske strategije. Vendar pa Komisija glede na razliko
v starosti med enotama 1 in 2 pričakuje, da bo Litva enoto 2 zaprla najkasneje do leta
2009.
Podobno seje slovaška vlada odločila zapreti enoti 1-2 VI v Bohunicah do leta 2006
oziroma 2008. Slovaška nima nobenih mednarodnih obveznosti v okviru Sporazuma o
poročanju o jedrski varnosti inje v zadnjih letih veliko vlagala v varnostno posodobitev
teh reaktoijev.
Obe vladi sta sprejeli daljnosežne in pogumne odločitve za zagotovitev večje jedrske
varnosti tako za njuno prebivalstvo kot tudi za sosednje države. Komisija ugotavlja, da
so bile te odločitve sprejete v duhu evropskega povezovanja in da predstavljajo
pomemben korak v pripravi za članstvo v EU. Komisija se je odločila predlagati
dodatno finančno pomoč v okviru programa Phare za pokrivanje stroškov prenehanja
obratovanja in razgradnje. Prav tako namerava organizirati srečanja z mednarodno
skupnostjo, še zlasti s tistimi državami, ki so podpisnice Sporazuma o jedrski varnosti,
da bi zbrali dodatna finančna sredstva za ta proces.
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Glede na tako pomembne odločitve, ki sta jih v okviru priprav na pridružitev EU sprejeli
ti dve vladi, pa dejstvo, da se bolgarska vlada še vedno ni pripravljena obvezati za
dokončno zaprtje enot 1-4 v Kosloduju, pomeni še toliko večje razočaranje. Komisija si
bo še naprej prizadevala, da se z bolgarskimi oblastmi dogovori za realen rok za
prenehanje obratovanja teh reaktorjev.
Napredek pri prilagajanju zakonodaje o pravosodju in notranjih zadevah je
neenakomeren tako po področjih kot glede sprejemanja in izvajanja zakonodaje. Na
ključnih področjih, kot so priseljevanje, azil, policija, droge, nadzor državne meje, boj
proti korupciji, sodelovanja v kazenskih in civilnih zadevah ter splošna reforma sodstva
so Litva, Estonija, Slovenija, Latvija in Bolgarija dosegle pomemben napredek. Čeprav
je bila Madžarska na začetku v prednosti, je njen napredek precej omejen. Poljska,
Češka in Slovaška napredujejo zelo počasi. Določene premike je opaziti v Romuniji, ki
pa jo čaka še veliko delo. Ciper je glede pravosodja in notranjih zadev v relativno
dobrem položaju, vendar pa bo kljub temu moral povečati svoja prizadevanja na večini
področij. Napredek Malte in Turčije je v tem trenutku težko oceniti.
Prevzemanje pravnega reda EU na socialnem in zdravstvenem področju napreduje
precej počasi. Glede na nizek življenjski standard, vedno večje socialne razlike med
ljudmi in omejen dostop do zdravstvene oskrbe ima usklajevanje s pravnim redom EU
pogosto manjšo prednost kot reforma zdravstvenega sistema in sistema pokojninskega
zavarovanja, ki sta nujna dejavnika socialne varnosti. Socialni dialog se le počasi
razvija. Glede na negativne posledice, ki jih tako stanje utegne imeti za socialno
kohezijo, je nujno, da kandidatke pospešijo svoje delo na tem področju.
Nobena od držav kandidatk ni bistveno napredovala na področju strukturne reforme v
kmetijstvu. To še zlasti velja za Poljsko in Romunijo, kjer so sprejeli kratkoročne
blažilne ukrepe, medtem ko nujno potrebnemu dolgoročnemu prestrukturiranju ne
posvečajo dovolj pozornosti. Čeprav je večina držav dosegla določen napredek pri
prenosu pravnega reda EU o veterini in fitosanitamem nadzoru, je za učinkovito
izvajanje zakonodaje potrebno še veliko dela in investicijskih sredstev, na primer za
posodobitev laboratorijev in okrepitev obmejnih inšpekcijskih služb. Vse države se
morajo bolj celovito lotiti usklajevanja svoje politike in prakse s politiko in prakso EU
na področjih, kot so organizacija trga in cen, razvoj podeželja, struktura in lastništvo
zemlje in podobno.
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IV.

PRISTOPNA STRATEGIJA
1.

Uvod

Komisija meni, da je napočil čas za nov zagon v procesu širitve in da mora pokazati
svojo odločenost za pospešitev tega procesa. To bo hkrati povečalo zaupanje v možnosti
pristopa držav kandidatk.
Zato Komisija predlaga strategijo za začetek pogajanj o pristopu, ki bodo lahko potekala
vzporedno s pripravami kandidatk za članstvo. Ta pristop bo omogočal boljši pregled
nad dejanskim napredkom, spodbujal kandidatke k večjim prizadevanjem pri pripravah
in vsaki državi omogočil napredovanje k pristopu glede na vložena prizadevanja za
izpolnitev kobenhavnskih meril.
2.

Začetek pogajanj o pristopu

2.1

Možnosti

Ob upoštevanju stanja, opisanega v vsakem od rednih poročil, in potrebe po ohranjanju
zagona v pristopnem procesu, je Komisija raziskala naslednje možnosti za začetek
pogajanj o pristopu:
a) da se natančno ravna po metodi, ki jo je sprejel Evropski svet na sestankih v
Luxembourgu in Kčlnu, se pravi, da priporoči začetek pogajanj samo s tistimi državami,
ki so v pripravah za članstvo dosegle zadosten napredek in ki bi srednjeročno lahko
izpolnile pogoje za članstvo. Tako bi še naprej uporabljali isto objektivno metodologijo,
ki jo je določil Evropski svet za nekatere sedanje države kandidatke, s čimer bi
zagotovili, da bi vsaka država, povabljena k pogajanjem, izpolnjevala ista minimalna
merila glede stopnje pripravljenosti;
b) da priporoči začetek pogajanj z vsemi državami, ki izpolnjujejo kobenhavnska
politična merila. Prednost te možnosti je, da se upošteva splošno mnenje, daje potreben
nov zagon v procesu širitve, pri čemer bi upoštevali dramatične spremembe na
evropskem političnem prizorišču, v glavnem zaradi balkanskih kriz. Te krize so
poudarile bistven prispevek, ki ga ima in ki ga mora v prihodnje tudi ohraniti model
evropskega povezovanja za zagotavljanje miru in blaginje v Evropi.
Začetek pogajanj z vsemi kandidatkami, ki izpolnjujejo kobenhavnska politična merila,
ter izboljšanje strategije do drugih evropskih držav, bi pokazal odločenost Evropske
unije, da prevzame svoj del odgovornosti skladno z izjavo Evropskega sveta iz
decembra 1997: "Z začetkom procesa širitve se žačenja novo obdobje, s katerim bodo
končno prenehale razprtije preteklosti. Razširitev modela evropskega povezovanja čez
vso celino je obljuba prihodnje stabilnosti in blaginje."
Medtem ko je slaba stran prve možnosti v tem, da ne upošteva dovolj spremenjenih
političnih razmer v Evropi, pa druga možnost prinaša številna tveganja:
•

ustvarjanje precedensa za bodoče pristope. Poleg trinajstih držav, ki so trenutno
vključene v proces širitve, je EU ponudila možnost bodočega članstva tudi
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nekaterim drugim evropskim državam. Če bi se zdaj začela pogajati z državami, ki
še niso dovolj pripravljene, bi bilo kasneje to prakso težko spremeniti;
•

prenehanje reformnega zagona. V svojih prvih rednih poročilih je Komisija
poudarila upočasnitev reform v Republiki Češki in Sloveniji, kar je delno pripisala
določeni "sprostitvi" po začetku pogajanj. Slovenija si je na podlagi te analize
prizadevala ponovno pospešiti reforme, medtem ko se položaj v Republiki Češki še
ni bistveno izboljšal. Latvija, Litva, Slovaška in Bolgarija se zelo trudijo, da bi
pospešile usklajevanje zakonodaje in da bi se lahko začele pogajati. Nevarnosti
upočasnitve procesa ni mogoče izključiti, če bi se pogajanja začela, preden bi bila
določena država dovolj pripravljena;

•

začetek procesa zelo dolgih pogajanj. Doslej" je bilo v navadi, da je Komisija
priporočila začetek pogajanj šele, ko so obstajale realne možnosti, da bi lahko
določena država srednjeročno izpolnila kobenhavnska merila. Če bi začeli pogajanja
brez upoštevanja tega pogoja, bi lahko obe strani obsodili na dolga in naporna
pogajanja, poleg tega pa bi obstajala nevarnost, da bi EU pod pritiskom pristala na
neustrezne pristopne pogoje. To tveganje je seveda treba oceniti glede na napetosti,
do katerih pa lahko pride, če se bo s pogajanji preveč odlašalo.

2.2

Priporočila

Potem ko je Komisija proučila različne možnosti, se je odločila, da Evropskemu svetu
priporoči kombinacijo obeh načinov. Namen takega pristopa je:
•

delovati v skladu s politično nujo EU, da odločilno prispeva k stabilnosti in blaginji
na evropski celini tako, da krepi povezovalno naravo pristopnega procesa;

•

vsaki državi kandidatki omogočiti, da pri pogajanjih napreduje tako hitro, kot
omogočajo njena lastna prizadevanja v pripravah za pristop;

•

izogniti se nevarnosti upočasnitve procesa reform v državah kandidatkah in tako
zagotoviti čimprejšnjo, dobro pripravljeno širitev Evropske unije;

•

poudariti absolutno prednost kobenhavnskih političnih meril za začetek in
nadaljevanje pogajanj o pristopu s posamezno državo kandidatko;

•

zagotoviti, da države kandidatke izpolnjujejo vsa kobenhavnska merila, preden so
sprejete v članstvo EU;

Ob poudarjanju pomembnosti teh ciljev in varnostnih ukrepov Komisija ocenjuje:
•

da bi se leta 2000 morala začeti pogajanja z vsemi državami kandidatkami, ki
izpolnjujejo politična merila za članstvo in ki so dokazale, da so pripravljene sprejeti
potrebne ukrepe za izpolnitev gospodarskih meril, se pravi, z Bolgarijo, Latvijo,
Litvo, Malto, Romunijo in Slovaško;
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•

da se, glede na izjemno pomembnost jedrske varnosti, pogajanja z Bolgarijo lahko
začnejo samo pod pogojem, da bolgarske oblasti do konca leta 1999 določijo
sprejemljive roke za zaprtje enot 1-4 jedrske elektrarne v Kozloduju in če se ugotovi
bistven napredek v procesu gospodarske reforme;

•

da se pogajanja z Romunijo lahko začnejo šele, ko bo potijeno učinkovito izvajanje
ukrepov, ki so jih napovedale romunske oblasti, in sicer, da bodo zagotovile
zadostna proračunska sredstva ter do konca leta 1999 izvedle reformo institucij
otroškega varstva. Prav tako je uraden začetek pogajanj odvisen od nadaljnjih ocen
gospodarskega položaja v pričakovanju, da bo Romunija sprejela ustrezne ukrepe za
izboljšanje makroekonomskega položaja.

Nadalje Komisija zagovarja mnenje, da bi moral biti začetek pogajanj določen na
podlagi načela diferenciacije, da bi lahko upoštevali dejstvo, da nekatere kandidatke še
niso v položaju, da bi lahko v srednjeročnem obdobju izpolnile kobenhavnska merila.
Načelo diferenciacije za pogajanja o pristopu je Evropska unija že uvedla. EU je v
otvoritveni izjavi na prvih pogajalskih sestankih marca 1998 je izjavila, da ubo hitrost
napredovanja odvisna od konkretnih razmer v vsaki posamični državi, ki je zaprosila za
članstvo". To načelo bi bilo treba zdaj dosledno uveljavljati vsakič, ko se odloča, o
katerih poglavjih pravnega reda EU naj bi se začela pogajanja. S tem bi tudi prekinili
dosedanjo prakso, da se z vsemi kandidatkami začne pogajati o enakem številu poglavij.
Cilj takšnega pristopa je, da bi pogajanja potekala glede na napredek kandidatk pri
pripravah za članstvo. Če bi evropske sporazume sklenili z ne dovolj pripravljenimi
državami, bi tvegali, da ti sporazumi ne bi bili potijeni.
To pomeni, da se mora EU na pogajalska izhodišča držav prosilk odzvati tako, da na
konferencah o pristopu izrecno izjavi, o katerih poglavjih se je pripravljena začeti
pogajati s posamezno državo. V ta namen bo Komisija državam članicam posredovala
predloge za opredelitev stališč EU, pri čemer je pri vsaki državi kandidatki treba
upoštevati pričakovano težavnost vsebine pogajanj in napredek v skladu s
kobenhavnskimi merili.
Na podlagi ocen iz sedanjih rednih poročil Komisija meni, daje v okviru pogajanj, ki se
bodo pričela leta 2000, za vse kandidatke mogoče odpreti le nekaj poglavij. Število
poglavij bo odvisno od stopnje pripravljenosti vsake posamezne države kandidatke. Da
bi Bolgariji in Romuniji pomagala pospešiti njune priprave za pristop in, po možnosti,
začetek pogajanj, bo Komisija skupaj s tema dvema državama proučila možnosti, kako
se bolje osredotočiti na glavna problemska področja. Tako bo tudi mogoče usmeriti
razpoložljivo tehnično in finančno pomoč na ta področja.
3.

Potek pogajanj

3.1

Dosedanje izkušnje

Načelo diferenciacije pri pogajanjih je že privedlo do opaznih razlik med pogajajočimi
se državami kandidatkami. Čeprav so se za vseh šest kandidatk na podlagi njihovih
pogajalskih izhodišč pogajanja začela o enakem številu poglavij, se število poglavij, o
katerih so pogajanja začasno zaključena, med državami razlikuje (od sedem do deset

l
poročevalec, št. 82

202

26. november 1999

poglavij). Ta vzorec bo zagotovo postal še bolj izrazit, ko se bodo pogajanja nadaljevala
in prešla na bolj težavna področja pravnega reda EU.
Odločitev za začasni zaključek pogajanj o posamičnih poglavjih se ponavadi sprejme na
podlagi naslednjih meril: sprejemanje pravnega reda EU v celoti, nobenih zahtev po
prehodnih obdobjih, zadovoljivi odgovori na vprašanja EU. Polega tega Evropska unija
pri sprejemu odločitve o začasnem zaključku vztraja tako pri celovitosti pogajanj (nič ni
sprejeto, dokler ni doseženo soglasje o vsem) ter pri zahtevi, da posamezna država
kandidatka tudi zadovoljivo napreduje v pripravah za pristop. V zvezi s tem je EU
naznanila, da bo med pogajanji stalno spremljala tudi napredek v okviru vsakega
poglavja.
t
Izkušnje s sedanjih pogajanj kažejo, da kandidatke začasnemu zaključku pogajanj
pripisujejo vse večji pomen. Zaradi politične nujnosti, da pokažejo določen napredek,
nekatere med njimi celo predlagajo začasni zaključek vseh poglavij takoj, ko se.pričnejo
pogajanja o njih. Predlagajo, da bi morebitne ugotovljene probleme odložili in jih
obravnavali kasneje, v okviru globalnega pogajalskega paketa.
3.2

Spremenjen postopek za začasni zaključek pogajanj po poglavjih

V luči te izkušnje Komisija meni, da bi EU morala preprečiti nastanek položaja, v
katerem bi politični pritisk za zaključek pogajanj prevladal nad potrebo po tem, da je
vsak pristop kar se da dobro pripravljen. V idealnem primeru bi morala pogajanja
kandidatke spodbuditi k dodatnim prizadevanjem pri pripravah za članstvo. Do zdaj
veljavni postopek za začasni zaključek pogajanj o posamičnih poglavjih, ki niso
neposredno vezana na napredek pri pripravah, pa bi lahko imel ravno nasprotni učinek.
Komisija zato predlaga revizijo tega postopka.
Komisija je že naznanila, da bo treba z začetkom leta 2000 vsa začasno zaključena
poglavja ponovno odpreti za pogajanja, da bi lahko vključili novo sprejeti pravni red
EU, ki še ni bil predmet pogajanj. Komisija namerava to priložnost izkoristiti za
vzpostavitev tesne povezave med pogajanji in pripravljalnim procesom. Tako ne bo
mogoče začasno zaključiti nobenega poglavja (ali ga zaključiti po ponovnem odprtju),
dokler EU ne bo ugotovila, da priprave kandidatk potekajo skladno z dogovoijenimi cilji
v okviru priprav za pristop.
Komisija meni, da obstajajo tudi že vsa sredstva nadzora: okvirna poročila o
pregledovanju usklajenosti zakonodaje, evropski sporazumi, redna poročila, partnerstva
za pristop in državni programi za prevzem pravnega reda EU. Vsi našteti dokumenti so
sestavni deli učinkovitega nadzornega sistema, ki gaje zdaj treba povezati s pogajanji o
pristopu. Pri odločanju o začasnem zaključku določenega poglavja mora EU v celoti
upoštevati ugotovitve nadzora. Pri ugotavljanju, ali bi bilo treba določeno začasno
zaključeno poglavje ponovno odpreti, namerava Komisija uporabljati redna poročila, v
katerih primerja napredek z zastavljenimi nalogami.
3.3

Prednosti novega postopka

Ta novi postopek, skupaj s postopkom, predlaganim za začetek pogajanj po poglavjih,
bo imel naslednje prednosti:
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•

zagotavljal bo objektivno podobo dejansko doseženega skupnega napredka. To bo
velika spodbuda za kandidatke, da pospešijo svoje priprave za članstvo. Prav tako bo
v teh državah spodbudil objektivno javno razpravo o prednostnih reformah in o
potrebni pomoči;

•

omogočil bo objektivno diferenciacijo vseh držav kandidatk. Tako bo lahko vsaka
država napredovala glede na svoje dosežke, vključno z možnostjo, da tiste, ki se
bodo v pogajanja vključile po letu 2000, ujamejo ostale. Hkrati pa bi tiste države, ki
danes še niso v položaju, da bi lahko srednjeročno izpolnjevale kobenhavnska merila
ali ki morda ne bodo zmogle izpolnjevati svojih nalog pri pripravah za pristop, lahko
napredovale nekoliko počasneje;

•

zagotavljal bi sočasen potek pogajanj in pripravljalnega procesa, s čimer bi se
zmanjšalo tveganje, da evropski sporazumi ne bi bili potrjeni.

3.4

Prehodna obdobja

V zvezi z vsebino pogajanj bi bilo treba pojasniti, kaj pomeni 'razumno' prehodno
obdobje. Razlika med to širitvijo in nekaterimi drugimi je, da po vzpostavitvi enotnega
trga EU deluje brez omejitev državnih meja. V Agendi 2000 je Komisija zavzela
stališče, da je prehodna obdobja (ne pa odstopanj) mogoče dovoliti v nekaterih povsem
upravičenih primerih, tako da bi se nove članice v določenem časovno omejenem roku
postopno vključile v EU.
Zdaj, ko pogajanja že potekajo, Komisija meni, da bi morala EU določneje opredeliti
svojo politiko glede prehodnih obdobij. Hkrati tudi meni, daje treba upoštevati nekatere
razlike. Na področjih v zvezi s širitvijo enotnega trga bi bilo treba ureditvene ukrepe
uvesti čim prej. Prehodnih obdobij je tako lahko le n\alo in še ta bi morala biti kratka.
Na tistih področjih pravnega reda EU, kjer je potrebno veliko prilagajanja in dodatnega
dela in za katera so potrebna velika finančna sredstva (področja, kot so okolje,
energetika, infrastruktura), pa bi lahko prehod potekal prek daljšega časovno omejenega
obdobja pod pogojem, da kandidatke lahko pokažejo, da usklajevanje že poteka in da ga
izvajajo po podrobnih in realnih usklajevalnih načrtih, ki vključujejo tudi potrebna
investicijska sredstva.
4.

Ciljni roki

Predlagani pristop za začetek in vodenje pogajanj bo vprimeijavi z dosedanjim tudi
trdnejša podlaga za določanje rokov za zaključek pogajanj s posameznimi državami
kandidatkami oziroma za njihov pristop. Komisija pozdravlja dejstvo, da so si nekatere
države take roke že same postavile. To je jasen pokazatelj njihove odločenosti in pomeni
okvir za njihove priprave za članstvo. Da bi EU lahko določila roke, najprej potrebuje
oceno celotnih razmer v vsaki državi kandidatki posebej, tako glede pogajanj kot tudi
glede njenih priprav za članstvo. Samo tako lahko zagotovi, da bodo postavljeni roki
uresničljivi in da bodo učinkovali na priprave kandidatk in na proces širitve kot celote
na predvideni način. Omenjeni različen pristop po državah bo olajšal pripravo teh ocen.
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Medtem pa mora tudi EU spet poudariti svojo lastno zavezanost, da se bo pripravila za
širitev. To se je že zgodilo na sestanku berlinskega Evropskega sveta s sprejetjem
delovne predpostavke, da bo do širitve EU prišlo v obdobju 2002-2006, in z določitvijo
ustreznih proračunskih sredstev v ta namen. EU se je k temu zavezala tudi, ko je
naznanila svoj namen, med drugim na sestanku Evropskega sveta v Kolnu, da se bo še
pred prvimi pristopi prednostno lotila institucionalne reforme.
Komisija meni, da mora biti proces institucionalne reforme usmerjen tako, da bodo
najbolj bistvene spremembe, ki so nujne za širitev, uvedene do leta 2002. Obenem
Komisija meni, da bo mogoče pogajanja z večino kandidatk, ki so najbolj napredovale,
zaključiti leta 2002. Tako bi bili izpolnjeni trije pogoji, nujni za odločitev o prvih
pristopih:
•
•
•

finančni pogoji,
institucionalna reforma,
zaključek pogajanj.

Komisija predlaga, da se Evropski svet v Helsinkih obveže, da bo od leta 2002 lahko
sprejemal odločitve o pristopu držav kandidatk, ki izpolnjujejo vsa potrebna merila.
5.

Turčija

Evropski svet je na sestanku v Luxembourgu potrdil, da Turčija lahko zaprosi za pristop
k EU in poudaril pomen priprave strategije, ki bi Turčijo pripravila za pristop tako, da bi
jo na vseh področjih približala Evropski uniji. Cardiffski Evropski svet je sprejel
predloge Komisije za evropsko strategijo, ki naj bi bila podlaga za razvoj medsebojnih
odnosov na trdnih in razvojno usmerjenih temeljih. Ta strategija vključuje razvoj
možnosti v okviru Sporazuma iz Ankare, okrepitev carinske unije, vzpostavitev
finančnega sodelovanja, približevanje zakonodaje pravnemu redu EU ter sodelovanje v
nekaterih programih in institucijah Skupnosti. Oktobra 1998 je Komisija sprejela dva
predloga uredb, v okviru katerih bo lahko v podporo te strategije zagotovila finančno
pomoč 50 milijonov evrov letno.
Turčija je izrazila željo, da bi postala država kandidatka, in jo je treba kot tako tudi
obravnavati. Vendar pa se bodo pogajanja lahko začela šele, ko bodo izpolnjena
politična merila. Do takrat pa je treba na podlagi evropske strategije sprejeti naslednje
ukrepe za spodbuditev in podporo reform v Turčiji:
•

razširiti politični dialog, zlasti na vprašanja človekovih pravic, in zagotoviti, da se bo
lahko Turčija pridružila skupnim stališčem in ukrepom v okviru skupne zunanje in
varnostne politike;

•

usklajevanje vseh virov predpristopne finančne pomoči EU v enotnem okviru;

•

možnost polnega sodelovanja v vseh programih in institucijah Skupnosti;

•

sprejetje Partnerstva za pristop ter Državnega programa za prevzem pravnega reda
EU;
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•

vzpostavitev mehanizmov, podobnih tistim v okviru evropskih sporazumov, za
nadzor izvajanja Partnerstva za pristop;

•

začetek postopka analitičnega pregledovanja zakonodaje za uskladitev turške
zakonodaje in prakse s pravnim redom EU.

poročevalec, št. 82

206

26. november 1999

V.

PROCES ŠIRITVE IN SOSEDNJE DRŽAVE
1.

Splošne koristi širitve

Proces širitve je ključnega pomena za politično stabilnost, demokracijo in spoštovanje
človekovih pravic na vsej evropski celini. Ustvaija možnosti za gospodarsko rast,
naložbe in blaginjo, ki bo koristila ne samo sedanjim in prihodnjim državam članicam
EU, ampak tudi širši mednarodni skupnosti.
Intenzivna tehnična in finančna pomoč, ki jo prejemajo države kandidatke iz Srednje in
Vzhodne Evrope, bo le-tem pomagala utrjevati gospodarsko reformo in ustvariti
spodbudno in pregledno zakonodajo za podjetja. Usklajevanje s pravili s področja
notranjega trga EU in sprejetje pravnega okvira, ki zajema pravila o trgovini in
naložbah, se že obrestuje, saj privlači investicije. Tako proces postopnega usklajevanja z
zakonodajnim okvirom EU prinaša koristi vsem gospodarskim akterjem, tudi izven EU
in držav kandidatk.
Širitev bo ustvarila notranji trg z več kot 500 milijoni potrošnikov v odprtem območju
brez meja, kjer bo pretok blaga in storitev prost. Namesto da bi se morali spopadati s
številnimi različnimi pravili in predpisi, bodo morali proizvajalci in ponudniki storitev
izven EU pri prodaji blaga in storitev na razširjenem notranjem trgu samo zagotavljati
skladnost s standardi EU. Podjetja iz tretjih držav imajo že koristi od ugodnega ozračja
za naložbe, ki so ga ustvarili evropski sporazumi.
Širitev bo izboljšala tudi sposobnost mednarodne skupnosti za reševanje čezmejnih
problemov, kot so onesnaževanje okolja, boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji
ter proti nezakoniti trgovini z drogami.
Proces širitve EU je popolnoma v skladu s cilji novega kroga pogajanj STO. Deluje kot
sila, ki odpira trge in uveljavlja nediskriminatorne ukrepe za trgovino in naložbe ter
krepi prizadevanja znotraj STO za nadaljnjo liberalizacijo trgovine z blagom in
storitvami.
2.

Sosedje razširjene Unije

Na priprave za pristop desetih držav kandidatk iz Srednje in Vzhodne Evrope, Cipra,
Malte in Turčije je treba gledati v okviru krepitve odnosov z drugimi sosednjimi
državami. Sedanji proces širitve bo močno vplival na odnose EU z državami bivše
Jugoslavije in z Albanijo ter tudi s sosedi EU na vzhodu, na primer z Rusijo in Ukrajino,
in najugu.
Razširjena Unija bo morala poglobiti odnose s svojimi neposrednimi sosedi. Prihodnje
meje Unije ne smejo postati ločnica med obiljem in revščino v Evropi in zato mora imeti
EU jasna strateška partnerstva s temi sosednimi državami.
Bivša Jugoslavija in Albanija
Množica pobud na zahodnem Balkanu je ustvarila določeno zmedo. Poleg tega je tudi
zmanjšala vpliv EU v tej regiji. Kot prvi korak bi si morala EU prizadevati, da
mednarodna prizadevanja usmeija in osredotoča prek pakta stabilnosti.
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Dolgoročno bo EU največ prispevala k stabilnosti regije, če ji bo pomagala, da se
približa možnosti za polno vključitev v njene strukture, in potrdila, da je končni cilj
držav bivše Jugoslavije in Albanije članstvo v Evropski uniji. Unija bi morala na podlagi
že sprejetih kobenhavnskih meril izdelati pristopna merila, s katerimi bo članstvo v
Uniji pogojevala ne samo z načeli 6. člena Pogodbe o Evropski Uniji, ampak tudi:
-

z medsebojnim priznavanjem skupnih meja;

-

z reševanjem še nerešenih problemov v zvezi z ravnanjem z narodnostnimi
manjšinami;

-

z vzpostavitvijo regionalne organizacije za svobodno trgovino in gospodarsko
sodelovanje kot temeljev za tesnejše povezovanje z Unijo. Dvostranski sporazumi o
stabilizaciji in pridružitvi bi morali pogojevati pridružitveni status s članstvom v tej
organizaciji, kar bi tudi spodbujalo tesnejše politično sodelovanje med temi
državami. Medinstitucionalne povezave med EU in regionalno organizacijo bi bile
temelj za postopno približevanje pravnemu redu EU in za predpristopne strategije
posameznih držav.

EU pa mora s svoje strani spodbujati regionalno povezovanje s prispevki v sklad za
gospodarski razvoj, ki bi ga skupaj upravljali EU in države te regije in ki bi bil namenjen
za večje infrastrukturne projekte in za izgradnjo institucij.
Na vzhodu
Odnosi EU z Rusijo in Ukrajino so ključnega pomena, ker je od njih odvisna usoda
evropske celine. EU mora razvijati tesnejše stike tudi s kavkaškimi državami.
Sporazumi o partnerstvu in o sodelovanju so odlična podlaga, na kateri je mogoče
graditi naprej. Novi instrument skupne strategije ponuja edinstven način za razvoj teh
partnerstev. EU se je z Rusijo že sporazumela o skupni strategiji, na zasedanju
Evropskega sveta v Helsinkih pa bo to storila tudi z Ukrajino.
Na jugu
Odnosi EU z državami južno in vzhodno od Sredozemskega moija so strateškega
pomena in daleč presegajo pomen trgovine in programov pomoči. Vključevati bi morali
na primer skupno nastopanje v boju proti organiziranemu kriminalu in proti trgovini z
drogami, skupno strategijo do migracije in skupno okoljsko politiko.
Unija bi morala v polni meri izkoristiti barcelonske procese, jasno določiti pogoje v
evropskih sporazumih in se pripraviti, da bo morala veliko prispevati za uspešen
zaključek pogajanj v bližnjevzhodnem mirovnem procesu. Prav tako morajo priti bolj do
izraza naše zgodovinske in politične zveze z državami Magreba. EU mora prispevati k
stabilnost na afriški in evropski celini.
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VI. FORMALNI SKLEPI
Glede na zgoraj navedeno Komisija predlaga Evropskemu svetu naslednje sklepe:
•

leta 2000 se bodo začela pogajanja o pristopu z vsemi državami, ki izpolnjujejo
kobenhavnska politična merila in ki so dokazale, da so pripravljene sprejeti potrebne
ukrepe za uskladitev z gospodarskimi merili, t. j. z Bolgarijo, Malto, Latvijo, Litvo,
Romunijo in Slovaško;

•

začetek pogajanj z Bolgarijo bo odvisen od tega, ali se bodo bolgarske oblasti do
konca leta 1999 odločile za sprejemljiv rok za zaprtje enot 1-4 v jedrski elektrarni
Kozloduj, in če bo Komisija ugotovila znaten napredek v procesu gospodarske
reforme;

•

začetek pogajanj z Romunijo bo odvisen od tega, ali bodo romunske oblasti uvedle
napovedane učinkovite ukrepe za zagotovitev primernih proračunskih sredstev in
strukturno reformo sirotišnic do konca leta 1999; odvisen pa bo tudi od nadaljnje
ocene gospodarskega položaja pred dejanskim začetkom pogajanj glede na
pričakovanje, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi za reševanje makroekonomskega
položaja;

•

EU bo vrsto in število pogajalskih poglavij, o katerih se bo začela pogajati s
posameznimi kandidatkami, določila z uporabo načela diferenciacije, in sicer bo v
polni meri upoštevala napredek posamezne kandidatke v pripravah za članstvo po
kobenhavnskih merilih;

•

na tej podlagi bo Komisija v zaporednih fazah pogajanj priporočila poglavja, o
katerih se lahko začnejo pogajanja s posameznimi kandidatkami. Z vsemi
kandidatkami, s katerimi bo začela pogajanja leta 2000, bo načela le omejeno število
poglavij. Število poglavij bo glede na stanje pripravljenosti posameznih kandidatk
različno;

•

kot je bilo dogovoijeno, se poglavja, ki so bila med pogajanji začasno zaključena,
ponovno odprejo, da bi se lahko ustrezno upoštevala na novo sprejeta zakonodaja
EU. Zaradi tega je pri odločitvi o začasnem zaključku pogajanj treba v celoti
upoštevati rezultate pogajanj in v kolikšni meri so kandidatke izpolnile svoje
obveznosti glede napredovanja priprav za članstvo;

•

proces institucionalne reforme mora biti usmetjen tako, da bodo zahtevane glavne
spremembe, ki so pogoj za širitev, leta 2002 že veljale, in da se EU zaveže, da bo od
leta 2002 sposobna sprejeti sklep o pridružitvi kandidatk, ki izpolnjujejo vsa
zahtevana merila;

•

pod pogojem vzajemnosti je treba postopno zmanjševati sedanje omejitve v trgovini
s kmetijskimi proizvodi z državami kandidatkami, da bi sprostili to trgovino, pri
čemer je treba upoštevati zadnje reforme skupne kmetijske politike (Agenda 2000),
raznolikost kmetijskih struktur v državah kandidatkah in pravila STO; ponovno je
treba proučiti vprašanje izvoznih stimulacij EU za blago, ki se izvaža v države
kandidatke;
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•

leta 2000 je treba v vsaki državi kandidatki pregledati položaj v zvezi z izvajanjem
predpisov o konkurenci in notranjem trgu, da bi ugotovili, ali je bil dosežen zadosten
napredek pri opuščanju trgovinskih zaščitnih ukrepov za industrijske izdelke;

•

Turčijo je zdaj treba obravnavati kot državo kandidatko, vendar v tej fazi še ni
govora o začetku pogajanj. Da bi Turčija lahko izkoristila ta status, mora izpolniti
naslednje pogoje:
-

razširiti politični dialog, s posebnim poudarkom na človekovih pravicah, in
zagotoviti možnost, da se bo lahko pridružila skupnim stališčem in ukrepom v
okviru skupne zunanje in varnostne politike;

—

vse vire predpristopne finančne pomoči EU usklajevati v enotnem okviru;

—

zagotoviti možnost polnega sodelovanja v vseh programih in institucijah
Skupnosti;

-

sprejeti Partnerstvo za pristop ter Državni program za prevzem pravnega reda
EU;

—

vzpostaviti mehanizme, podobne tistim v okviru evropskih sporazumov, za
nadzor izvajanja Partnerstva za pristop;

-

začeti postopek analitičnega pregledovanja pravnega reda EU za uskladitev
turške zakonodaje in prakse s pravnim redom EU.
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DODATEK 1
Pregled po državah
Napredek pri sprejemanju zakonodaje in pri izboljševanju usposobljenosti uprave in
pravosodja je opisan v nadaljevanju. Kandidatke so ocenjevane po vrstnem redu
prijavljanja in iz teh ocen izhaja naslednje:
Madžarska še naprej napreduje pri usklajevanju zakonodaje na večini področij. Opazen
je napredek pri sprejemanju zakonov o državni pomoči in o samoz?poslovanju, pri
nadaljnjem usklajevanju zakonodaje o javnih naročilih in intelektualni lastnini.
Nadaljuje se tudi izvajanje novega pristopa pri standardizaciji in certifikaciji. Izboljšati
mora le zakonodajo o javnih naročilih glede komunalnih storitev in glede določil o
prednosti domačim podjetij. Ohfanitev diskriminatornih določil na področju trošarin je
ovira za hitrejše napredovanje, ki je bilo sicer doseženo pri splošni uskladitvi
zakonodaje na področju DDV in trošarin. Nadaljnje usklajevanje je potrebno na
avdiovizualnem področju v zvezi z evropskimi deli in glede nadzora nad satelitskim
oddajanjem. Usklajevanje pa je počasno v pravosodju in notranjih zadevah (nadzor
državne meje in politika azila), kmetijstvu, na področju delovnega prava ter varnosti in
zdravja pri delu. Napredek je majhen na področju okolja, pri carini pa ga sploh ni.
Počasnost na teh pomembnih področjih je zaskrbljujoča glede na obseg dela pri prenosu
zakonodaje, ki Madžarsko še čaka. Madžarska vztrajno napreduje pri vzpostavljanju
upravnih struktur za izvajanje pravnega reda EU. Sprejela je ukrepe za reformo državne
uprave, trajni poudarek pa daje tudi razvoju specifične evropske politike ter
usposabljanju v upravi in pravosodju. Večina ključnih ustanov, potrebnih za izvajanje
predpisov o notranjem trgu, je vzpostavljena. Kljub temu bo treba upravo na nekaterih
področjih dodatno okrepiti, na primer pri nadzoru državne pomoči, pri nadzoru trga, na
veterinarskem in fitosanitamem področju. Madžarska mora namenjati dovolj
proračunskih in upravnih virov regionalnemu razvoju in okolju ter izboljšati strukture za
uporabo, spremljanje in nadzorovanje finančne pomoči EU. Lahko bi tudi priznavala
večjo neodvisnost upravnim organom, kot sta Vladni urad za nadzor in Urad za
komunikacije.
Madžarska zadovoljivo izpolnjuje večino kratkoročnih prednostnih nalog iz Partnerstva
za pristop, razen krepitve uprave in regionalnega razvoja, prestrukturiranja jeklarske
industrije in usklajevanja na področju okolja.
Poljska je svojo politično in upravno energijo osredotočila na notranje reforme in zaradi
tega ni dosegla večjega napredka v procesu sprejemanja zakonodaje EU. Nekaj napredka
je pri krepitvi upravnih struktur, na večini področij pa zamujajo strateške priprave za
usklajevanje, ki vključujejo sočasno pripravo predlogov zakonov ter načrtovanje
krepitve ustreznih upravnih struktur. Medtem ko so dosežki Poljske pri usklajevanju in
izvajanju zakonodaje na nekaterih področjih, kot so prost pretok kapitala in storitev ter
finančni nadzor, dobri, pa ni bistvenega napredka pri ključni zakonodaji o notranjem
trgu (zakonodaja novega pristopa na področju standardizacije in certifikacije,
intelektualna in industrijska lastnina, državna naročila), o prostem gibanju oseb
(medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij) in o državni pomoči. Napredek je bil
majhen tudi pri usklajevanju okoljske zakonodaje. Zaostajanje pri strukturnih reformah
v kmetijstvu napoveduje, da sprejemanje skupne kmetijske politike ne bo potekalo
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gladko. Glede upravne usposobljenosti je Poljska napredovala pri izvajanju teritorialnih
in upravnih reform in pri sprejemanju in izvajanju novega zakona o državnih
uslužbencih. To so pomembni koraki, ki prispevajo k delovanju javne uprave na vseh
ravneh. Kljub velikim prizadevanjem v pravosodju bo treba učinkovitost izvršilnih
organov, kot sta policija in organi za nadzor državne meje, še bistveno izboljšati.
Izboljšalo se je izvajanje javnih naročil. Nekaj napredka je bilo tudi pri ločevanju
zakonodajnih, standardizacijskih in akreditacijskih nalog na področju standardizacije,
vendar bo na tem področju treba še mnogo postoriti. Posebno pozornost je Poljska
namenila krepitvi struktur v regionalni politiki in na področju finančnega nadzora.
Nadaljnja prizadevanja so potrebna za krepitev upravnih struktur na področju varstva
intelektualne lastnine, državne pomoči, carine, telekomunikacij, energetike in okolja,
davčne politike in ribištva.
Poljska je delno izpolnila kratkoročne prednostne naloge iz Partnerstva za pristop na
področju gospodarske reforme, prestrukturiranja industrije (zlasti premogovništva in
jeklarstva), pravosodja in notranjih zadev, notranjega trga ter regionalnega razvoja. Vse
te naloge je treba še dokončati, pretežno nerešene pa so še vedno ostale prednostne
naloge na področju kmetijstva, okolja ter institucionalne in upravne usposobljenosti.
Romunija je pri usklajevanju zakonodaje nekoliko napredovala s tem, da je sprejela
zakone na področju državne pomoči, javnih naročil in bančnega nadzora. Nekaj ukrepov
je bilo sprejetih tudi za uskladitev na področju standardizacije in certifikacije, vendar
odsotnost okvirne zakonodaje ovira večji napredek na tem področju. Tudi pri
intelektualni lastnini in varstvu podatkov je bil napredek majhen. Romunija je sprejela
pomembne ukrepe za uskladitev s pravnim redom EU na področju prometa, vendar bo
morala več pozornosti nameniti varnosti cestnega in pomorskega prometa. Na področju
okolja je napredek zelo skromen: zdi se, da Romunija temu področju ne namenja
potrebne prednosti in da ima resne probleme v zvezi z varstvom zraka in voda ter
ravnanjem z odpadki. Romunija bo morala pripraviti realne ocene stroškov in
investicijske načrte. Na nekaterih področjih (industrija in kmetijstvo) usklajevanje ovira
dejstvo, da so temeljni elementi, ki jih predpostavlja zakonodaja EU, t. j. konkurenčni
zasebni sektor in delujoči trg zemljišč, veliko premalo razviti in da država še naprej
nadzoruje področja, kjer pravni red EU zahteva neodvisen pristop. Na področju
pravosodja in notranjih zadev je bil dosežen omejen napredek pri nadzoru državne meje,
policiji in priseljevanju, vendar bo treba pospešiti delo na področju azila in nadzora nad
drogami. Čeprav so se prizadevanja stopnjevala, pa usposobljenost za izvajanje in
uveljavljanje zakonodaje še ni takšna, da bi omogočala učinkovito izvajanje pravnega
reda EU. Reforma državne uprave je bila določena kot prednostna naloga, vendar še ni
zares stekla. Nekaj ključnih institucij (npr. za javna naročila) je treba še vzpostaviti in na
številnih področjih (okolje in finančni nadzor) bodo potrebna še velika prizadevanja,
preden bo uprava usposobljena v zahtevani meri. Na splošno je treba zagotoviti
neodvisnost izvršilnih in nadzornih teles, vključno s centralno banko. Čeprav je bilo
sprejetih nekaj ukrepov za okrepitev pravosodja, je to še vedno šibko, raven
seznanjenosti z zakonodajo EU je nizka in tehnična opremljenost neustrezna.
Čeprav je Romunija začela reševati nekatere vidike kratkoročnih prednostnih nalog iz
Partnerstva za pristop na področju usposabljanja uprave (regionalni razvoj) in notranjega
trga (prestrukturiranje bančništva, javna naročila, državna pomoč), pa na nekaterih
področjih pravosodja in notranjih zadev (boj proti organiziranemu kriminalu in proti
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korupciji, demilitarizacija policije in nadzora meja) ter glede prednostnih nalog za
okolje ni bilo zadovoljivega napredka.
Bolgarija je vztrajno nadaljevala usklajevanje zakonodaje na večini področij in si je v
zadnjem letu prizadevala sprejeti ključne dele zakonodaje o notranjem trgu. Tako na
primer novi Zakon o javnih naročilih določa temeljna načela pravnega reda EU,
napredovala pa je tudi zakonodaja na področju standardizacije. Znatno izboljšanje je
opaziti v boju proti piratstvu, s spremembo Zakona o avtorskih pravicah pa seje razširil
obseg upravnih prekrškov ter povečala višina kazni. Bolgarija je znatno napredovala pri
usklajevanju zakonodaje na avdiovizualnem področju in nadaljuje z liberalizacijo trga
telekomunikacij. Nova zakona o DDV in trošarinah sta državo približali uskladitvi s
pravnim redom EU. Na področju državne pomoči ni bilo pravega izboljšanja. Kljub
napredku pri usklajevanju v kmetijstvu so še problemi glede izvajanja, deloma zaradi
pomanjkanja sredstev. Okrepiti je treba veterinarsko inšpekcijo, tudi na mejnih
prehodih, in pospešiti vračanje zemlje, da bi se vzpostavil delujoč in pregleden trg z
zemljišči, kar bi lahko spodbudilo naložbe v kmetijstvo. Čeprav je Bolgarija sprejela
nekaj ukrepov v okviru energetske politike, pa ni dovolj napredovala glede sprejetja
realnega časovnega načrta za zaprtje enot 1-4 jedrske elektrarne v Kozloduju. Pomembni
ukrepi so bili sprejeti pri vzpostavljanju temeljev za regionalno politiko, manj napredka
pa je bilo na socialnem področju. Določen napredek je bil pri sprejemanju zakonodaje o
okolju, vendar še naprej ostaja problem, da Bolgarija nima splošne strategije ter
področnih strategij, ki so potrebne za opredelitev investicijskih projektov. Bolgarija je
dosegla znaten napredek na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti glede
priseljevanja in sodstva. Sprejela je Zakon o javnih uslužbencih in dosegla pomemben
napredek pri vzpostavljanju zakonskega okvira za vzpostavitev institucij, ki bodo
odgovorne za izvajanje zakonodaje EU. Žal pa pomanjkanje človeških in finančnih virov
tem institucijam ne omogoča učinkovitega izvajanja pravnega reda EU. Pomembno je,
da Bolgarija napreduje pri vzpostavljanju mehanizmov finančnega nadzora in preglednih
sistemov javnih naročil, zlasti v zvezi s porabo povečanih finančnih sredstev iz EU. Na
področju pravosodja in notranjih zadev mora Bolgarija nadaljevati z izboljševanjem
nadzora meja in z usklajevanjem na ustreznih področjih pravosodja in notranjih zadev.
Bolgarija je napredovala pri izpolnjevanju vseh kratkoročnih prednostnih nalog iz
Partnerstva za pristop, razen na področju jedrske energije.
Slovaška je v določeni meri napredovala pri usklajevanju zakonodaje in pri
izboljševanju upravne in pravosodne usposobljenosti za učinkovito izvajanje pravnega
reda EU. Nova slovaška vlada se je hitro odzvala in umaknila zakonodajo, ki jo je
sprejela prejšnja vlada in ki ni bila skladna s pravnim redom EU, ter sprejela strateške
politične odločitve, ki pomenijo trdno podlago za zakonodajni in institucionalni
napredek. Pomemben napredek je bil dosežen na energetskem področju z odločitvijo
vlade, da do leta 2006 oziroma 2008 zapre enote 1-2 VI jedrske elektrarne v Bohunicah.
Napredovala je tudi pri sprejemanju okvirne zakonodaje na področju standardizacije in
certifikacije, javnih naročil in državne pomoči. Na področju usposobljenosti uprave se je
izboljšalo usklajevanje vprašanj politike EU, sprejeti so bili prvi ukrepi za ločitev
zakonodajnih, standardizacijskih in akreditacijskih nalog na področju standardizacije.
Nedavno sprejeti zakoni predvidevajo vzpostavitev ključnih struktur za delovanje
notranjega trga, več pozornosti pa je bilo namenjeno tudi izboljšanju struktur na
področju okolja. Zakon o reformi javne uprave, ki je nujna podlaga za izboljšanje
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usposobljenosti uprave za določene dele pravnega reda EU, še ni sprejet. Na drugih
ključnih področjih, kot so regionalni razvoj, finančni nadzor, pravosodje in notranje
zadeve, vzpostavljanje ustreznih institucij zamuja. Obstaja splošna potreba po
neodvisnosti upravnih in nadzornih teles. Glede na zamude, ki si jih je Slovaška nabrala
pri pripravah za članstvo, je pomembno, da so zakonodajne priprave tesno povezane z
načrtovanjem krepitve ustreznih upravnih struktur. Slovaška bo morala bistveno
pospešiti svoje delo pri pripravljanju zakonov in krepitvi struktur za izvajanje in
uveljavljanje pravnega reda EU, če želi enako hitro napredovati kot druge kandidatke.
Slovaška se je ustrezno lotila kratkoročnih prednostnih nalog iz Partnerstva za pristop v
zvezi s politiko, državno pomočjo in notranjim trgom. Ni pa posvetila dovolj pozornosti
usposabljanju uprave in področju okolja.
Latvija je dosegla pomemben in uravnotežen napredek pri usklajevanju zakonodaje in
vzpostavljanju potrebnih upravnih struktur na večini področij pravnega reda EU. Kljub
temu bo morala pospešiti delo pri urejanju področja medsebojnega priznavanja
poklicnih kvalifikacij, varstva podatkov, telekomunikacij, kmetijstva in ribištva, varnosti
in zdravja pri delu, carin, regionalne politike in finančnega nadzora. Latvija je tudi zelo
napredovala pri krepitvi uprave in na ključnih področjih notranjega trga, kot so
standardizacija in certifikacija, konkurenca in državna pomoč. Vendar pa zamude pri
izvajanju reforme državne uprave pomenijo nevarnost za zmanjšanje njene
usposobljenosti za učinkovito izvajanje pravnega reda EU. Sodstvo je slabo seznanjeno
z zakonodajo EU, vendar so bili že stoijeni nekateri koraki za pospešitev usposabljanja.
Ustanoviti bo treba neodvisna upravna telesa na področju telekomunikacij in energetike.
Nadaljnjo pozornost bo treba posvetiti krepitvi carinske in davčne uprave, inšpektorata
za pomorsko plovbo in vzpostavitvi ustreznih mehanizmov finančnega nadzora.
Latvija je izvedla večino kratkoročnih prednostnih nalog iz Partnerstva za pristop,
vendar bo morala posvetiti več pozornosti izvedbi prednostne naloge usposabljanja
uprave.
Kljub dobri osnovi se je hitrost prilagajanja Estonije na ključnih področjih notranjega
trga (standardizacija in certifikacija, intelektualna lastnina, varstvo podatkov, nadzor
državne pomoči), na veterinarskem in fitosanitarnem področju ter na področju
kmetijstva, zaposlovanja in socialnih zadev upočasnila. Zlasti zaskrblju joče je področje
standardizacije in certifikacije ter področje carin, kjer je treba postopno uvesti carine in
ustrezno administracijo. Estonija je le malo napredovala pri izboljševanju
usposobljenosti uprave in pravosodja. Še naprej težko zadržijo strokovne kadre in je
zato treba spodbujati poklicno usmerjanje in usposabljanje v pravu EU. Upravne
strukture so še vedno zelo šibke na ključnih področjih standardizacije in certifikacije,
nadzora državne pomoči, pobiranja davkov, pomorskega prometa, zaposlovanja in
socialne politike. Prizadevanja za krepitev institucij finančnega nadzora in struktur
regionalnega razvoja se morajo nadaljevati in usklajevati, da bo Estonija sposobna
učinkovito uporabljati sredstva EU.
Estonija se je lotila reševanja vseh kratkoročnih prednostnih nalog iz Parnerstva za
pristop, vendar bo morala pospešiti delo pri usposabljanju uprave in pri izvajanju
prednostnih nalog za področje notranjega trga.
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Litva je dosegla dober napredek pri usklajevanju zakonodaje na področju notranjega
trga, zlasti glede javnih naročil, intelektualne in industrijske lastnine, prostega pretoka
kapitala in storitev ter glede konkurence. Potrebno pa je nadaljnje usklajevanje ter
izboljšanje spremljanja in nadzora državne pomoči. Pozornost je treba posvetiti
uveljavljanju zakonodaje o intelektualni lastnini. Napredka ni bilo na avdiovizualnem
področju, prav tako pa bo potrebno še veliko dela za uskladitev davčne zakonodaje s
pravnim redom EU. Delo je napredovalo na področju kmetijstva, na veterinarskem in
fitosanitarnem področju, ni pa napredovalo v ribištvu. Usklajevanje zadovoljivo poteka
v prometu, pri čemer je treba nadaljnje delo osredotočiti na pravni red EU o cestnem
prometu, varnosti pomorskega prometa in o letalstvu. Litva je napredovala tudi na
področju okolja, saj je pripravila izčrpne izvedbene programe, podprte s finančnimi
načrti. Litva si je zelo prizadevala na področju energetske politike in se odločila, da bo
enoto 1 jedrske elektrarne Ignalina zaprla do leta-2005, za enoto 2 pa se pričakuje, dajo
bo zaprla najkasneje do leta 2009. Napredek pa je majhen na področju finančnega
nadzora, tako glede zakonodaje kot glede vzpostavljanja potrebnih struktur. Litva je
sprejela Zakon o javni upravi in organizirala potrebne programe usposabljanja. Reforma
pravosodja se je nadaljevala med drugim z ustanovitvijo upravnih sodišč, z
reorganizacijo tožilstva in s krepitvijo sodnega oddelka v Ministrstvu za pravosodje.
Vzpostavljena je že večina pomembnejših agencij in institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU in predpisov o notranjem trgu. Treba je okrepiti Državni urad za
konkurenco in varstvo potrošnikov, ker ima trenutno premalo sredstev glede na naloge,
za katere je zadolžen v zvezi z varstvom konkurence, varstvom potrošnikov in
nadzorom državne pomoči. Veterinarska in fitosanitama služba sta se okrepili in sprejeti
so bili prvi ukrepi za vzpostavitev potrebnih institucij za izvajanje skupne kmetijske
politike. Institucionalna usposobljenost uprave za ribištvo in promet je nezadostna,
stalno pozornost pa je treba posvečati tudi izboljšanju usposobljenosti na področju
regionalne politike, carine in finančnega nadzora. Nadaljnja pozornost je potrebna zato,
da bi izrednemu napredku pri sprejemanju zakonodaje EU lahko sledil podoben
napredek pri krepitvi struktur za njeno uveljavljanje in izvrševanje.
Litva je sprejela ukrepe za izvedbo večine kratkoročnih prednostnih nalog iz Partnerstva
za pristop. Potrebno pa bo še veliko dela za izpolnitev prednostnih nalog na področju
gospodarske reforme, notranjega trga in upravne usposobljenosti (finančni nadzor).
Hitrost usklajevanja zakonodaje v Republiki Češki se ni bistveno povečala in napredek
po področjih je neenakomeren. Usklajevanje je precej napredovalo na področju
standardizacije in certifikacije, določen napredek pa je opaziti tudi pri liberalizaciji
kapitalskih trgov, v bančništvu in zavarovalništvu. Na drugih ključnih področjih
notranjega trga (na primer, intelektualna lastnina, javna naročila, varstvo podatkov,
zavarovalništvo, varstvo konkurence ter DDV in trošarine) je zakonodaja že delno
usklajena, država pa je naredila malo ali nič za zaključek usklajevanja. Pravni okvir za
državno pomoč je nepopoln in dodeljena sredstva ne zadostujejo za vzpostavitev
učinkovitega sistema nadzora državne pomoči. Usklajevanje zakonodaje skupaj s
posodabljanjem informacijskih sistemov pa se je nadaljevalo na področju carine. Prav
tako se nadaljujejo prizadevanja za vzpostavitev potrebnih struktur za regionalno in
strukturno politiko. Kljub sprejetju dokumenta o splošni politiki in nekaj specifičnih
zakonov, učinkovito napredovanje na področju okolja ovira, da še ni okvirne zakonodaje
in izvedbenega programa z oceno stroškov. Z izjemo letalskega prometa usklajevanje v
prometu ni napredovalo. Usklajevanje na področju kmetijstva ter na veterinarskem in
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fitosanitamem področju le počasi poteka. Napredka ni bilo na področju delovne
zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu. Razen ukrepov v boju proti drogam delo na
področju pravosodja in notranjih zadev zaostaja. Republika Češka je sprejela ukrepe za
splošno reformo javne uprave in je pred kratkim potrdila program reforme celotnega
pravosodja. Usposobljenost uprave za nekatera področja predpisov EU o notranjem trgu
je že zelo dobra, napredovala pa je tudi krepitev nadzornih struktur za bančništvo in za
finančne storitve. Nadzor javne pomoči je treba izboljšati ter ustanoviti neodvisne
organe za varstvo podatkov in za telekomunikacije. V skladu z zahtevami EU se
nadaljuje krepitev veterinarske in fitosanitarne službe, pri vzpostavljanju struktur,
potrebnih za izvajanje skupne kmetijske politike, pa je le malo napredka. Okrepiti je
treba prizadevanja pri reformi javne uprave ter stalno pozornost posvečati nadzoru meja,
uveljavljanju okoljske zakonodaje ter izboljšanju sistema notranjega finančnega
nadzora. Prav tako je treba okrepiti aktivnosti v boju proti organiziranemu kriminalu in
korupciji. Skratka, hitrost usklajevanja se mora bistveno povečati na vseh področjih,
spremljati pa ga mora vzpostavljanje in krepitev potrebnih upravnih struktur.
Dosežki Republike Češke v smislu izpolnjevanja kratkoročnih prednostnih nalog iz
Partnerstva za pristop niso zadovoljivi. Republika Češka je sicer izpolnila kratkoročne
prednostne naloge iz Partnerstva za pristop na področju gospodarske reforme,
standardizacije in certifikacije, regionalnega razvoja in veterinarstva, ni pa se ustrezno
spopadla s prednostnimi nalogami na področju prestrukturiranja industrije, usposabljanja
uprave (krepitev okoljskih in kmetijskih institucij), notranjega trga (uskladitev
zakonodaje o intelektualni lastnini in o državni pomoči), pravosodja in notranjih zadev
(nadzor meja) ter okolja.
Slovenija je znatno pospešila usklajevanje. Sprejela je glavne dele zakonodaje o
notranjem trgu (okvirno zakonodajo o standardizaciji in certifikaciji, zakonodajo o
odgovornosti za proizvode, zakonodajo o prostem pretoku kapitala, o bančništvu, o
varstvu podatkov, zakonodajo o družbah, o DDV in o varstvu konkurence). Nadaljnjo
pozornost mora posvetiti usklajevanju na področju javnih naročil, intelektualne in
industrijske lastnine, zavarovalništva in državne pomoči. Napredovala je na področju
veterinarstva, pravosodja in notranjih zadev, regionalnega razvoja in okolja. Napredek je
tudi pri zaposlovanju in na področju socialnih zadev, kjer je stopnja uskladitve že
visoka.
Slovenija je le malo napredovala pri reformi javne uprave in pravosodja. Vendar
področna zakonodaja (standardizacija in certifikacija, pravosodje in notranje zadeve,
regionalna politika), ki je bila sprejeta pred kratkim, predvideva vzpostavitev večine
potrebnih upravnih struktur. Pomembno je, da zdaj Slovenija tem institucijam nameni
ustrezna sredstva, vključno z zadostnim številom usposobljenega kadra. Sprejeti so bili
ukrepi za izboljšanje institucionalne usposobljenosti na področju konkurence,
zaposlovanja in socialnih zadev, kmetijstva in carine. Stalno pozornost mora posvečati
usposabljanju uprave na področju okolja, obdavčenja, državne pomoči ter pravosodja in
notranjih zadev. Vzpostaviti mora nadzorne in izvršilne organe za javna naročila,
energetiko in telekomunikacije.
Slovenija je izpolnila večino prednostnih nalog iz Partnerstva za pristop. Sprejela je
zakonodajo o notranjem trgu, ukrepe za razjasnitev premoženjskopravnih predpisov,
napredovala je tudi pri prenosu zakonodaje EU za področje okolja, pred kratkim sprejeta
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zakonodaja pa predvideva vzpostavitev številnih ustanov, ki so potrebne za izvajanje
pravnega reda EU. Kratkoročne prednostne naloge iz Partnerstva za pristop pa so le
delno izpolnjene na področju bančništva in zavarovalništva ter upravne in pravosodne
usposobljenosti (sprejem zakonov o javnih uslužbencih, zemljiški knjigi in finančnem
nadzoru).
Napredek Malte je bil skromen. To je deloma posledica kratkega obdobja med objavo
poročila, ki dopolnjuje mnenje Komisije o prošnji Malte za članstvo v EU (februaija
1999), in sedanjim poročilom. Z izjemo usklajevanja in izvajanja na področju prostega
pretoka kapitala in storitev je Malta le malo napredovala pri sprejemanju ključne
zakonodaje o notranjem trgu (intelektualna in industrijska lastnina, varstvo podatkov,
prost pretok blaga, kapitala in oseb), o konkurenci (nadzor državne pomoči, varstvo
konkurence, državni monopoli tržne narave). Potrebno je prestrukturiranje industrije.
Malta mora pospešiti usklajevanje zakonodaje na področju carin, zaposlovanja in
socialne politike ter pomorskega prometa. Tudi na področju okolja ni bilo napredka, niti
pri prenosu zakonodaje EU niti pri njenem izvajanju in uveljavljanju. Vzpostaviti je
treba ustanove na področju okolja, carin, varstva potrošnikov, ribištva, pomorskega
prometa in regionalne politike. Na vseh področjih je treba izboljšati upravno
usposobljenost.
Ciper je pri usklajevanju zakonodaje nekoliko napredoval, vendar mora v domačo
zakonodajo prenesti še velik del zakonodaje EU. To predvsem velja za okolje, socialno
politiko, pravosodje in notranje zadeve, kjer bodo zamude pri sprejemanju zakonodaje
lahko negativno vplivale na učinkovitost uveljavljanja, zlasti ker so roki za prenos
zakonodaje EU postavljeni tik pred ciljnim rokom za pristop, ki si ga je Ciper določil.
Glavna zakonodaja o notranjem trgu, na primer okvirna zakonodaja novega pristopa za
področje standardizacije in certifikacije, davčni predpisi in odprava zgornje meje za
obresti še vedno čakajo na potrditev. Nedavna uvedba hitrega parlamentarnega postopka
je že izboljšala hitrost sprejemanja zakonodaje in bi morala pospešiti prenos zakonodaje
EU. Glede usposobljenosti uprave je imel Ciper dobro podlago, mora pa vzpostaviti še
institucije na področju telekomunikacij, prostega pretoka blaga, pravosodja in notranjih
zadev. Nadaljnja krepitev je potrebna tudi na področju pomorskega prometa in okolja.
Turčija še naprej izpolnjuje večino svojih obveznosti v okviru sporazuma o carinski
uniji. Za popolno uskladitev s pravnim redom EU bo potrebno dodatno delo, zlasti na
področju konkurence in carin. Na večini področij, opredeljenih v strategiji EU, se delo
pri usklajevanju nadaljuje. Usposobljenost uprave za izvajanje pravnega reda EU v zvezi
s carinsko unijo je dobra. Turčija pa bo morala še posodobiti svoje upravne strukture in
izboljšati usposabljanje kadrov.
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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
i
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 kobenhavnskih 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, ki je 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.
2. Načela
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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 viarstvo 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, da je 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, daje realistično pričakovati, da jih
bo Slovenija lahko uresničila ali pa dosegla bistven napredek do konca leta 2000. Napredek,
ki gaje 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 se je 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 Evropski uniji. Vsa področja, navedena v nadaljevanju, zahtevajo verodostojno in
učinkovito izvajanje in izvrševanje pravnega reda EU.
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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
sektoijih, 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.

Kmetijstvo
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• 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 denaija.
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
javnih naročilih za projekte, ki se sofinacirajo s sredstvi Skupnosti, ter vzpostavitev
delujoče plačilne enote za program SAPARD;

poročevalec, št. 82

222

26. november 1999

• 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 postdpki 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.
Kmetijstvo

26. november 1999

• 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 fitosanitamem
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
razvojnega načrta in pobud Skupnosti; izboljšanje upravne strukture; ureditev
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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
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
1

SAPARD= Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Posebni pristopni program
za kmetijstvo in razvoj podeželja).
:
ISPA=Instrument for Structural Policies for Pre-accession (Instrument strukturnih politik v predpristopnem
obdobju)
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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 EIB in mednarodnimi
finančnimi ustanovami, zlasti EBRD in Svetovno banko.

5. Pogojenost pomoči
• Pomoč Skupnosti pri financiranju iz predpristopnih instrumentov Phare, 1SPA 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, 1SPA in SAPARD združljive med seboj in tudi s
Partnerstvom za pristop, kakor to določa Uredba o koordinaciji (Uredba Sveta, ES, 1266/99;
Ur.l.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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