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Letnik XXVI

PROGRAM DELA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000

St. 14

3

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 :
5022924
davčna številka :
21881677
račun
: 50100-845-50204
Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Program

DELA

ZA

VLADE

LETO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

2000

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

- PROGRAM DELA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETO 2000,

Številka. 010-07/99-1
Ljubljana, 18. 2.2000

ki ga je sprejela na 147. seji, dne 17. 2. 2000.

Vlada Republike Slovenije pošilja Državnemu zboru Republike
Slovenije v seznanitev:
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UVOD
ZAKONODAJNI DEL
A) PREDNOSTNE NALOGE VLADE S PODROČJA DRŽAVNEGA PROGRAMA
ZA PREVZEM PRAVNEGA REDA EU IN URESNIČEVANJE ODLOČB
USTAVNEGA SODIŠČA
I. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
,
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA MALO GOPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
CENTER VLADE RS ZA INFORMATIKO
II. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
STATISTIČNI URAD RS
II. POLLETJE.
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR..
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
STATISTIČNI URAD RS
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
B) REDNE PROGRAMSKE NALOGE Z ZAKONODAJNEGA PODROČJA.
I. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO
STATISTIČNI URAD RS
II. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
STATISTIČNI URAD RS
III. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
STATISTIČNI URAD RS
IV. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
STATISTIČNI URAD RS
TEMATSKI DEL
I. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
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SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
STATISTIČNI URAD RS
URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE
II. TRIMESEČJE
:
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO..
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE
III. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE
IV. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO..
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
:
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE :
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
MEDRESORSKE NALOGE
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UVOD
Vlada je v skladu z 58. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije, na podlagi prispevkov
posameznih ministrstev in vladnih služb pripravila svoj delovni program za leto 2000, v
katerem je določila glavne naloge za določeno obdobje, roke ter organe, pristojne za njihovo
uresničitev. Program dela vlade je usklajen z operativnim koledaijem za sprejemanje zakonov
v letu 2000.
V skladu z začrtanimi in sprejetimi usmeritvami vladne politike, vsebovane v
proračunskem memorandumu za leto 2000, bo delovanje ministrstev in vladnih služb v tem
letu osredotočeno na doseganje zastavljenih ciljev in uresničevanje prednostnih nalog:
- usklajevanja slovenske zakonodaje s pravnim redom EU,
- uresničevanja ciljev gospodarske politike, predvsem stabilne gospodarske rasti,
povečevanja zaposlenosti, splošne blaginje in socialne varnosti prebivalstva,
- pospeševanja tehnološkega, regionalnega razvoja, razvoja slovenskega kmetijstva in tudi
krepitve obrambne sposobnosti države.
Program dela Vlade RS je v skladu z 59. členom Poslovnika Vlade RS razdeljen na
zakonodajni in tematski del.
ZAKONODAJNI DEL je zaradi večje preglednosti razdeljen na dva sklopa:
A) Prednostne naloge vlade s področja državnega programa za prevzem pravnega reda
EU in uresničevanje odločb Ustavnega sodišča RS
Tu se nahajajo zakoni in nacionalni programi, katerih sprejem je potreben zaradi
prilagajanja slovenske zakonodaje zakonodaji EU, zaveza za prilagajanje pa izhaja iz
pogajalskih izhodišč, državnega programa za prevzem pravnega reda EU in partnerstva za
pristop. Ta del programa vlade je zaradi večje preglednosti v prvi polovici leta 2000
razdeljen na prvo in drugo trimesečje in vključuje približno 70 zakonov oziroma
nacionalnih programov, ki so v skladu z Zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev razdeljeni med posamezna ministrstva in vladne službe.
Sem so vključeni tudi zakoni, ki jih mora Vlada RS predložiti Državnemu zboru RS zaradi
odločb Ustavnega sodišča RS, s katerimi je bilo ugotovljeno neskladje med ustavo in
posameznimi zakoni in določeno obdobje, v katerem mora Državni zbor neskladje
odpraviti.
Druga polovica prvega dela programa vlade za leto 2000 ni razdeljena na trimesečja, ker je
med volilnim obdobjem težko določati dinamiko sprejemanja zakonov.
Posamezni zakoni iz t. i. svežnja evropske zakonodaje niso posebej obrazloženi, saj gre
izključno za uresničevanje zavez, ki jih je sprejela Republika Slovenija v postopku
približevanja Evropski uniji in jih je treba sprejeti v prvem polletju leta 2000, navedeno pa
predstavlja tudi temeljno usmeritev pri pripravi prvega dela programa dela vlade za leto
2000.
B) Redne programske naloge z zakonodajnega področja
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Tu se nahajajo zakoni, nacionalni programi in podzakonski akti, ki jih sprejema vlada
RS. K posameznim zadevam je podana ustrezna obrazložitev. Drugi del programa je
razdeljen na štiri trimesečja. Naloge so v skladu z zakonom o organizaciji in delovnem
področju ministrstev razdeljene med posamezna ministrstva in vladne službe.
TEMATSKI DEL
Ta del programa je oblikovan na podlagi temeljnega vodila, da se vključijo le tiste zadeve, ki
od Vlade RS zahtevajo sprejem ustreznih odločitev oz. ukrepov za izvajanje politike na
posameznih področjih.
Vlada Republike Slovenije bo seveda obravnavala in se seznanjala z vsemi zadevami, ki jih
resorni organi pripravljajo v skladu s področnimi zakoni, vendar pa zaradi čimvečje
preglednosti program teh nalog ne ponavlja. Izjema so določeni, posebej opredeljeni primeri,
ko je Vladi RS naloženo, da s svojimi aktivnostmi seznanja Državni zbor RS, kar je bil
kriterij, zaradi katerega je sicer rutinskim zadevam dana večja teža in zato te ostajajo v
programu.
Glede mednarodnih aktivnosti ministrstev oz. vlade je program kot izhodišče vzel že zgoraj
omenjeno temeljno vodilo, da se vključijo le zadeve, ki od vlade zahtevajo sprejem določenih
aktivnosti. Ko gre za izhodišča in na tej podlagi sprejeta poročila, pa vlada načeloma le
sprejme sklep, da izhodišča potijuje in poročila sprejema. Posebno področje pa so
mednarodne aktivnosti resoijev, ki pomenijo začetek postopka sprejemanja finančnih
obveznosti. Te je tematski del ohranil.
Prav tako v program dela vlade niso vključene pobude za sklenitev mednarodnih sporazumov,
saj se bo vsaka pobuda v končni fazi realizirala v posameznem zakonu o ratifikaciji, zato je
tovrstno ponavljanje tematike brezpredmetno.
Program dela Vlade RS za leto 2000 se bo prilagajal spremembam državnega programa za
prevzem pravnega reda EU in zavezam iz pogajalskih izhodišč.
V skladu z 62. členom Poslovnika Vlade RS pa obstaja možnost za spremembe in dopolnitve
programa dela na podlagi pisne pobude nosilca naloge.
Skladno z 63. členom Poslovnika vlade bo Vlada Republike Slovenije s programom dela
vlade za leto 2000 seznanila Državni zbor Republike Slovenije.
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A )PREDNOSTNE

NALOGE

VLADE

S

PODROČJA

DRŽAVNEGA

PROGRAMA
ZA
PREVZEM
PRAVNEGA
REDA
URESNIČEVANJE ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA

EU

IN

I. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Zakon o delovnih razmerjih - druga obravnava (v predlog zakona bo vključena tudi
odločba Ustavnega sodišča 4870 , s katero je bilo ugotovljeno, da je 101. člen zakona
o delovnih razmerjih v neskladju z Ustavo RS in da mora DZ ugotovljeno neustavnost
odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu RS.
Predlog zakona bo predložen, ko bo dosežen sporazum med socialnimi partnerji).
2. Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 - druga obravnava (na dnevnem redu
18. seje DZ v januarju)
3. Zakon o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu - hitri
postopek
4. Zakon o starševstvu in družinskih prejemkih - druga in tretja obravnava
t
5. Zakon o ekonomsko socialnem svetu - prva obravnava (predlog zakona bo vlada
predložila v primeru doseženega soglasja med socialnimi partnerji)
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - hitri postopek
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in delu tujcev - prva
obravnava (zakon je predložen v DZ)
8. Predlog strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in program
za njeno uresničevanje - prva obravnava (vključeno v predhodni sklic 19. seje DZ)
9. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ - skrajšani postopek ( gre za uskladitev z odločbo
Ustavnega sodišča - US 2207, ki določa, da je zakon v neskladju z Ustavo RS, ker nc
določa načina odmere dodatka k pokojnini za tiste upravičence, ki so se upokojili po
septembru 1991).
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MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Nacionalni program varstva potrošnikov - prva obravnava (vključeno v predhodni sklic
19. seje DZ)
2. Zakon o. privatizaciji državnega premoženja - prva in druga obravnava (na dnevnem redu
18. seje DZ v januarju)
3. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje - hitri postopek
4. Zakon o nadzoru blaga in tehnologije dvojnega namena - prva obravnava
5. Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo - druga obravnava

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Zakon o javnih naročilih - druga in tretja obravnava (na dnevnem redu 18. seje DZ v
januarju)
2. Zakon o revidiranju - prva in druga obravnava (vključeno v predhodni sklic 19. seje DZ)
3. Zakon o računskem sodišču - poslanski zakon - prva in druga obravnava (na dnevnem
redu 18. seje DZ v januarju)
4. Carinski zakon - hitri postopek
5. Zakon o nadzoru nad poslovanjem prodajaln na mejnih prehodih (delovni naziv) - hitri
postopek
6. Zakon o prispevkih za socialno varnost - hitri postopek
7. Zakon o spremembah indopolnitvah zakona o dohodnini - prva obravnava.
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb - hitri
postopek (s tem zakonom bo realizirana tudi odločba Ustavnega sodišča U - I -296/95
z dne 27.11.1997, objavljena, v Ur. 1. RS, št. 82/97).

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji
Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanje razvojnega prestrukturiranja zasavske regije druga obravnava
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarski zbornici Slovenije - skrajšani
postopek, predlagatelj je poslanec Feri Horvat (vlada podpira sprejem zakona, ker bi se
tako lahko odpravila neskladnost z Ustavo RS, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče z
odločbo U-I-290/96 z dne 11.6.1998).
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MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Zakon o medijih - hitri postopek (že predložen Državnemu zboru, vendar je predsednik
DZ zadržal dodelitev, ker še ni končan zakonodajni postopek o predlogih zakona s
podobno vsebino)..
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija - prva obravnava (že v DZ)

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Zakon o kmetijstvu - hitri postopek
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (B) - skrajšani postopek
(Obstoječi Zakon o gozdovih je treba uskladiti z Ustavo RS skladno z odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-53/95, z Evropskim pridružitvenim sporazumom, z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov, z Zakonom o ohranjanju narave in z Uredbo
Sveta EU št. 1257/1999. Z novelo zakona naj bi se zagotovilo tudi učinkovitejše
sprejemanje lovsko-gospodarskih načrtov ter uskladil status upravljavcev nekaterih
gojitvenih lovišč z veljavnim pravnim redom).
3. Zakon o spremembah zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic - skrajšani postopek (B)
(Z odločbo Ustavnega sodišča št. 4023 je ugotovljena neskladnost z Ustavo RS , če ne
določa nadomestila na nepremičnine, ki se po določbah tega zakona vračajo agrarnim
skupnostim in ki so jih zavezanci med svoja sredstva pridobili odplačno).

MINISTRSTVO ZA MALO GOPODARSTVO IN TURIZEM
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o javnih skladih - (predlagatelj J. Kopač) - tretja obravnava (odložen z dnevnega
reda 18. seje DZ v januarju)
2. Zakon o orožju - druga in tretja obravnava (vključeno v predhodni sklic 19. seje DZ)
3. Zakon o javnih uslužbencih - prva obravnava (predlog zakona je v usklajevanju,
vključuje samo državne uslužbence)
4. Zakon o vladi in ministrstvih - prva obravnava
5. Zakon o javnih agencijah - prva obravnava
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6. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - druga obravnava
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah (B) - skrajšani postopek
(gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-367/96 z dne 11.3.1999, s
katero je bila ugotovljena neskladnost prvega odstavka 23. člena navedenega zakona
z Ustavo RS. Zakon je pomanjkljiv tudi pri urejanju nekaterih statusnih vprašanj ustanovitev stranke, združevanje z drugimi strankami, določitvi podatkov registra
strank, izbris iz registra - nekaterih določb zakona pa dejansko ni moč izvajati. Na
pomanjkljivost določb zakona, ki urejajo financiranje strank, opozarja tudi
Računsko sodišče v svojem poročilu ter predlaga njihovo spremembo.
8. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi - hitri postopek (uskladitev z odločbo
Ustavnega sodišča RS U-I-12/97, Ur.l.RS, št. 82/98, predlog zakona je v DZ zadržan)

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (B) - ( Gre za uskladitev z
odločbo Ustavnega sodišča, poleg tega pa je namen zakona omogočiti nadaljnji razvoj
SV v skladu s predlogom dolgoročnega programa razvoja in opremljanja SV do leta
2010 ter drugih delov obrambnega sistema glede na doseženo stanje in razvojne
usmeritv e. Naloga se prenaša iz leta 1999).

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o vodah - prva obravnava
2. Zakon o gradbenih proizvodih - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij - tretja obravnava (vključeno v predhodni sklic
19. seje DZ)
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - hitri postopek (vlada ga bo
predlagala na dnevni red 19. redne seje DZ)
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (je uvrščen na predhodni sklic
19. redne seje DZ) - hitri postopek
4. Spremembe in dopolnitve zakona o sodnih taksah v delu, ki se nanaša na določitev višine
takse v upravnih sporih - skrajšani postopek (uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča
RS)
\
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju - skrajšani postopek
(gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča US 518, ki ugotavlja, da je prva točka
102. člena navedenega zakona v nasprotju z Ustavo RS, kolikor ne določa, da je
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nezarubljivi del plače sorazmerno višji, če dolžnik preživlja otroka ali druge osebe, za
katere obstoji zakonita dolžnost preživljanja).

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Dopolnitve nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture - druga in
tretja obravnava
2. Zakon o letalstvu - druga in tretja obravnava (vključeno v predhodni sklic 19. seje DZ)
3. Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu - druga in tretja. obravnava
(vključeno v predhodni sklic 19. seje DZ)
4. Zakon o varnosti v železniškem prometu - druga in tretja obravnava (vključeno v
predhodni sklic 19. seje DZ)
5. Zakon o telekomunikacijah - hitri postopek
6. Nacionalni program razvoja telekomunikacij - tretja obravnava
(vlada bo predlagala obravnavo nacionalnega programa na 19. seji DZ , ker je DZ
sprejel sklep, da se bo obravnaval po drugem odstavku 194. člena poslovnika DZ)
7. Pomorski zakonik Republike Slovenije - druga in tretja obravnava (vključen v predhodni
sklic 19. seje DZ)
8. Zakon o prevozih v cestnem prometu - prva obravnava

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Nacionalni program zdravstvenega varstva »Zdravje za vse do leta 2000« - tretja obravnava
2. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstva - prva obravnava
3. Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - tretja obravnava (vključen v
predhodni sklic 19. seje DZ)
4. Zakon o preskrbi s krvjo - druga obravnava
5. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki pridejo v stik z živili - druga
obravnava
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti - skrajšani postopek
(gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča US 2826, ki določa, da gre za
neskladje med Ustavo in navedenim zakonom, kolikor za zbornice, ustanovljene na
podlagi 87. člena zakona, ne določa postopka in kriterijev za njihovo ustanovitev)
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7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju - skrajšani postopek (gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS)

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Zakon o meroslovju - hitri postopek (vključen v predhodni sklic 19. seje DZ)
2. Zakon o organizaciji in financiranju na področju znanosti in tehnologije - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb
2. Zakon o zunanjih zadevah - hitri postopek
3. Zakon o ratifikaciji pariškega memoranduma o PCS (Port State Control)
4. Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije
5. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zatiranju terorizma
6. Zakon o ratifikaciji kazensko-pravne konvencije Sveta Evrope o korupciji

CENTER VLADE RS ZA INFORMATIKO
1. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - hitri postopek
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II. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 - tretja obravnava
2. Zakon o ekonomsko socialnem svetu - druga in tretja obravnava (glej opombo navedeno
pri prvi obravnavi zakona)
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmeijih skrajšani postopek (gre za uskladitev z odločbo US 2905, Ur. 1. RS, št. 60/99, U-I273/98, ki ugotavlja, da zakon ni v skladu z Ustavo RS, ker 105. člen določa, da je za
določanje o varstvu in vzgoji otrok pristojen center za socialno delo, v 78. členu
istega zakona pa je določena pristojnost sodišča)

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
• 1. Zakon o potrošniških kreditih - hitri postopek
2. Zakon o nadzoru blaga in tehnologije dvojnega namena - druga in tretja obravnava
3. Zakon o privatizaciji državnega premoženja - tretja obravnava
4. Nacionalni program varstva potrošnikov - druga in tretja obravnava
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski tarifi - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Zakon o revidiranju - tretja obravnava
2. Zakon o računskem sodišču - poslanski zakon - tretja obravnava

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah - hitri postopek (že v
DZ, vendar je zaenkrat še v rednem postopku in sicer v prvi obravnavi. V skladu s
sklepom 125. seje Vlade RS, z dne 23. 9. 2000 bodo predlog zakona v državnem zboru
zagovarjali Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za finance in Služba
Vlade RS za zakonodajo).
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MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu RS - hitri postopek
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
2. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin - hitri postopek
2. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih - hitri postopek
3. Zakon o veterini - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije - tretja obravnava
2. Spremembe in dopolnitve zakona o evidenci volilne pravice (gre za uskladitev zakona z
odločbo Ustavnega sodišča)

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o vodah - druga in tretja obravnava
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja - hitri postopek
4. Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot - hitri postopek
5. Zakon o posredovanju v prometu z nepremičninami - hitri postopek
6. Zakon o urejanju prostora - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji - skrajšani ali hitri
postopek (gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča , U-I-387/98, Ur. 1. RS, št.
60/99, ki ugotavlja, da je tretji odstavek 17. člena navedenega zakona v neskladju z
Ustavo RS).
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi - prva obravnava
3. Zakon o notariatu
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4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnem sodišču
6. Zakon o ustanovitvi in delovanju institucije za varstvo osebnih podatkov (B)
7. Obligacijski zakonik - druga obravnava

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Zakon o varnosti plovbe po celinskih vodah - hitri postopek
2. Zakon o prevozih v cestnem prometu - druga in tretja obravnava
3. Zakon o povrnitvi vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje - hitri postopek.
(Gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS, ki ugotavlja, da je 64. člen
zakona o telekomunikacijah v neskladju z ustavo, ker zakonodajalec ni s posebnim
zakonom uredil načina in pogojev, pod katerimi se povrnejo vlaganja lokalnih
skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje.
Ministrstvo za promet in zveze je predlog zakona že pripravilo, vendar je v DZ že
vložen predlog zakona z isto vsebino in naslovom, ki ga je vložil poslanec Roman
Jakič)

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o preskrbi s krvjo - tretja obravnava
2. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili tretja obravnava

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Zakon o ukrepih na meji carinskih organov zoper piratsko blago in ponarejene blagovne
znamke - hitri postopek
2. Zakon o industrijski lastnini - hitri postopek
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah - hitri
postopek

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Zakon o ratifikaciji Interbus sporazuma
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2. Zakon o ratifikaciji Kyoto protokola h konvenciji o podnebnih spremembah
3. Zakon o ratifikaciji Haaške konvencije o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali
gospodarskih zadevah

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Zakon o samoprispevku (gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS)

STATISTIČNI URAD RS
1. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2001 - hitri postopek
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II. POLLETJE

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zakon o zastopanju in skupnih nastopih delničaijev - hitri postopek

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Zakon o davku na nepremičnine - prva obravnava
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - revizija I. - prva
obravnava

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu - hitri postopek
2. Zakon o semenskem materialu
3. Zakon o morskem ribištvu
4. Zakon o krmilih
5. Zakon o živinoreji
6. Zakon o sladkovodnem ribištvu

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o evidenci volilne pravice - prva obravnava
2. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah - prva obravnava
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa - prva obravnava
4. Zakon o zavodih - prva obravnava
5. Zakon o gospodarskih javnih službah - prva obravnava
6. Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - prva
obravnava
7. Zakon o inšpekcijskem nadzoru - prva obravnava

poročevalec, št. 14
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8. Zakon o prijavi prebivališča - prva obravnava

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o graditvi objektov - prva obravnava
2. Strategija zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (DZ jo sprejema na podlagi zakona o
ohranjanju narave)

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o brezplačni pravni pomoči (v DZ je predložen poslanski zakon na isto temo)
2. Zakon o lastninski in drugih stvarnih pravicah - druga obravnava

,

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o varstvu pred sevanji
i
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Zakon o ratifikaciji amandmajev h konvenciji SOLAS

STATISTIČNI URAD RS
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki - prva obravnava

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Zakon o pokrajinah s tezami za normativno ureditev - prva obravnava
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B) REDNE PROGRAMSKE NALOGE Z ZAKONODAJNEGA PODROČJA

I. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poračunavanju obveznosti
ZPIZ-a (B)

RS do

Zakon je nujno treba uskladiti z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, po katerem mora Republika Slovenija, poleg dosedanjih obveznosti iz
državnega proračuna, pokriti ZPIZ-u tudi nove vrste obveznosti. (232. člen ZPIZ)
2. Zakon o matični evidenci zavarovancev in upokojencev (B)
Zakon o matični evidenci je nujno treba uskladiti z novim zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti - prva obravnava (B)"
Uskladitev z novelirano socialno in delovnopravno zakonodajo.
4. Zakon o zaposlovanju invalidov - prva obravnava (B)
Zakon bo uredil usposabljanje in zaposlovanje tistih invalidov/ ki jim te pravice niso
zagotovljene iz naslova zavarovanja; zakon bo urejal oblike usposabljanja in zaposlovanja,
kvotni sistem ter druge rešitve iz Programa usposabljanja in zaposlovanja invalidov v
Republiki Sloveniji v letih 1998 do 2002.
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (B)
Na podlagi ugotovitev primerjalne študije o ugotavljanju in določanju minimalnih
življenjskih stroškov za posamezne skupine prebivalstva bo treba z zakonom na novo
določiti višino minimalnega dohodka, ki zagotavlja preživetje posameznikom in družinam,
ki živijo v revščini. S spremembami in dopolnitvami zakona bi nadomestili sedanje
določbe, ki urejajo denarne dajatve na področju socialnega varstva, ter izboljšali sistem
odločanja in izplačevanja tako, da bi bil pregleden in jasen tudi za uporabnike.

Označba (A) pomeni, da bo akt obravnavala in sprejela le vlada, označba (B) pa, da bosta akt obravnavala vlada
in državni zbor. Opomba velja za celotno gradivo vnadaljevanju.
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6. Zakon o uporabi znakovnega jezika gluhih (B)
Zakon bo uveljavil znakovni jezik kot naravno sredstvo sporazumevanja gluhih oseb,
določil pravico gluhim do tolmačev ter jim omogočil dostop do informacij na način, ki bo
prilagojen posebnim potrebam gluhih.
7. Zakon o priznanju zvez istospolnih partnerjev - prva obravnava (B)
Cilj zakona je preprečiti diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, oziroma odpraviti
prikrajšanje, ki nastane ker pri uveljavljanju različnih posledic trajne življenjske skupnosti
istospolna partnerja nimata o obstoju te skupnosti dokaza. Zakon o registraciji naj bi
zagotovil podlago, da bi lahko prizadete osebe uveljavljale svoje pravice, ki jih bo
priznaval zakon istospolnim partnerjem v skupnem gospodinjstvu na posameznem
področju.
8. Zakon o sofinanciranju društev vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega
nasilja (B)
Predlagani zakon zaokrožuje normativno ureditev posebnega varstva vojnih invalidov,
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v skladu s 50. členom Ustave Republike
Slovenije. Zakon bo celovito in sistemsko uredil način, pogoje in postopek sofinanciranja
društev v javnem interesu na omenjenem področju z jasno določitvijo vloge in pristojnosti
organov, ki bodo v postopku sofinanciranja sodelovali ter opredelitvijo pravic in
obveznosti društva pri namenski uporabi proračunskih sredstev za izvajanje dejavnosti
splošnega pomena.
9. Sklep o uskladitvi rejnin (A)
lO.Sklep o uskladitvi preživnin (A)

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zakon o spremembi zakona o izvajanja resolucij Varnostnega sveta OZN, ki
določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in
Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov (B)
Po zakonu o izvajanju resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper
Republiko Srbijo, Republiko Črno goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom
sil bosanskih Srbov, so še vedno zamrznjena finančna sredstva, ki jih imajo organi,
podjetja in druge pravne osebe iz Republike Srbije, Črne gore na računih v Sloveniji,
nadalje je prepovedano dajati navedenim subjektom posojila in jamstvo, prav tako pa so
prepovedane vse vrste finančnih transakcij s subjekti v Srbiji in Črni gori, ki so navedeni
na seznamu, ki ga določi Banka Slovenije.
•
Da pa bi se lahko slovenski gospodarski subjekti in druge institucije dejansko vključili v
gospodarsko obnovo držav na območju jugovzhodne Evrope, je treba ukiniti sankcije proti
Črni gori, ki jih je Slovenija zadržala, čeprav bi jih po resoluciji Varnostnega sveta št. 1022
lahko že v celoti ukinila.
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2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (B)
3. Uredba o načinu določanja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organi za
ugotavljanje skladnosti (A)
Pravna podlaga za izdajo te uredbe je 14. člen Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
4. Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitev občin, ki ustrezajo tem merilom (A)
Podlaga za izdajo uredbe je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. 1.
RS, št. 60/99)
5. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za
skladen regionalni razvoj, in oblikah teh spodbud (A)
Podlaga za izdajo uredbe je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. 1.
RS, št. 60/99)
6. Uredba o določitvi elementov cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja (A)
7. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen zbiranja, čiščenja in distribucije
vode (A)
8. Uredba o določitvi elementov odkupne cene kravjega mleka (A)
9. Uredba o metodologiji za pripravo shem državnih pomoči (A)
10.Uredba o posredovanju podatkov za predhodni in naknadni nadzor (A)
11.Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene
ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 2000 (A)
Na podlagi 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in ponudbi
hrane (Ur. 1. RS, št. 5/91) Vlada Republike Slovenije ob sprejetju zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije z odlokom določi posamezne intervencije, upravičence do
sredstev, pogoje in merila za izplačilo intervencij ter način njihovega uveljavljanja ter
skupno višino sredstev za izplačilo intervencij.
12,Odlok o dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se proda pooblaščenim
investicijskim družbam (A)
Zakonska določila nalagajo vladi, da v prvem trimesečju leta 2000 dokončno zapolni
privatizacijsko vrzel ter s tem odpravi lastniške certifikate tako, da jih pri pooblaščenih
investicijskih družbah zamenja za državno premoženje.
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Zakon o koncesijah - prva obravnava (B)
Predlog zakona o koncesijah pripravlja širša delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki
različnih ministrstev. Zakon bo na sistemski ravni uredil celotni postopek oddaje koncesij,
tako klasičnih kot koncesij po BOT.
2. Zakon o spremembah in dopolnitv ah zakona o preprečevanju pranja denarja (B)
Predlog bo upošteval priporočila in predloge Posebnega odbora strokovnjakov Sveta
Evrope za ocenjevanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja. Poleg tega bo predlog
upošteval tudi nekatere predpise, ki formalno še niso sestavni del slovenskega pravnega
reda, vendar pa se je Slovenija v postopku včlanjevanja v nekatere mednarodne
organizacije zavezala, da bo svojo zakonodajo uskladila s temi akti (Direktiva Evropske
skupnosti št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in
40 priporočil mednarodne delovne skupine FATF za preprečevanje pranja denarja). Po
sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denaija, bo
potrebno sprejeti še štiri podzakonske akte.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (B)
Osnova za spremembo zakona o igrah na srečo je Strategija razvoja igralništva v Sloveniji,
ki jo je v decembru 1997 sprejela Vlada Republike Slovenije. S spremembo zakona se
bodo na novo definirali nekateri pojmi s področja iger na srečo. Nadalje se s spremembami
želi nedvoumno urediti financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij preko
obeh fundacij ter urediti sistem velikih in malih koncesij, ki naj bi nadomestil sedanje
določbe glede dejavnosti igralnih avtomatov zunaj igralnic.
4. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski investicijski banki za
ekološko sanacijo rudnika Zirovski vrh (B)
Pridobitev kredita s pomočjo katerega bi pospešili realizacijo dokončnega zaprtja rudnika
Žirovski vrh in dosegli dokončno ekološko sanacijo v predvidenem roku.
5. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za projekt
posodobitve zdravstvenega sektorja in nacionalnega zdravstveno-informacijskega
sistema (B)
Pristop k uresničevanju reforme sistema zdravstvenega varstva, skladno z usmeritvami
državnega operativnega programa za vključitev Republike Slovenije v EU.
6. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame
Stanovanjski sklad Republike Slovenije pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
za financiranje projekta stanovanjske oskrbe (B)
Poroštvo, ki bo omogočilo najetje kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za
projekt stanovanjske oskrbe, pri čemer bo Mednarodna banka za obnovo in razvoj
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zagotovila tehnično pomoč pri izgradnji sistema oskrbe s socialnimi in neprofitnimi
stanovanji.
7. Priprava za ratifikacijo sporazumov med vladami določenih držav in Vlado
Republike Slovenije o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah
8. Uredba o terminskem načrtu za pripravo državnega proračuna, dokumentih in
organih, ki so pristojni za njihovo pripravo (A)
Zakon o javnih financah predvideva izdajo tega predpisa, kjer bo vlada z namenom
formaliziranja postopkov priprave predloga proračuna predpisala terminski načrt za
njegovo pripravo. Predpis bo pripravilo Ministrstvo za finance v sodelovanju z Uradom za
makroekonomske analize in razvoj in v njem bodo določeni vsi dokumenti, ki so potrebni
za pripravo proračuna za prihodnje leto in sicer od izhodišč za pripravo proračunskega
memoranduma za leto 2001, analize gospodarskih gibanj v preteklih letih in ciljno
projekcijo razvoja (pomladansko poročilo), izhodišča za planiranje državnega proračuna za
leto 2001-2002 do dopolnjenega predloga proračuna.
9. Uredba o vsebini načrta razvojnih programov državnih in občinskih proračunov (A)
V zakonu o javnih financah je predvidena priprava načrta razvojnih programov, s katerim
se uvaja večletno proračunsko planiranje razvojnih programov. V tem načrtu se izkazujejo
izdatki za investicije in državne pomoči v naslednjih štirih letih. Podrobnejšo vsebino
načrta razvojnih programov državnega in občinskih proračunov določi minister pristojen za
finance v sodelovanju z ministrom pristojnim za razvoj.
10.Uredba o postopkih zadolževanja oseb iz 87. člena ZJF (A)
Zaradi uveljavitve Zakona o javnih financah bo potrebno spremeniti ureditev, določeno z
Uredbo o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti
Republike Slovenije (Ur. list. RS 52/98 in 67/98). Potrebne bodo znatne spremembe,
postopkov zadolževanja in sistema poročanja in evidence, zato bo potrebno predpisati novo
Uredbo o postopkih zadolževanja in prevzemanja obveznosti pravnih oseb v lasti
Republike Slovenije.
11.Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega
značaja (A)
Uredba o enotni metodologiji na podlagi zakona o javnih naročilih je bila sprejeta v letu
1997, vendar je z zakonom o javnih financah podana enotna podlaga za ureditev področja
planiranja in izvrševanja investicij, zato bo predlagano vladi, da sprejme navedeno uredbo
z morebitnimi manjšimi spremembami v roku, ki je naveden v zakonu o javnih financah.
12.Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem
prirejanju klasičnih iger na srečo (A).
Z uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju
klasičnih iger na srečo, bodo natančneje predpisani tehnični, prostorski in kadrovski pogoji
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kot tudi premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih
obveznosti v zvezi s trajnim prirejanje klasičnih iger na srečo.
13.Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno
prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na
srečo (A)
Dovoljenje za občasno prirejanje klasične igre na srečo izda ministrstvo, pristojno za
finance, po prostem preudarku. Pri tem bodo v bodoče v pomoč podrobnejši kriteriji,
določeni z navedeno uredbo. Le-ti bodo vsebinsko zajemali namen, za katerega se prireja
igra, skupno vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov, način žrebanja, ceno
posamezne srečke, premoženje, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in
izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre z določbami
zakona o igrah na srečo. Uredba bo hkrati določila tista društva ter neprofitne humanitarne
organizacije, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Odredbe, ki spadajo v t. i. sveženj "evropske zakonodaje"
V skladu s programom uresničevanja oz. prevzemanja pravnega reda EU jih je treba
uskladiti v letu 2000 (tiste, ki niso bile sprejete do konca leta 1999).
2. Uredba o ustanovitv i Agencije za energijo (A)
Na podlagi 116. člena energetskega zakona bo pripravljen ustrezen podzakonski akt o
ustanovitvi Agencije za energijo s funkcijo neodvisnega energetskega regulatoija.
3. Uredba o določitv i upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij (A)
4. Uredba o določitvi javnega podjetja za organizatorja trga z električno energijo (A)
Na osnovi 21., 23. in 24. člena zakona bodo določeni upravljavci omrežij in organizator
trga.
5. Uredba o povprečni ceni na enoto pridobljene minimalne surovine, merilih in pogojih
za zmanjšanje in oprostitev plačila, načinu odmere, obračunavanja in plačevanja ter
načinu nadzora nad plačevanjem in izpolnjevanjem koncesijske pogodbe (A)
Uredba bo pripravljena skladno s 14. členom rudarskega zakona.
6. Uredba o merilih za izračunavanje sredstev za sanacijo posledic rudarskih del,
načinu odmere, obračunavanju in plačevanju, porabi sredstev ter nadzoru nad
plačevanjem sredstev za sanacijo zemljišč (A)
Uredba bo pripravljena na podlagi 62. člena rudarskega zakona.
7. Uredba o pogojih za pridobitev licence (A)
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Predpisani bodo podrobnejši pogoji glede obsega finančnih sredstev in glede strokovne
usposobljenosti, postopek za izdajo licence ter obrazec licence.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
proizvodnje hrane za leto 2000 (A)
Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
mora Vlada Republike Slovenije z uredbo uvesti finančne ukrepe, s katerimi posega v
ohranitev in razvoj kmetijstva. Uredba je vezana tudi na proračun Republike Slovenije
oziroma začasno financiranje potreb iz proračuna.
2. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi v
letu 2000 (A)
Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane
mora Vlada Republike Slovenije z uredbo uvesti finančne ukrepe, s katerimi posega v
ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja. Uredba je vezana tudi na proračun Republike
Slovenije oziroma začasno financiranje potreb iz proračuna.
3. Uredba o kriterijih o določitvi območij s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost
(A)
Na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih in uskladitve s pravnim redom EU.
4. Zakon o obrambi pred točo (B)
Veljavni zakon je iz leta 1979 in gaje treba uskladiti z ustavo.
5. Uredba o tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (A)
Z reformo kmetijske politike je predvideno postopno prilagajanje trga mleka in mlečnih
izdelkov tržni ureditvi Evropske unije. Predvideni sta ukinitev administrativno določene
odkupne cene mleka in s tem ukinitev uredbe o določitvi elementov odkupne cene kravjega
mleka (Ur. 1. RS, št. 69/99). Z novo ureditvijo bo določena ciljna cena za sveže mleko in
intervencijske cene za maslo in posneto mleko v prahu; dana bo možnost intervencijskega
nakupa za maslo in posneto mleko v prahu; hkrati bodo sprejeti drugi ukrepi za
uravnavanje dohodkov proizvajalcev mleka (uvedba dohodkovnih plačil rejcem in
ohranjanje zunanjetrgovinske zaščite ter podpor za pripravo blaga za zunanji trg).

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Zakon o knjižničarstvu (B)
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Gre za sistemski zakon za področje knjižničarstva z namenom posodobiti podlage za to
ključno javno informacijsko dejavnost in jo prilagoditi vključevanju v Evropo.

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona - prva obravnava (B)
Zakon bo uredil področje prostega opravljanja storitev in proste ustanovitve sedeža. S
pravom Skupnosti se bo uskladil 8. člen (glede vzajemnosti in glede soglasja Ministrstva).
2. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti (A)
V pripravi so dopolnitve Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti. Uskladitev s Standardno klasifikacijo dejavnosti.
3. Zakon o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj turizma - hitri postopek (B)
Sredstva iz naslova koncesijskih dajatev se vplačujejo v proračun Republike Slovenije že
od septembra 1999. Ustanovitev proračunskega sklada je pogoj, da se bo lahko sprejeti
proračun RS za leto 2000 lahko izvrševal in da se bodo sredstva iz naslova koncesijskih
dajatev lahko nakazovala v proračunski sklad.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o tajnih podatkih (B)
Vprašanja v zvezi z določanjem, varstvom in zavarovanjem različnih vrst tajnosti so
urejena v zakonih in podzakonskih aktih; prav tako pravni režim določanja in varovanja
tajnih podatkov ni uveljavljen enotno za vse državne organe. Demokratična načela
delovanja sodobne države in njenih institucij zahtevajo, da so državljani v vseh dejavnostih
državnih organov ustrezno obveščeni.
2. Zakon o spremembah zakona o matičnih knjigah - hitri postopek (B)
Zakon o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah, kije bil sprejet maja leta 1995, je določil
posebno ureditev vpisa v matično knjigo umrlih za osebe, ki so življenje izgubile
neposredno po drugi svetovni vojni in med vojno in še niso bile vpisane v matično knjigo
umrlih. Zakon je določil rok petih let za ureditev vpisa, ki poteče maja 2Q00. S spremembo
zakona bomo ta rok podaljšali oziroma razširili krog predlagateljev za ugotovitev in vpis
smrti.
3. Nacionalni program varnosti cestnega prometa (B)
4. Uredba o delovnem času v organih državne uprave (A)
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Uredba bo na novo uredila poslovni čas organov državne uprave in določila novo enotno
podlago za razporeditev delovnega časa zaposlenih v organih državne uprave. Temeljne
rešitve bodo zasledovale cilj učinkovitejšega poslovanja organov državne uprave.
Priprava uredbe je del ukrepov za izboljšanje učinkovitosti dela organov državne uprave, ki
naj bi jih Vlada'Republike Slovenije sprejela na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije do polne uveljavitve reforme uprave.
5. Uredba o ravnanju organov državne uprave in poslovanju s strankami (A)
Uredba bo uredila ravnanje zaposlenih pri neposrednem poslovanju s strankami in dajala
uporabnikom storitev organov državne uprave jasne možnosti opozaijanja na neprimerno
ravnanje. Temeljne rešitve bodo zasledovale cilj učinkovitejšega in uporabnikom
prijaznejšega poslovanja organov državne uprave.
Priprava uredbe je del ukrepov za izboljšanje učinkovitosti dela organov državne uprave, ki
naj bi jih Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije do polne uveljavitve reforme uprave.
6. Uredba o kriterijih za ugotavljanje nepotrebnih delavcev (A)
Uredba bo na podlagi drugega odstavka 56. člena zakona o delavcih v državnih organih
podrobneje uredila kriterije za ugotavljanje nepotrebnih delavcev v primerih, če so zaradi
spremenjenih pristojnosti državnega organa, zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela ali
zaradi tehnoloških, organizacijskih in drugih z zakonom določenih operativnih razlogov
posamezna dela postala začasno ali za dalj kot šest mesecev nepotrebna.
Priprava uredbe je del ukrepov za izboljšanje učinkovitosti dela organov državne uprave, ki
naj bi jih Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije do polne uveljavitve reforme uprave. •
7. Uredba o načinu
usposobljenosti (A)

vodenja

postopkov

ugotavljanja

delovne

in

strokovne

Uredba bo uredila enotna načela za uresničevanje določb 23. in 23. a člena zakona o
delavcih v državnih organih v delu, ki omogoča sankcioniranje zaposlenih, ki po svoji
delovni in strokovni usposobljenosti niso več primerni za opravljanje dela.
Priprava uredbe je del ukrepov za izboljšanje učinkovitosti dela organov državne uprave, ki
naj bi jih Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije do polne uveljavitve reforme uprave.
. 8. Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v organih
državne uprave (A)
Uredba bo določila enotna načela vrednotenja dela v organih državne uprave. Temeljni cilj
je postopno usklajevanje plač v državni upravi z dejavnostmi negospodarstva, pri čemer bo
izhajala iz politike plač proračunskega memoranduma 2000.
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Priprava uredbe je del ukrepov za izboljšanje učinkovitosti dela organov državne uprave, ki
naj bi jih Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi petega odstavka 5. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije do polne uveljavitve reforme uprave.
9. Uredba o izobrazbi, ki jo morajo imeti uradne osebe za opravljanje dejanj v
upravnem postopku, in o strokovnem izpitu (A)
Uredba bo uredila vprašanja glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Priprava uredbe je potrebna za uporabo zakona o splošnem upravnem postopku, ki se bo
začel uporabljati 1. 4. 2000. Navedeno uredbo je treba sprejeti zaradi uskladitve pogojev,
ki jih morajo izpolnjevati uradne osebe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, z
veljavnim zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju kakor tudi z veljavnim pravilnikom o
programu in organizaciji pripravništva v državni upravi.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Zakon o spremembah in dopolnitv ah zakona o vojaški dolžnosti (B)
Na podlagi celovite analize izkušenj pri izvajanju ugovora vesti vojaški dolžnosti v
preteklih letih so bile v drugi polovici 1999. leta dane pobude za spremembo izvedbenih
predpisov, s katerimi se ureja zlasti izvajanje nadomestne civilne službe. Izkušnje kažejo,
da je treba spremeniti tudi nekatere rešitve v Zakonu o vojaški dolžnosti (Ur. 1. RS, št.
18/91 in 74/95), ki urejajo zlasti postopek v zvezi z uveljavljanjem ugovora vesti vojaški
dolžnosti.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (B)
Vlada Republike Slovenije je na 130. seji določila besedilo predloga Nacionalnega
stanovanjskega programa - druga obravnava, ki med nalogami predvideva, da se v podporo
uresničevanju nacionalnega stanovanjskega programa predlaga Državnemu zboru RS
predlog sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona, ki bo zagotavljal sistemske
pogoje za doseganje namena in ciljev nacionalnega stanovanjskega programa. Predlog
nacionalnega programa opredeljuje številna vsebinska izhodišča za spremembe in
dopolnitve stanovanjskega zakona.
2. Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (B)
Zakon o dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih so pred časom
predlagali štirje poslanci, Državni zbor Republike Slovenije gaje obravnaval 5. 6. 1997,
sočasno pa so bila sprejeta tudi stališča Državnega zbora RS, v katerih so bili upoštevani
tudi nekateri amandmaji Vlade RS, nanašajo pa se na najemna razmerja, sklenjena pred 31.
12. 1993. V tem smislu je predlog zakona pripravljen za drugo obravnavo.
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3. Zakon o omejeni uporabi in namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov
(B)
V Sloveniji ni predpisa, ki bi enovito urejal gensko tehnologijo in s tem omogočal nadzor
nad uporabo gensko spremenjenih organizmov in izdelkov. Zato je treba to področje
zakonsko urediti tako, da se zagotovi največja možna varnost in čim bolj zmanjšajo
tveganja. Predvsem je treba urediti postopek registracije in izdajanja dovoljenj za uporabo
gensko spremenjenih organizmov in izdelkov ter nadzor nad uporabo biotehnologije
(tehnologij) in naravnih genetskih virov.
4. Na podlagi Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca 2002 bodo sprejeti naslednji predpis s področja varstva
zraka, ravnanja z odpadki, kakovosti vode, preprečevanja industrijskega
onesnaževanja in tveganj ter področje hrupa (A)
-

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih snovi v zraku (A);
Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic komunalnih odpadkov (A);
Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nevarnih odpadkov in pri sosežigu nevarnih
odpadkov (A);
Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic nenevarnih odpadkov in pri sosežigu
nenevarnih odpadkov (A);
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz sežigalnic odpadkov (A);
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (A);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za pridobivanje in
predelavo rud (A);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za izdelavo lesnih
izdelkov in lesovinskih plošč ter obdelave lesa (A);
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za oskrbo z
energijo (A);
Uredba o dopolnitvah in spremembah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (A);
Uredba o emisijah hrupa gospodinjskih aparatov (A).

5. Uredba o vrstah naravnih vrednot ter varstvenih in razvojnih usmeritv ah za njihovo
varstvo (A)
Uredba temelji na zakonu o ohranjanju narave. S to uredbo vlada določi vrste naravnih
vrednot, varstvene in razvojne usmeritve za njihovo varstvo ter strokovna in druga merila
za razvrščanje naravnih vrednot.
6. Uredba o klasifikaciji naravnih pojavov, ki so predmet monitoringa (A)
Skladno s 4. odstavkom 69. člena zakona o varstvu okolja je treba pripraviti zasnove
monitoringa. Zasnove predpiše minister za okolje in prostor. Za osnovo predpis o
klasifikaciji pojavov, ki so predmet monitoringov (3. odstavek 69. člena zakona o varstvu
okolja) ter so osnova za vse predpise in podzakonske akte. Klasifikacija pojavov je tudi
osnova za predpis, s katerim se dolgoročno zaščitijo merilna mesta.
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi - hitri postopek (B)
Spremembe so potrebne zaradi vzpostavitve informatizirane baze zemljiške knjige.
2. Uredba vlade o vodenju in naložitvi zemljiške knjige z uporabo računalniške
tehnologije (A)
To je podzakonski akt, kije nujen za izvedbo računalniške obdelave zemljiške knjige.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (B)
Spremembe so redakcijske narave.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

1. Nacionalni program razvoja in vzdrževanja državnih cest v Republiki Sloveniji (brez
avtocest) (B)
Osnova za pripravo nacionalnega programa je 23.člen Zakona o javnih cestah (Ur.list
29/97) in potijena Strategija razvoja in vzdrževanja državnih cest
2. Uredba o iskanju in reševanju letal (A)
Področje iskanja letal do sedaj še ni bilo urejeno.
3. Uredba o športnem padalstvu (A)
Zaradi hitrega razvoja na področju športnega padalstva je potrebno zamenjava obstoječega
pravilnika o padalstvu.
4. Uredba o statističnem poročanju v zračnem prometu (A)
Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz določb 67. člena Konvencije o mednarodnem
civilnem letalstvu in določb 32. člena Zakona o zračni plovbi, je potrebno izdati predpis, ki
bo bolj podrobno določil način in vsebine statističnega poročanja o obsegu zračnega
prometa, stroških ter računovodskih izkazih. Izdaja tega predpisa je potrebna, ker
predpisani slovenski sistem statističnega poročanja in raziskovanja ne zajema vseh
podatkov in vsebin, ki jih predpisuje Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu ter na
njeni podlagi izdani dokumenti Mednarodne organizacije civilnega letalstva.
5. Uredba o računalniških rezcrvacijskih sistemih (A)
Predlagana uredba bo pripravljena na podlagi določb 3. člena Zakona o ratifikaciji
Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije. Uredila bo
vprašanja računalniških rezervacijskih sistemov, ki jih zajema sekundarna zakonodaja
Evropskih skupnosti ter kodeks ECAC-a o računalniških rezervacijskih sistemih.
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Ureditev navedenih vprašanj je povezana s pogajalskimi izhodišči RS za področje 9transport, obveznostmi, ki izhajajo iz določb Evropskega sporazuma, povezana pa je tudi z
ustanovitvijo skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA- European Common
Aviation Area).
6. Uredba o varovanju v civilnem letalstvu (A)
Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz določb 37. člena Konvencije o mednarodnem
civilnem letalstvu (Chicago, 1944) in določb Aneksa 17 k navedeni konvenciji ter določb
143. in 262. člena Zakona o zračni plovbi, pa tudi določb Dokumenta št. 30 Evropske'
konference civilnega letalstva (ECAC), je potrebno izdati predpis, ki bo v celoti določil
vprašanja v zvezi z varovanjem civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.
Priprava novega predpisa je potrebna, ker določbe prevzetega predpisa, Uredbe o varnosti
na javnem letališču (Ur. list SFRJ, št. 73/87), več niso skladne z določbami Aneksa 17 k
navedeni konvenciji in določbami ECAC-ovega Dokumenta št. 30, sočasno pa tudi ne
omogoča sprejema Programa varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega
vmešavanja in usklajevanja predpisanih postopkov varovanja na državni ravni.
7. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov (A)
Gre za spremembo sedaj veljavne uredbe zaradi novih tehničnih rešitev.
8. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz
naslova posojil najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj
železniške infrastrukture na petem pan-evropskem koridorju v letu 2000 v znesku 30
milijonov USD - hitri postopek .(B)
Za nemoten proces posodobitve železniške infrastrukture v prehodnem letu 2000, ko bo
železniška infrastruktura dejansko, postala last države Republike Slovenije, so potrebna
zgoraj omenjena sredstva. Te lahko pridobijo Slovenske železnice, d.d. v obliki posojila, za
kar pa potrebujejo v naslovu omenjeno zakonsko poroštvo. Predlćg zakona temelji na IV.
poglavju-Usmeritvah Vlade Republike Slovenije-33. točki sprejetih sklepov Vlade
Republike Slovenije, na njeni 132. seji dne 28.10.1999.
9. Uredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za mednarodni promet ter
plovne poti, na katerih velja mednarodni režim (A)
Navedena uredba, ki je objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 37/83, bo prenehala veljati z
dnem uveljavitve novega Pomorskega zakonika, zato je potrebna izdaja nove uredbe.
10.Uredba o ukrepih v primeru posebnih razmer na trgu na področju prevoza stvari v
cestnem prometu. (A)
V tem obdobju bo pripravljen osnutek.
11.Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
(A)
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Spremembe in dopolnitve uredbe o cestnini bodo potrebne zaradi vzpostavitve takega
sistema določitve in evidentiranja oprostitev plačila cestnine, ki bo enakopraven po vrstah
oprostitev in ki bo omogočal popoln nadzor nad upravičenostjo uveljavljanja oprostitev
tako pri prehodu cestninskih postaj kot pri uporabnikih cestninskih cest. Temeljil naj bi na
sistemu refundacije plačane cestnine za vozila, ki bodo oproščena plačila cestnine, razen za
vozila na nujni vožnji.
12.Zakon o soglasju in poroštvu RS za kredit najet pri Autovie Venete S.p.A. (B)
(najete za potrebe izgradnje avtocest- odsek Vipava - Razdrto, oba zakona sta na 18. seji
DZ)
13.Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z
graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (B)
Cilj je poenostavitev postopkov pridobivanja zemljišč za potrebe izgradnje državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
14.Uredba o povračilu za uporabo prometnih površin izven vozišča javnih cest in za
površine ob njej, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti. (A)
Zakonska osnova: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: določitev enotnih meril in višine
tega povračila za vse javne ceste

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih - skrajšani postopek (B)
Zakon o vrtcih med pomembnimi načeli predšolske vzgoje v vrtcih navaja tudi pravico do
izbire in drugačnosti ter pluralnosti, kar pomeni, da se staršem zagotavlja možnost izbire
različnih programov. S predlaganimi spremembami zakona želi predlagatelj vrtcem
omogočiti pravno podlago za oblikovanje poldnevnih in krajših programov, ki bodo po
vsebini in tudi cenah za starše zanimivejši. Preostale spremembe zakona prinašajo zamik
uveljavitve ugodnejših normativov do leta 2003. To bo omogočilo občinam kot
ustanoviteljicam vrtcev več časa za zagotovitev kadrovskih in prostorskih pogojev, ki jih
narekuje uveljavitev znižanega normativa števila otrok v oddelkih.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli - skrajšani postopek (B)
S predlagano spremembo je predvideno enoletno podaljšanje obdobja postopnega uvajanja
programa devetletne osnovne šole. Poleg tega je predvidena tudi sprememba nabora
obveznih predmetov. Pri preverjanju znanja z nacionalnimi preizkusi se predlaga
preverjanje iz treh predmetov (namesto petih). V delu, ki se nanaša na razširjeni del
programa osnovne šole, pa je predlagano, da se jutranje varstvo zagotavlja tudi za učence
2. razreda, ki bodo enako stari, kot so učenci sedanjega 1. razreda. Učencem s posebnimi
potrebami se daje možnost vključitve v deseto leto izobraževanja. Poleg tega so predlagani
tudi nekateri manjši popravki členov, ki so potrebni zaradi jasnosti določb oziroma so
posledica predlaganih vsebinskih sprememb.
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3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - skrajšani postopek (B)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja temeljna organizacijska,
statusna in finančna vprašanja na področjih od predšolske vzgoje do izobraževanja
odraslih. V času od njegove uveljavitve v marcu 1996 se je večina določb že uveljavila v
praksi. Nekatere med njimi so se pokazale kot neracionalne in zato potrebne dopolnitve z
vsebinskega oziroma organizacijskega vidika. Ker gre za manjše spremembe, ki tehnično
niso zahtevne, z vsebinskega vidika pa tudi ne predstavljajo večjega posega v zakonsko
besedilo, predlagamo sprejem po skrajšanem postopku.
4. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (B)
Vzgoja in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti sta
sestavni del vzgojnoizobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Posebnosti tega dela
vzgojnoizobraževalnega sistema in uresničevanje posebnih pravic pripadnikov narodnih
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja je urejal poseben zakon (zakon o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
Ur. list RS, št. 12/82). Ta zakon je treba uskladiti z Ustavo Republike Slovenije, še posebej
po sprejemu nove šolske zakonodaje v letu 1996 pa je ta zakon zastarel, zato ga je treba
prilagoditi novi zakonski ureditvi vzgoje in izobraževanja.
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
izobraževanju - skrajšani postopek (B)

o poklicnem

in

strokovnem

Predlagane spremembe podaljšujejo rok za uvedbo novih izobraževalnih programov na
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in s tem omogočajo bolj poglobljeno
pripravo teh ter dajejo pravno podlago za opravljanje delovodskih in poslovodskih izpitov.
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah - skrajšani postopek (B)
Predlagane spremembe odpravljajo obvezno ustanavljanje gimnazij kot organizacijskih
enot s celotno strukturo poslovodnih organov (v izogib neracionalnim rešitvam),
podaljšujejo rok za uvedbo novih izobraževalnih programov in učnih načrtov ter
omogočajo postopen prehod na nov sistem šolanja iz osnovne v srednjo šolo.
7. Nacionalni program za mladino do leta 2010 (B)
Program bo določil okvire mladinske politike v Sloveniji in z jasno opredeljenimi
pristojnostmi posameznih nosilcev zagotavljal celovitost urejanja položaja mladih na
državni in lokalni ravni.Vplival naj bi tudi na uskladitev zakonodajnih predpisov, ki urejajo
področja, pomembna za mlade. S predlaganim modelom mladinske politike, strukturami za
njeno izvajanje ter programom srednjeročnih ukrepov in mehanizmov se bo Slovenija zelo
približala ureditvi mladinskih politik v državah EU, izpolnjevanju določil Akcijskega
načrta OZN za mlade do leta 2000 in naprej ter izpolnjevanju konvencij in priporočil Sveta
Evrope.
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8. Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (B)
9. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru (B)
lO.Odlok o ustanovitvi študentskega doma kot javnega zavoda (A)
Utemeljitev za 13-15: državni zbor je konec leta 1999 sprejel spremembe in dopolnitve
zakona o visokem šolstvu, kjer je določeno, da se temeljna statusna vprašanja uredijo v
aktu o preoblikovanju univerz. Rok za sprejem odlokov je določen v prehodnih določbah.
ll.Uredba o resorni metodologiji
investicijskega značaja (A)

za

izdelavo

programov

za

javna

naročita

Izdelava resorne metodologije je zakonska obveza.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o spremembah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 - 1999 - hitri postopek (B)
2. Zakon o kozmetičnih proizvodih - prva obravnava (B)

3. Zakon o spremembi zakona o kemikalijah - hitri postopek (B)
S predlogom zakona naj bi podaljšali roke, določene z zakonom, in sicer do konca leta
2001.
Namen podaljšanja rokov je omogočiti prilagoditev dinamike izvajanja zakona realnim
možnostim. Zaradi finančnih in kadrovskih zaostritev ni mogoče izvajati državnega
programa za sprejem pravnega reda EU v delu, ki se nanaša na zaposlovanje in
usposabljanje v Uradu za kemikalije Republike Slovenije, ter v delu, ki se nanaša na
izgradnjo informacijske podpore.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1 Odredba o ceni raziskovalne ure (A)
2. Spremembe aktov o ustanovitvi infrastrukturnih zavodov IZUM in ARNES (A)
3. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin - prva obravnava (B)

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Predlogi zakonov o ratifikaciji (B):
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- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije
. in Zveznim notranjim ministrstvom za notranje zadeve Zvezne republike Nemčije o
izvajanju pomoči pri opremljanju v času od 1999 do 2001
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o pomorskem prometu z Iranom
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o kazenskem pravu proti korupciji
- Zakon o ratifikaciji konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno mejo
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne
in Hercegovine o mednarodnem cestnem prevozu
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o
sodelovanju na področju zdravstva in medicine
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti
- Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko Slovenijo in
Mednarodno agencijo za atomsko energijo o varovanju v zvezi s Pogodbo o nešiijenju
jedrskega orožja
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Bolgarije o sodelovanju na področju karantene in varstva rastlin
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske
o sodelovanju na področju varstva rastlin
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike
Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin - revidirano besedilo
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med RS in Kraljevino Španijo
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med RS in Finsko
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med RS in Kraljevino Švedsko
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o zaščiti
investicij
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med Republiko Slovenijo in Ukrajino
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med Republiko Slovenijo Republiko
Albanijo
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med RS in Portugalsko
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med RS in Belgijsko-luksemburško
unijo
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Helenske republike o znanstvenem
in tehnološkem sodelovanju
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Islamske republike Iran.
- Zakon o ratifikaciji dogovorov med Upravo za jedrsko varnost Republike Slovenije in
upravami Češke, Južne Afrike in Francije
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti z Italijo
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- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Islamske republike Iran o zračnem
prometu
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ukrajine o zračnem prometu
2. Predlogi aktov o nasledstvu (B)
- Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Rusko federacijo
- Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Bolgarijo
- Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo
3. Predlogi uredb o ratifikaciji (A)
- Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Helensko republiko za leta 1998-2000
- Uredba o ratifikaciji zapisnika 2. zasedanja mešane komisije za kulturo Republike
Slovenije in Zvezno republiko Nemčijo 2. in 3. julija 1997 v Potsdamu
- Uredba o ratifikaciji izvedbenega programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in
znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije za leta 1997, 1998, 1999 in
2000
- Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja na področju kulture med Ministrstvom za
kulturo Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo Republike Makedonije za leta
1998,1999 in 2000
- Uredba o ratifikaciji protokola med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije
in Ministrstvom za izobraževanje in telesno kulturo Republike Makedonije o sodelovanju v
izobraževanju in športu v šolskih letih 1998/99 in 1999/2000
- Uredba o ratifikaciji protokola med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije
ter Ministrstvom za izobraževanje in telesno kulturo Republike Makedonije o sodelovanju
v izobraževanju in športu v šolskih letih 1996/97 in 1997/98
- Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju sporazuma o socialnem
zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
- Uredba o ratifikaciji protokola med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije
in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške, Ministrstvom za prosveto in
šport Republike hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja v šolskih in študijskih
letih 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002
- Uredba o ratifikaciji Protokolov za spremembo Konvencije o mednarodnem civilnem
letalstvu
- Uredba o ratifikaciji Priloge k Sporazumu med Vlado RS in Vlado Republike Hrvaške o
rednem zračnem prometu

SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO
1. Uredba o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (A)

STATISTIČNI URAD RS
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije poklicev (A)
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Vlada Republike Slovenije je ob sprejetju Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne
klasifikacije poklicev (v nadaljevanju: SKP) marca 1997 sprejela sklep, da uporabniki v
prehodnem obdobju uvajanja klasifikacije še vedno lahko posredujejo svoje predloge za
dopolnitev oziroma spremembo SKP-ja. SURS je zadolžen za vzdrževanje SKP-ja in tako
tudi za oblikovanje predloga sprememb in dopolnitev. Predlog uredbe je bil dne 22. 11.
1999 poslan v predhodno mnenje vsem ministrstvom in Službi Vlade RS za zakonodajo.
Istočasno je bilo gradivo poslano GZS, OZS in CPI ter vsem tistim, ki so Uradu že
posredovali predloge za spremembo in dopolnitev SKP-ja. Sprejete pripombe k vsebini
uredbe bo obravnavala Komisija za spremembe, dopolnitve in razlago SKP. Po vnosu
popravkov bo končna vsebina uredbe poslana v obravnavo Vladi RS 22. 12. 1999.
2. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije izobrazbe po stopnjah (A)
V Republiki Slovenije je trenutno v uporabi več klasifikacij - lestvic za razvrščanje oseb po
formalnih izobrazbenih lastnostnih. Standardna klasifikacija izobrazbe po stopnjah (v
nadaljevanju: SKIPS) je namenjena razvrščanju izobrazbe otrok, mladine in odraslih oseb,
pridobljene v začetnem in nadaljnjem izobraževanju. SKIPS bo temeljil na novem sistemu
izobraževanja v Sloveniji, omogočal povezavo s preteklimi sistemi izobraževanja in
pridobivanja izobrazbe ter mednarodno primerjavo izobrazbene strukture prebivalstva.
SKIPS bo vsebinsko oblikovan tako, da bo povezljiv s kategorijami izobraževalnih
programov, opredeljenimi v Mednarodni klasifikaciji izobraževanja (International Standard
Classification of Education 1997 - ISCED 1997).
3. Uredba o uvedbi in uporabi teritorialne klasifikacije v Republiki Sloveniji (A)
Teritorialna klasifikacija še ne bo geografsko razčlenila območja na tistih ravneh, ki so še
predmet političnih usklajevanj, vendar bo omogočila poenotenje razvrščanja tistih
teritorialnih enot, ki so že primerljive z EU in imamo na njih tudi že konkretne obveznosti
(lokalne skupnosti). Stališča, ki so bila predstavljena in sprejeta v 21. delovni skupini za
pripravo pogajalskih izhodišč "Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov",
omogočajo še v tem letu dosežen sporazum, ki bo razširil in dopolnil sedanjo statistično
razdelitev na 2 regiji na ravni NUTS 2 in na 14 regij na ravni NUTS 3.
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II. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij - prva obravnava (B)
Zakon bo urejal postopek in določil institucijo pristojno za priznavanje poklicnih
kvalifikacij.
2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (B)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v letu 2000 nadaljevalo z koordinacijo
aktivnosti pri poostrenem nadzoru in prepreče vanju dela in zaposlovanja na črno v skladu s
programom in sklepi Vlade RS z dne 17.7.1997. Na zakonodajnem področju bo ministrstvo
pripravilo predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno za tretjo
obravnavo.
3. Zakon o rejništvu - prva obravnava (B)
Zakon bo uredil izvajanje rejništva in njegovo financiranje. Opredelil bo pogoje za
opravljanje rejništva in določil status rejnic oziroma rejnikov in plačilo za opravljanje
rejništva. Veljavna ureditev tega vprašanja je nepopolna, zastarela in neustrezna, zato je
potrebno v najkrajšem času sprejeti nov zakon.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Uredba o začasni uporabi sporazum a o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo (A)
Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo je že podpisan.
V skladu s 60. členom zakona o zunanjih zadevah je predvidena začasna uporaba
sporazuma, in sicer predvidoma v prvem polletju leta 2000 (po ratifikaciji v Turčiji).
2. Uredba o zaščitnih ukrepih (A)
Aneks 1A k sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) (katere
članica je tudi Republika Slovenija) zajema tudi sporazum o zaščitnih ukrepih, ki
vzpostavlja multilateralni nadzor nad zaščitnimi ukrepi, ki jih uvajajo države članice WTO.
Da bi Slovenija lahko uvajala ukrepe po tem sporazumu, pa je treba predhodno opredeliti
in urediti posamezne postopke (npr. preiskava) ter določiti organe, ki bodo pristojni za
opravljanje posameznih dejanj v teh postopkih ter predlaganje in sprejemanje zaščitnih
ukrepov, kar bo predmet urejanja te uredbe.
3. Uredba o postopkih obveščanja o tehničnih predpisih in standardih (A)
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Obveznost sprejetja uredbe izhaja iz pogajalskih izhodišč za prost pretok blaga in se
nanaša na o obveščanja Evropske komisije o tehničnih predpisih in standardih, ki se
sprejemajo v Republiki Sloveniji.
4. Uredba o omejitvi porabe naftnih derivatov (A)
Podlaga za sprejem uredbe je Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega
reda EU do konca leta 2002 za področje energetike (točka 3.4.4 f) je zakon o
preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 - 48. do 50. člen) in zakon
o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95 in 38/99)
Sprejetje uredbe narekuje druga alinea prvega odstavka 1. člena direktive 73/238/EEC od
24.7.1973, ki določa, da morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe s katerimi
lahko uvedejo posebne ali širše omejitve v porabi naftnih derivatov in določijo prioritete
dobave le-teh posameznim skupinam uporabnikov.
5. Uredba o določitv i najvišjih cen učbenikov (A)
6. Uredba o določitvi najvišje cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (A)
7. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev (A)
8. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem
prometu (A)
9. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev (A)
10.Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (A)
11.Uredba o določitvi najvišje cene utekočinjenega naftnega plina (A)
12.Uredba o določitv i najvišjih tarifnih postavk zai prodajo električne energije (A)
13.Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (A)
Na podlagi zakona o kontroli cen in v skladu z začrtano ekonomsko politiko, bo Vlada
Republike Slovenije urejala problematiko cen na vseh tistih gospodarskih področjih
(električna energija, naftni derivati, zemeljski plin, osnovne poštne, telekomunikacijske in
komunalne storitve, železniški potniški promet, učbeniki in odkupna cena mleka), kjer je
neposreden cenovni nadzor še potreben.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predlog proračuna RS za leto 2001 (B)
2. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - prva obravnava (B)
Novi zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki bo nadomestil obstoječega, bo postavil
izračun katastrskega dohodka na nove osnove glede na kakovostnejše informacije o
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zemljiščih v bazi zemljiškega katastra in spremembe v tehnologiji kmetijske pridelave v
Sloveniji, odpravil nesorazmerja v višini katastrskega dohodka med posameznimi
katastrskimi kulturami ter omogočil uvedbo enostavnejšega postopka za ugotavljanje
katastrskega dohodka in njegovo valorizacijo.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku - prva obravnava
(B)
Zaradi uveljavitve posameznih zakonov bo potrebno uskladiti določbe zakona o davčnem
postopku.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi - prva obravnava (B)
Zaradi uveljavitve DDV in drugih spremljajočih zakonov bo potrebno spremeniti in
dopolniti zakon o davčni službi.
5. Zakon o spremembah in dopolnitv ah za kona o Banki Slovenije - prva obravnava (B)
Spremembe in dopolnitve omenjenega zakona so potrebne zaradi prilagoditve slovenske
zakonodaje pravnemu redu Evropske Unije.
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priložnostnih kovancih - prva
obravnava (B)
Spremembe in dopolnitve tega zakona so vezane na spremembe in dopolnitve zakona o
Banki Slovenije. V primeru, da bo s spremembo zakona o Banki Slovenije sprejeta
odločitev o prenosu izdajanja kovancev v pristojnost Banke Slovenije bo potrebno enako
vsebinsko rešitev vnesti v zakon o priložnostnih kovancih.
7. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski investicijski banki za
projekt modernizacije Slovenskih železnic/.UI (B)
Najetje pri EIB za modernizacijo in posodobitev slovenskih železnic je nadaljevanje
financiranja EIB v infrastrukturne projekte po izteku finančnega protokola leta 1997.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove: s posebnim namenom (A)
Protokolarni objekt Brdo, s katerim upravlja Servis Vlade RS za protokolarne storitve,
zajema tudi 380 ha gozdov. V skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) so
lahko gozdovi ograjeni samo v primeru, če so razglašeni za gozd s posebnim namenom,
zato bi morala Vlada RS izdati akt o njihovi razglasitvi, v katerem bi določila poseben
režim gospodarjenja s temi gozdovi. Uredba bo temeljila na že pripravljenem strokovnem
elaboratu.
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MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture (A)
Izboljšati je potrebno kriterije, upoštevati nove vsebine kulturnih dejavnosti
racionalizirati postopek.

in

2. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o pogojih za pridobitev pravice do
prispevkov za obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje(A)
Izboljšati je potrebno kriterije in poenostaviti postopek.
3. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o državnih priznavalninah (A)
Namen je izboljšati kriterije in poenostaviti postopek.
4. Zakon o obveznem izvodu (B)
Gre za dopolnitev zaradi upoštevanja elektronskih nosilcev zapisov in za spremembe z
vidika števila obveznih izvodov, kijih morajo založniki predajati knjižnicam.

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o razvoju malega gospodarstva - prva
obravnava (B)
Na osnovi Strategije razvoja malega gospodarstva bo pripravljen predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o razvoju malega gospodarstva.
2. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti (A)
V pripravi so dopolnitve Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti. Uskladitev s Standardno klasifikacijo dejavnosti.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o prijavi prebivališča (B)
Prijavo in odjavo stalnega in začasnega prebivališča ter vodenje evidenc prebivalstva ureja
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Ur. list SRS, št. 6/83, Ur.
list RS, št. 26/90 in 11/91), ki je nepregleden in vsebinsko neusklajen z že sprejeto ali
pripravljeno zakonodajo na področjih, ki je neposredno ali posredno povezana z vodenjem
evidence stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Zato kot predlagatelj
menimo, da je potreben sprejem novega zakona, ki bo področje prijave prebivališča urejal
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celovito, v skladu z ostalo zakonodajo Republike Slovenije in mednarodnimi predpisi, ob
upoštevanju potreb posameznika in javnega interesa. Omenjeni zakon je uvrščen v Državni
program za prevzem pravnega reda EU.
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (B)
Glede na dejstvo, da so v letu 1999 stopili v veljavo Zakon o tujcih, Zakon o azilu in Zakon
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, torej predpisi, ki
celostno urejajo področje migracij, je zaradi enotnega izvajanja migracijske politike
potrebno uskladiti tudi nekatere veljavne določbe Zakona o državljanstvu Republike
Slovenije. V spremembah in dopolnitvah pa bo potrebno poenotiti tudi kriterije, na
področju omejevanja dvojnega državljanstva.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti - hitri postopek
(B)
Zakon bo ustrezneje uredil financiranje izvajanja javnih pooblastil Detektivske zbornice
Republike Slovenije na področju detektivske dejavnosti.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (B)
Zakon bo ustrezneje uredil financiranje izvajanja javnih pooblastil Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje na področju zasebnega varovanja.
5. Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo - prva
obravnava (B)
Zakon bo v skladu z modernimi in primerljivimi sistemi dogradil obstoječi institut
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
Priprava zakona je del reforme javne uprave, ki sodi v sklop strukturnih reform,
opredeljenih v proračunskem memorandumu 2000. Priprava zakona je vključena v Državni
program za prevzem pravnega reda Evropske unije 2002.
6. Zakon o predsedniku Republike - prva obravnava (B)
Zakon bo uredil položaj, organizacijo in materialne pogoje dela Urada Predsednika
Republike ter materialne pravice Predsednika Republike po prenehanju mandata.
Priprava tega zakona je potrebna za zapolnitev praznine naše pravne ureditve, ki v
primerjavi z drugimi srednjeevropskimi državami s parlamentarnim sistemom teh vprašanj
nima zakonsko opredeljenih.
7. Uredba o določitvi oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih
organov (A)
Sprejem nove uredbe narekuje potreba po varovanju nekoliko širšega kroga oseb in
objektov kot ga določa Uredba o določitvi oseb in objektov, ki ji varujejo organi za
notranje zadeve in o opravljanju nalog varovanja (Uradni list RS št. 38/92, 48/93 in 68/96).
Novo uredbo je treba sprejeti tudi zaradi uskladitve z Zakonom o policiji. S predlaganim
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aktom želimo zagotoviti pravno podlago za vzpostavitev enotnega in profesionalnega
sistema varovanja določenih oseb, objektov in okolišev, kijih varuje policija.
8. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (A)
V drugem odstavku 31. člena zakona o policiji je določeno, da uniformo, položajne oznake
in simbole policije določi Vlada Republike Slovenije . Uredba bo določala, kakšna je
policijska uniforma, kateri so njeni dopolnilni deli, nošenje uniforme, položajne oznake in
simbole policije. Z uredbo bo na tem področju tudi zaokrožena celostna podoba policije.
9. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije (A)
Za izvajanje z zakonom določenih nalog policija uporablja vozila, plovila, oborožitev in
posebno opremo. Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o policiji, barvo posebno
opremo, oznake vozil in plovil ter oborožitev policije določi Vlada Republike Slovenije.
Uredba določa spremenjene simbole in zunanjo podobo vozil, opredeljena pa je tudi na
novo uvedena posebna oprema in oborožitev.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Zakon o varstv u pred utopitv ami - tretja obravnava (B)
2. Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja (A)
Novelirani bodo izvedbeni predpisi, ki urejajo izdelavo načrtov zaščite in reševanja v
primeru naravnih in drugih nesreč. Z novo uredbo bo zagotovljeno učinkovitejše
načrtovanje na vseh ravneh priprave načrta.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o najemu posojila pri Svetovni banki za stanovanjsko oskrbo in stavbna
zemljišča v občinah (B)
Dosedanja raziskovanja mednarodnega tržišča kapitala so pokazala, da je z ustreznim
angažiranjem države možno zagotoviti občinam dostop do ugodnih posojil, kot prvo izmed
njih je predvideno posojilo Mednarodne banke za obnovo in razvoj ( Svetovne banke).
2. Na podlagi Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca 2002 bodo sprejeti naslednji predpis, s področja varstva
zraka in kv alitete vode (A)
- Uredba o strukturi, vrsti in stopnji agregiranosti podatkov informacijskega sistema varstva
okolja (A)
- Uredba o izvajanju monitoringa kakovosti zunanjega zraka (A)
- Uredba o imisijskih mejnih vrednostih fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov
kakovostnih razredov površinskih voda (A)
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- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod z objektov n naprav za proizvodnjo in
predelavo kovin (A)
3. Na podlagi zakona o geodetski dejavnosti bo Vlada Republike Slovenije sprejela
naslednje predpise:
- Uredba o minimalnih tarifnih pogojih za geodetske storitve (A)
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (A)
- Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav, njihovih območij in sedežev (A)
4. Uredba o določitvi vrst habitatnih tipov in smernic za ohranitev habitatnih tipov v
ugodnem stanju (A)
Predpis temelji na Zakonu o ohranjanju narave in prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Z opredelitvijo habitatnih tipov in smernic za njihovo ohranjanje v
ugodnem stanju, se zagotovi tudi uresničevanje določil direktiv EU o varstvu flore, favne
in habitatih tipov ter Zakona o ratifikaciji konvencije o biološki raznovrstnosti.
5. Uredbe o strukturi, osnovnih vrstah in agregiranosti podatkov iz informacijskega
sistema varstv a okolja za potrebe poročanja (A)
Uredbe se nanašajo na zahteve iz NPAA in pomenijo implementacijo horizontalne
zakonodaje

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o prekrških (B)
2. Uredba o ustanovitv enih aktih zavodov za prestajanje kazni zapora (A).
Uredba je predpisana z ZIKS.
3. Uredba o načinu opravljanja gospodarskih dejavnosti posameznih zavodov (A).
Uredba je predpisana z ZIKS.
4. Uredba o nazivih, pogojih in označbah paznikov (A).
Uredba je predpisana z ZIKS.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Uredba o jadralnem letenju (A)
Omenjeno področje do sedaj še ni bilo urejeno.
2. Zakon o poštnih storitv ah, hitri postopek (B)
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Zaradi popolne uskladitve z AC je potreben sprejem novega zakona o poštnih storitvah. Z
AC se bodo uskladile predvsem univerzalne poštne storitve, obseg izključnih pravic in
podeljevanje licenc
3. Uredba za TETRA (A)
Na podlagi zakona o telekomunikacijah je uredba koncesijski akt za podelitev koncesije za
opravljanje storitev TETRA. Cilj tega je dokončna uveljavitev zakona.
4. Uredba za UMTS (A)
Na podlagi zakona o telekomunikacijah je uredba koncesijski akt za podelitev koncesije za
opravljanje storitev UMTS. Cilj tega je dokončna uveljavitev zakona.
5. Zakon o reorganizaciji javnega podjetja Slovenske železnice,d.d. (B)
Zakon o železniškem prometu (Ur.l. 92/99) predvideva omenjeni zakon. Potreben je za
uskladitev pravnega reda Republike Slovenije z zakonodajo Evropske zveze. Skrajni rok za
uporabo zakona v praksi je 31.12.2001.
6. Uredba o načinu uporabe kriterijev in o pomenu posameznega kriterija za določitev
nadomestila ter o postopku za uveljavljanje zahteve za nadomestilo stroškov (četrti
odstavek 4. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
7. Uredba o razdalji dovoza in odvoza po cestnem omrežju, dokumentih, ki jih mora za
izvajanje dovoza in odvoza zagotoviti prevoznik, o taksah in drugih pristojbinah, ki
jih mora plačevati prevoznik za dovoz in odvoz, (drugi odstavek 5. člena). (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
8. Uredba o vrstah, obsegu, kakovosti, pogojih zagotavljanja, ter o cenah storitev
prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (tretji odstavek 6. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
9. Uredba o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanje in modernizacije
obstoječe javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa (četrti
odstavek 11. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
10.Uredba o postopku za dodeljevanje vlakovne poti ter o načinu uporabe kriterijev ter
pomenu posameznega kriterija za dodelitev (sedmi odstavek 15. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
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11.Uredba o vrednotenju kriterijev za določanje višine uporabnine, varščini, postopku
poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil,
oprostitve plačevanja, nadzor nad plačevanjem ter sankcioniranje neplačevanja
uporabnine (enajsti odstavek 15. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometu je potrebno izdati akt v roku enega leta.
12.Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence, začasni
odvzem, preklic veljavnosti ali podaljšanje licence in postopek obveščanja tujih
organov (osmi odstavek 16. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
13.Uredba o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in postopek za izdajo
varnostnega spričevala (tretji odstavek 18. člena) (A)
V skladu z Zakonom o železniškem prometuje potrebno izdati akt v roku enega leta.
14.Odlok o določitvi pristanišč, ki so namenjena za mednarodni promet in vojaška
pristanišča (A)
Izdajo navedenega predpisa predvideva 34. člen predloga Pomorskega zakonika.
15.Uredba o ukrepih v primeru posebnih razmer na trgu na področju prevoza stvari v
cestnem promet (A)
V tem obdobju je predvideno medresorsko usklajevanje.
16.Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (A)
Spremembe in dopolnitve uredbe o letnem povračilu za uporabo cest bodo pogojene; z
uvedbo novega sistema pobiranja tega povračila kot posledice ukinitve inštituta
podaljševanja veljavnosti prometnega dovoljenja po zakonu o varnosti cestnega prometa,
na katerega je sedaj vezana obveznost njegovega predhodnega vplačila ter z uskladitvijo
zneska tega povračila z gibanjem tečaja nemške marke v obdobju od 1.6. 1999 do 1.6.
2000.
17.Uredba o spremembah uredbe o povračilih za izredne prevoze po javnih cestah (A)
Spremembe uredbe o povračilih za izredne prevoze bodo pogojene z uskladitvijo zneska
teh povračil z gibanjem tečaja nemške marke v obdobju od 13. 4. 1999 do 1. 6. 2000.
lS.Uredba o določitvi cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (A)
Pravna podlaga za izdajo uredbe sta prvi in drugi odstavek 11. člena zakona o javnih
cestah. Priprava in izdaja novele uredbe je vezana na njeno uskladitev z novim zakonom o
javnih cestah, ter na podlagi meddržavne pogodbe z republiko Avstrijo. Sočasno bo
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preverjena potrebnost uskladitve višine cestnine s spremembami v tečaju tolarja v razmerju
do avstrijskega šilinga kot merila za določanje njene višine.
19.Uredba o povračilu za čezmerno uporabo javnih cest (A)
Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: določitev enotnih meril in višine
povračila za čezmerno uporabo javnih cest.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Nacionalni program izobraževanja odraslih - prva obravnava (B)
Nacionalni program izobraževanja odraslih sprejme državni zbor na predlog vlade, z njim
pa se določi javni interes v izobraževanju odraslih. Sprejem nacionalnega programa nalaga
22. člen zakona o izobraževanju odraslih, kije bil sprejet v marcu 1996.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o evidencah na področju zdravstvenega zavarovanja - prv a obravnava (B)
2. Zakon o zdravstveni negi - prva obravnava (B)
Predlog tega zakona je že dalj časa v programu dela ministrstva, sedaj pa je pripravljen za
medresorsko usklajevanje. Zakon ureja v nekaterih evropskih državah poklic medicinske
sestre, določene naloge zdravstvene nege ter kategorije delavcev v negovalnem »teamu«,
pričakovani nivo znanja, pogoji za začetek samostojnega dela, strokovni nadzor nad
prakso, poklicno etiko in obvezno dokumentacijo.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Uredba o stroških za preskušanje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (B)
Urad za standardizacijo in meroslovje bo v kratkem dobil v okviru programa COP 97 novo
opremo za laboratorija za analizo plemenitih kovin v Ljubljani in Celju. Ker se bodo v
obeh laboratorijih uvedle tudi rtove analizne metode za preskušanje izdelkov iz plemenitih
kovin, je treba pripraviti tudi predpis, s katerim bodo na novo določeni stroški preskušanja
in žigosanja predmetov iz plemenitih kovin.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
I. Predlogi zakonov o ratifikaciji (B)
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Natom glede dogovora o tranzitu za
potrebe KFOR
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Zakon o ratifikaciji Statuta Mednarodnega kazenskega sodišča
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pridobivanju dokazil v tujini v civilnih ali gospodarskih
zadevah
Zakon o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali
gospodarskih zadevah v tujini
Zakon

o

ratifikaciji

Konvencije

o

dostopu

do

okoljskih

informacij

in

udeležbi javnosti v postopkih odločanja o zadevah varstva okolja
Zakon o ratifikaciji sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o
prosti trgovini
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Ciper o rednem
zračnem prometu
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine Danske o zračnem
prometu
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine Švedske o zračnem
prometu
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem
prometu
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Irske o zračnem prometu
Zakon o ratifikaciji sporazuma o pristopu Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o
prosti trgovini
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov
Bosne in Hercegovine o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran
Zakon o ratifikaciji sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kanade
Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit E1B IV.
Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe za kredit Atovie Venete S.p.A.
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-

Zakon

o ratifikaciji Sporazuma

o zaščiti investicij med Republiko Slovenijo in

Republiko Hrvaško
-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zaščiti investicij med Republiko Slovenijo in Kuvajtom

-

Zakon o ratifikaciji o zaščiti investicij med Vlado Republike Slovenijo in

Vlado

Singapura
-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med RS in Litvo

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med RS in Latvijo

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med RS in Estonijo

-

Zakon o ratifikaciji Konvencije o sodelovanju med obmejnimi teritorialnimi skupnostmi
ali oblastmi

-

Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju terorizma

-

Zakon za ratifikacijo konvencije o spodbujanju dolgoročnega nadnacionalnega dela med
mladino

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Grške republike
o sodelovanju pri zatiranju kriminala

-

Zakon za ratifikacijo Pogodbe o pravu znamk (TLT)
Zakon o ratifikaciji Strasburškega sporazuma o mednarodni klasifikaciji patentnov
Zakon o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji figurativnih
elementov znamk

-

Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije

za

intelektualno lastnino (WIPO)
-

Zakon o ratifikaciji sporazuma ASOR(B)

2. Predlogi uredb o ratifikaciji (A)
-

Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in
Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške za leta 1999, 2000 in 2001

-

Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Češke republike za leta 1998-2020

-

Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Malte za leta 1998-2000

-

Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Poljske v kulturi, znanosti in izobraževanju za obdobje od 1998 do 2000
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Uredba o ratifikaciji dogovora o izvajanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Kanade
Uredba o ratifikaciji sklepov skupnega odbora Slovenija - EFTA
Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 7 k CEFTI
Uredba o ratifikaciji dodatnega protokola št. 8 k CEFTI
Uredba o ratifikaciji

prilog k Sporazumu o skladu za sodelovanje pri čezevropski

železnici TER
Uredba o ratifikaciji dogovorov med Upravo RS za jedrsko varnost in pristojnimi
upravnimi organi za jedrsko varnost Republike Češke, Južne Afrike in Republike Francije
o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
Uredba o ratifikaciji Protokola o verodostojnem pet jezičnem besedilu Konvencije o
mednarodnem civilnem letalstvu (arabski tekst)
Uredba o ratifikaciji

Protokola o verodostojnem petjezičnem besedilu Konvencije o

mednarodnem civilnem letalstvu (kitajski tekst)

STATISTIČNI URAD RS
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru Slovenije (B)
Dosedanja praksa vodenja in zlasti uporabe Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: PRS)
za različne namene kažejo potrebo po čim večji povezavi PRS-ja z drugimi evidencami in
registri. Z vodenjem davčne številke in EMSO-ja za fizične osebe (samostojni podjetniki
posamezniki in druge oblike) bi bistveno povečali možnosti povezovanja in uporabe podatkov
za poslovne, statistične in znanstvenoraziskovalne namene. Drugi identifikatorji so potrebni
zaradi morebitne kasnejše vzpostavitve povezanih podatkovnih zbirk - skupnega
administrativnega jedra povezanih identifikatorjev (SAJPI).
2. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije gradbenih objektov po vrstah (A)
Klasifikacija gradbenih objektov po vrstah (Classification of Types of Consttuctions - v
nadaljevanju CC) je bila razvita na osnovi začasne klasifikacije Central Product Classification,
ki sojo leta 1991 objavili Združeni narodi.
3. Uredba o uvedbi in uporabi osrednje klasifikacije proizvodov (A)
Osrednja klasifikacija proizvodov (CPA) razvršča proizvode po pripadnosti dejavnosti. To
pomeni, da so proizvodi razvrščeni v dejavnost, ki je proizvod proizvedla. Tako načelo
pripadnosti proizvoda dejavnosti omogoča, da sta strukturi klasifikacij CPA in NACE Rev. 1
enaki. Osnovni namen CPA-ja je omogočiti primerljivost podatkov o proizvodih med raznimi
področji statistike in med državami.
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III. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Zakon o zaščiti otrok - prva obravnava, (B)
Zakon bo opredelil pojem ogroženega in zlorabljenega oziroma trpinčenega otroka,
opredelil postopke sodelovanja posameznih institucij, ki se s takim otrokom srečujejo,
določil vodenje evidenc in vzpostavil varuha otrokovih pravic.
2. Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu - prv a obravnava (B)
Sprejetje nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu narekujejo 4., 42. in 64. člen
zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št.56/99).

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Premoženjsko pravni sporazum z Bosno in Hercegovino (B)
2. Morebitni premoženjsko pravni sporazum z ZR Jugoslavijo (B)
Premoženjsko pravna vprašanja z Bosno in Hercegovino ter z Zvezno republiko
Jugoslavijo so še vedno neurejena, kar zmanjšuje možnosti za gospodarsko sodelovanje in
nastop slovenskih gospodarskih družb v sosednji regiji. Po modelu, ki smo ga uveljavili v
urejanju premoženjsko pravnih vprašanj z Republiko Makedonijo in Republiko Hrvatsko
in ki je rezultiral v podpisane sporazume z obema državama, nameravamo urediti tudi
odnose s preostalimi državami nastalimi na ozemlju bivše skupne države. Pri Bosni in
Hercegovini bo treba premagati določene ovire, ki jih za naše partnerje predstavlja po
njihovem neurejen položaj terjatev do Ljubljanske banke Sarajevo, pri ZR Jugoslaviji pa
bo treba predhodno urediti splošno raven medsebojnih odnosov.
3. Uredba o skupinskih izjemah (A)

•

Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št 56/99) poleg uredbe o
obrazcu za priglasitev koncentracij (kije bila predložena Vladi RS v letu 1999) predvideva
tudi sprejem Uredbe o skupinskih izjemah. Na ta način bo zakonodaja s področja
preprečevanja omejevanja konkurence (t.i. "antitrust") zaokrožena.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predlog proračuna RS za leto 2001 (B) (ker gre za zahtevno nalogo, je navedena že v
II. trimesečju)
2. Zakon o davku na nepremičnine - prva obravnava (B)
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Z zakonom o davku na nepremičnine bodo obdavčene stavbe in zemljišča, ki se nahajajo
na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na lastništvo. Z davkom na nepremičnine se želi
zajeti v obdavčitev objekte in zemljišča kot del premoženja fizičnih in pravnih oseb. S tem
davkom bi nadomestili t.i. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek od
premoženja po zakonu o davkih občanov. Obdavčitev bo urejena na podlagi ekonomskih in
socialnih elementov, kar bo pomenilo tudi porazdelitev davčnih bremen na posamezne
davkoplačevalce. Zakon naj bi stopil v veljavo takrat, ko bo sprejet zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostrorskih enot ter urejena metodologija za vrednotenje
nepremičnin.

3. Uredba o določitvi naročnikov, ki so dolžni oddajati naročila po zakonu o javnih
naročilih (A)
4. Priprava Strategije razvoja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji (A)
Področje prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji ureja zakon o igrah na srečo
(Ur.l.RS, št. 27/95). Za posebne igre na srečo je Vlada Republike Slovenije dodatno
sprejela posebno Strategijo razvoja igralništva v Sloveniji, kjer so določeni cilji ter
globalne strateške opredelitve za omenjeno področje. V obdobju po uveljavitvi zakona o
igrah na srečo se je tudi za področje klasičnih iger izkazala potreba po izdelavi podobne
strategije, ki bo vsebovala globalne strateške opredelitve glede skupnega števila.dodeljenih
koncesij za prirejanje klasičnih iger na srečo, obdavčitve te dejavnosti, financiranja
invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij v Republiki Sloveniji ter smernice za
nadaljnji razvoja.
5. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za generalno posojilo Evropske investicijske
banke namenjeno financiranju infrastrukture v občinah (B)
Zagotovitev ugodnega kreditnega vira Evropske investicijske banke, ki bi bil prek
slovenskega finančnega posrednika na razpolago občinam pri financiranju izgradnje
infrastrukturnih objektov (v okviru, ki ga omogoča zakon o financiranju občin), skladnim z
zahtevami vključevanja Slovenije v EU.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (B)
2. Zakon o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja
in streliva (B)
S sprejetjem tega zakona in ustreznih podzakonskih aktov (Pravilnik o preizkušanju in
žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja, streliva in aparatov, Pravilnik o
izobrazbi in odgovornosti delavcev v preizkuševalnici) bo Vlada RS v celoti uskladila
interno zakonodajo z določbami mednarodnih pogodb in pravom Evropske unije na tem
področju (predhodno bo sprejet Zakon o orožju). Pred sprejetjem zakona bo Vlada RS
sprejela sklep, da se začnejo aktivnosti za ratifikacijo Konvencije o obojestranskem
priznavanju žigov za ročno strelno orožje in sprejem Poslovnika stalne mednarodne
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komisije za preizkušanje ročnega strelnega orožja s sedežem v Belgiji (C.I.P.), s čimer bo
Slovenija dobila dostop do pregleda žigov vseh članic, njeni predlagani žigi pa bodo postali
sestavni del Konvencije. Žigi bodo vtisnjeni na orožja, ki bodo preizkušena v akreditirani
slovenski preizkuševalnici.
3. Uredba o ukrepih o omejevanju dobav energije v primeru pomanjkanja (A)
Z uredbo bodo določeni možni ukrepi, vrstni red omejevanja dobav, način uporabe energije
in obvezne zaloge proizvodnje.
4. Uredba o organizaciji in načinu izvajanja gospodarskih javnih služb (A)
Na osnovi 20. člena Energetskega zakona bo pripravljen ustrezen podzakonski akt, v
katerem bosta opredeljena način in organizacija izvajanja gospodarskih služb skladno z
Energetskim zakonom in zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
5. Uredba za delovanje trga z električno energijo (A)
Na osnovi 25. člena Energetskega zakona bo pripravljen ustrezen podzakonski akt, ki bo
določal pravila za delovanje trga za električno energijo.
6. Uredba o določitvi objektov, naprav in omrežij javne infrastrukture (A)
Na osnovi 57. člena Energetskega zakona bo Vlada RS določila objekte, naprave in
omrežja, ki so sestavni del javne infrastrukture.
7. Uredba o ustanovitv i javnega podjetja za reševanje nasedlih investicij (A)
Na osnovi 122. člena Energetskega zakona bo pripravljen ustrezen podzakonski akt o
ustanovitvi javnega podjetja z nalogo reševanje problema nasedlih investicij.
8. Uredba o določitvi pogojev za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca
Pravna podlaga za pripravo uredbe je drugi odstavek 29. člena Energetskega zakona.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Uredba o stroških, ki nastanejo v postopku za izdajo vseh vrst dovoljenj za
fitofarmaccvtska sredstva (A)
Vse stroške, ki nastanejo v postopku za izdajo stalnega, začasnega ali izjemnega dovoljenja
za fitofarmacevtsko sredstvo, za podaljšanje, spremembo ali prenehanje dovoljenja ter za
oceno aktivnih snovi oziroma fi to farmacevtskih sredstev, plača stranka, ki je vložila
zahtevek za izdajo dovoljenja. Predpis o višini stroškov za posamezna dovoljenja in
postopke izda Vlada Republike Slovenije.
2. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov (A)
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Na podlagi zakona o kmetijstvu bo Vlada Republike Slovenije pristojna za sprejem
ukrepov s katerimi bo celovito in dolgoročno določila ukrepe za uravnavanje kmetijskih
trgov. Predvideno je, da bo to storila z Uredbo o ureditvi kmetijskih trgov, s katero bo
določila ukrepe na trgu za vse pomembnejše kmetijske proizvode hkrati.
3. Nacionalni razvojni program kmetijstva in podeželja (B)
V zakonu o kmetijstvu, ki bi ga naj Državni zbor sprejel do 30.6.2000 je predviden
sprejem nacionalnega razvojnega programa kmetijstva in podeželja za obdobje največ
sedem let. Nacionalni program bo opredelil zlasti: srednjeročne razvojne cilje kmetijske
politike, ukrepe in programe za uresničevanje ciljev, oceno pričakovanih učinkov in
potrebna finančna sredstva za izvajanje ukrepov v kmetijstvu. Ta program naj bi sprejel
Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Nacionalni kulturni program (B)
Po 7. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. list RS, št.
75/94), ga na predlog Vlade RS sprejme Državni zbor RS. Gre za temeljni kulturno
politični dokument.
\
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti (A)
V pripravi so dopolnitve Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti. Uskladitev s Standardno klasifikacijo dejavnosti.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Zakon o matičnih knjigah (B)
Sedanji Zakon o matičnih knjigah je bil sprejet že leta 1974. Kljub kasnejšim
spremembam, pa je zaradi osamosvojitve Republike Slovenije, kot tudi zaradi sprejete
zakonodaje v zvezi z razmejitvijo pristojnosti med državo in občino postal zastarel in ga v
mnogih določbah ni več mogoče izvajati. Črtati je potrebno tudi določbe, ki se nanašajo na
vodenje matičnih knjig pri naših diplomatsko konzularnih predstavništvih, saj le-ta te
pristojnosti nimajo več. Zaradi prilagoditve nastalim spremembam je potrebno sprejeti nov
Zakon o matičnih knjigah, v katerem bodo upoštevane tudi določbe Zakona o varstvu
osebnih podatkov, saj so določbe sedanjega zakona tudi v tem pogledu zelo nedorečene.
2. Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (B)
Nov zakon je nujno potrebno uskladiti z določbo 42. člena Ustave Republike Slovenije
glede načina omejevanja pravice do zbiranja. Upoštevajoč sistemsko zakonodajo na drugih
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področjih, je treba na novo opredeliti dolžnosti organizatorja oziroma sklicatelja shoda
oziroma prireditve ter pooblastila policije.
3. Zakon o postopku z najdenimi stvarmi - prva obravnava (B)
Zakon bo celovito uredil področje ravnanja z najdenimi stvarmi, s ciljem pospešitve
sedanjih postopkov in dograditve postopka hrambe najdenih stvari.
Priprava tega zakona je potrebna za ureditev dejanskih potreb tega področja s ciljem
zagotovitve ustrezne hrambe najdenih živali.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Nacionalni progam varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (B)
V skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. 1. RS št. 64/94)
ter področnimi zakoni (varstvo pred požarom, gasilstvo) ter sklepom vlade št. št.
820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999, bo pripravljen kot temeljni razvojni dokument na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nacionalni program. Nacionalni
program se bo vključeval v hierarhijo dokumentov na področju nacionalne varnosti in je
njegova priprava usklajena s pripravo drugih razvojnih in doktrinarnih dokumentov
nacionalne varnosti. Naloga se prenaša iz leta 1999.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji (B)
Z novim zakonom bo nadomeščen zakon iz 1. 1984. Zaradi potrebne harmonizacije s
predpisi EU bo Zakon vložen Državnemu zboru v letu 2000, čeprav je bil predviden za leto
1999.
2. Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (B)
Z novim zakonom bosta nadomeščena sedaj veljavna zakona iz leta 1978 in 1980. Zakon
bo prilagodil osnovne institute odgovornosti in zavarovanja odgovornosti veljavnim
mednarodnopravnim instrumentom na tem področju t.j. Protokolu o spremembi Dunajske
konvencije o civilni odgovornosti za jedrske škode in Pariški konvenciji o odgovornosti
tretjim na področju jedrske energije ter Bruseljski dopolnilni konvenciji.
3. Na podlagi državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca 2002 bo sprejet naslednji predpis s področja preprečevanje
industrijskega onesnaževanja in tveganj (A)
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za
pridobivanje aluminija (A)
4. Uredba o načinu in pogojih opravljanja javne službe incineracije preostanka
komunalnih odpadkov in odlaganju preostankov odpadkov po sežigu (A)
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V zakonu o varstvu okolja so službe incineracije komunalnih odpadkov opredeljene kot
obvezne republiške javne službe ravnanja z odpadki. Zakonodajno je zato potrebno urediti
predmet in način izvajanja javne službe, obseg in vrsto javne službe, območje ter pogoje
izvajanja in nadzor nad izvajanjem javne službe. Uredba bo v delu, kjer bodo določeni
predmet in pogoji za opravljanje javne službe, koncesijski akt.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o izvensodni poravnavi sporov (B)
Zakon bo pripomogel k razbremenitvi dela sodišč s prenosom nekaterih nespornih zadev na
notaije ali odvetnike.
2. Zakon o dedovanju (B)
Potrebna je uskladitev zaradi prenosa pristojnosti v nespornih dednih postopkih.
3. Zakon o nepravdnem postopku (B)
Gre za uskladitev določb zaradi prenosa nespornih zadev na notarje ali odvetnike.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Zakon o privatizaciji javnega podjetja Slovenske železnice,d.d., oziroma njegovih
pravnih naslednikov (B)
Zakon o železniškem prometu predvideva sprejetje omenjenega zakona. Pred
reorganizacijo podjetja ni smiselno predvideti njegovo privatizacijo, zato je ta zakon
uvrščen za Predlogom zakona o reorganizaciji podjetja, ki je uvrščen v prvo trimesečje.
2. Uredba o pristaniški inšpekciji (A)
Posledica uvedbe PSC-a, ki se ga organizira s pomočjo Phare, je izdelava zakonodajnega
dela, ki ga predstavlja ta uredba.
3. Uredba o pogojih za izdajo dovoljenja za znanstveno raziskovanje, proučevanje,
slikanje in meritve morja, morskega dna ali njegovega podzemlja ali opravljanja
druge podvodne dejavnosti (A)
Izdajo navedenega predpisa predvidevata 12. in 24. člen predloga Pomorskega zakonika.
4. Uredba o ukrepih v primeru posebnih razmer na trgu na področju prevoza stvari v
cestnem prometu (A)
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Zakon o prostovoljni službi (B)
Zakon naj bi natančno uredil področje prostovoljnega dela. Izhodišče in okvir za pripravo
zakona bo konvencija o spodbujanju dolgoročnega nadnacionalnega dela med mladino.
2. Zakon o mladinskem svetu Slovenije (B)
Mladinski svet Slovenije je krovna organizacija prostovoljnih mladinskih združenj in
organizacij, različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev. Pomembno prispeva k
sodelovanju med mladinskimi organizacijami na mednarodnem, nacionalnem in lokalnem
nivoju, k sooblikovanju mladinske politike v Sloveniji, k izobraževanju in usposabljanju
mladih za mladinsko delo itd. Zakon bi uredil njegov status.
3. Uredba o financiranju dejavnosti visokošolskih zavodov (A)
V spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu je v 73. členu določeno, da se s
posebnim predpisom vlade uredi sistem financiranja. Rok je določen v prehodnih
določbah.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o varstvu pred sevanji, prva obravnava (B)

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
I. Spremembe Sporazuma o ustanovitvi Evropske konference za molekularno biologijo
(EMBC) (A)
EMBC spreminja porazdelitev pristojnosti in delno finančna pravila delovanja. V
obravnavo oziroma seznanitev lahko gradivo posredujemo v septembru 2000 (po junijskem
zasedanju konference EMBC).

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Predlogi zakonov o ratifikaciji (B)
Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k CEFTI
Zakon o fatifikaciji protokola o težko razgradljivih organskih onesnaževalcih (POP) h
CLRTAP
Zakon o ratifikaciji protokola o težkih kovinah h CLRTAP
Zakon o ratifikaciji novega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov
oziroma vzorcev
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-

Zakon o ratifikaciji UNIDROIT konvencije o vračanju ukradenih ali nezakonito izvoženih
kulturnih predmetov

-

Zakon o ratifikaciji Konvencije o skupnem tranzitnem postopku

-

Zakon o ratifikaciji kulturnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Hašemitskega kraljestva Jordanije

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med RS in Turčijo

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med RS in Državo Izrael

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčnja med RS in ZDA

-

Zakon ratifikaciji sporazuma o turističnem sodelovanju med RS in Madžarsko

-

Zakon o ratifikaciji Konvencije o regionalnih ali manjšinskih jezikih

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Francije o sodelovanju pri zatiranju kriminala

-

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Bosne in
Hercegovine o ponovnem sprejemu oseb

2. Predlogi uredb o ratifikaciji (A)
Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med
Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1999-2003
Uredba o ratifikaciji programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije za leta 1999-2002
Uredba o ratifikaciji sprememb statuta MAAE
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in raziskavah
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za
visoko šolstvo Islamske republike Iran
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju o sodelovanju v znanosti in tehnologiji
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Sekretariatom za
znanost in tehnologijo države Minas Gerais, Federativna Republike Brazilija

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Priprava registra pravnih predpisov občin
Glede na to, da občine objavljajo svoje predpise v različnih uradnih glasilih in da glede
tega ne obstaja sistematičen pregled bo izdelan enotni register pravnih predpisov občin, ki
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bo nato tudi sprotno dopolnjevan. Gre za izredno obsežno in pomembno nalogo, ki bo v
končni fazi zagotovila celovit pregled predpisov, ki jih sprejemajo slovenske občine,
zagotovila občanom lažji dostop in vpogled oziroma seznanitev s temi predpisi;
pripomogla k učinkovitejšemu izvajanja nadzora nad zakonitostjo teh predpisov ...

STATISTIČNI URAD RS
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (A)
Spremembe in dopolnitve uredbe pomenijo uskladitev SKD z NACE Rev.l in CPA
(Classification of Products by Activity), odpravo slovničnih, vsebinskih in terminoloških napak
ter prilagoditev nacionalnih podrazredov potrebam državne statistike in možnostim ter stanju v
Poslovnem registru Republike Slovenije,
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IV. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Zakon o integraciji invalidov (B)
Gre za delovni naslov zakona, ki naj bi na novo in na enem mestu uredil več vsebinskih
vprašanj, pomembnih za izvajanje strategije invalidskega varstva na nivoju države Gre za
dejavnosti in ukrepe, s katerimi bi vzpodbujali čimbolj samostojno življenje invalidom ter
preprečevali njihovo socialno izključenost. Zakon bo opredelil tudi sodobna načela
invalidskega varstva ter zagotovil invalidom večji vpliv na načrtovanje in izvajanje
programov.
Zakon o integraciji invalidov predstavlja nadomestilo za Zakon o invalidnini, ki je vključen
v Državni program prilagoditve zakonodaje pravnemu redu EU.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zakon o sistemu zavarovanja in financiranja izvoza Slovenije (B)
S predlaganim zakonom, ki bo nadomestil zakon o Družbi za zavarovanje in financiranje
izvoza Slovenije in zakon o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe
financiranja izvoza, bo celovito urejen sistem zavarovanja in financiranja izvoza v
Sloveniji, ki bo prilagojen sodobnim trendom na področju zavarovanja in financiranja
mednarodnih gospodarskih poslov, kakor tudi pravilom, ki veljajo oziroma bodo veljala v
EU na tem področju, v skladu s Strategijo razvoja sistema zavarovanja in financiranja
izvoza v Republiki Sloveniji, ki jo je podprla tudi Vlada Republike Slovenije.
2. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo - prečiščeno
besedilo (A)
V skladu s tretjim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 12. člena zakona o carinski
tarifi Vlada letno objavi prečiščeno besedilo kombinirane nomenklature carinske tarife s
carinsko tarifo, ki zajema med letom izvršene spremembe kombinirane nomenklature in v
kateri so upoštevane tudi spremembe kombinirane nomenklature, ki jo vsako leto sprejme
EU ter obveznosti znižanja carinskih stopenj po veljavnih mednarodnih pogodbah, ki
zavezujejo RS (WTO).
3. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje »prosto« (A)
Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi lahko Vlada, na podlagi
sprejetih kriterijev, za blago, ki je v carinski tarifi poleg carinske stopnje označeno z
opombo (1), določili uporabo nižjih carinskih stopenj od stopenj, določenih v carinski tarifi
ali stopnjo »prosto«.
4. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2001 (A)
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Za uvoz blaga, ki se v Sloveniji ne proizvaja ali se ne proizvaja v zadostni količini, lahko
Vlada, na podlagi pooblastila iz četrtega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi ter v
skladu s sprejetimi kriteriji, določi letne carinske kontingente, za katere se uporablja
znižana carinska stopnja ali stopnja »prosto«.
5. Uredba o določilu obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2001 (A)
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju Vlada
določi obseg kontingentov za blago, ki je na režimu kontingenta. Režim kontingenta
predstavlja instrument zaščite domače proizvodnje. V skladu s pravili WTO lahko RS
omejuje uvoz blaga z določitvi kontingentov le za tekstil in tekstilne izdelke, pri čemer
mora postopoma ukinjati kontingente za posamezne izdelke.
6. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2001 po splošnem sporazumu o carinah in
trgovini (A)
S pristopom^ k splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (GATT) je RS prevzela
obveznost, da pri uvozu blaga zagotovi tudi zajamčen dostop na trg za kmetijske izdelke,
ki so navedeni v posebni listi, ki je sestavni del protokola o pristopu RS h GATT. V skladu
s to obveznostjo mora RS za navedene izdelke omogočiti uvoz po nižjih carinskih
stopnjah in sicer v okviru določenih carinskih kvot.
7. Uredbe o izvajanju (začasni uporabi)
- Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije na drugi
strani s sklepno listino, podpisan 10. Junija 1996 v Luksemburgu ter Protokol, s katerim se
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
Unije na drugi strani,
- Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter dodatnih protokolov št. 4 in 5
k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini,
- Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
- Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in državo Izrael,
- Sporazuma o pristopu Romunije k ECEFTA,
- Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA,
- dodatnega protokola št. 6 k CEFTA.
Navedeni sporazumi so že podpisani in nekateri izmed njih so tudi ratificirani, preostali pa
se v skladu s IV. Odstavkom 60. člena zakona o zunanjih zadevah uporabljajo začasno na
podlagi uredb, ki jih sprejme Vlada. Tudi, če so sporazumi ratificirani, je potrebno izdati
uredbe, v katerih bodo določene carinske stopnje za posamezno blago, ki se bodo v skladu
z določili sporazumov uporabljale pri uvozu blaga v Slovenijo v letu 2001.
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2001 (B)
Vlada bo sprejela dopolnjen predlog proračuna za leto 2001 in ga posredovala DZ v
sprejem.
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001(B)
Vlada bo sprejela predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2001, ki je pogoj za izvrševanje sprejetega proračuna. Zakon ureja posebnosti strukture
proračuna, režim prerazporejanja sredstev, obseg zadolževanja države in glavnic za katere
da država poroštva, obseg proračunske rezerve in druga vprašanja, ki so povezana z
realizacijo sprejetega proračuna.
3. Zakon o spremembi zakona o predpisani obrestni meri zamudnih
temeljni obrestni meri - prva obravnava (B)

obresti in

V zvezi z ocenjeno stopnjo inflacije v letu 2000, ki je bila upoštevana v kvantitativnih
izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna RS za leto 2000 in sicer v višini 3,8%
(december 2000 / december 1999) in doseženih znatno nižjih realnih obrestnih merah za
tolarska posojila nebančnemu sektoiju v primerjavi z obdobjem začetka veljavnosti tega
zakona (leto 1995), ocenjujemo, da bodo proti koncu leta 2000 doseženi pogoji za
postopno ukinitev indeksacije ter prehoda na nominalne obrestne mere. Navedene
monetarne predpostavke in ocenjena gibanja višine obrestnih mer pa med drugim
narekujejo tudi spremembo zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in
temeljni obrestni meri ter določitev drugačnega načina izračunavanja, kakor tudi
spremenjene višine obrestne mere za zamude zapadlih obveznosti.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu IV. trimesečje leta 2000 ali I. trimesečje leta 2001 (B)
Priprava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih
v prometu je potrebna zaradi uskladitve s pravnim redom EU na področju zavarovanja
avtomobilske odgovornosti. Z omenjenimi spremembami in dopolnitvami zakona iz leta
1994 bo dosežena tudi skladnost s kasneje sprejetimi zakoni, s katerimi je povezano
izvajanje obveznega zavarovanja v prometu (npr. zakon o zavarovalništvu, ki čaka na
tretjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije, Zakon o varnosti cestnega
prometa, kije začel veljati 1.5.1998).
Sodelovanje pri pripravi osnov za postopno združevanje nadzornikov pristojnih za
posamezne segmente finančnega trga.
5. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri Banki
Sveta Evrope za socialni razvoj za financiranje malih in srednjih podjetij pri
spodbujanju razvoja in popotresne obnove Posočja (B)
Zagotovitev dodatnih sredstev za financiranje malih in srednjih podjetij z namenom
pospeševanja razvoja v okviru popotresne obnove Posočja.
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih (A)
V osnutku Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki je
medresorsko usklajen, je predlagana sprememba, po kateri naj bi se varovalni gozdovi in
gozdni rezervati razglasili z aktom vlade, ne pa z zakonom, kot je to v Zakonu o gozdovih
določeno zdaj. Strokovne podlage za izdajo uredbe so pripravljene na podlagi predpisane
metodologije o ovrednotenju funkcij gozdov.
2. Uredba o ekološkem kmetijstvu (A)
Na podlagi zakona o kmetijstvu bo Vlada RS sprejela uredbo, ki bo določala načine
tehnologije, označevanja in kontrole pridelave ekoloških kmetijsko živilskih proizvodov.
Uredba bo usklajena z zakonodajo EU na področju ekološkega kmetijstva.
3. Uredba o merilih za določanje trajne rodovitnosti tal in onesnaženosti rastlin (A)
Na osnovi zakona o kmetijskih zemljiščih.
4. Uredba o koordinaciji ukrepov razvoja podeželja (A)
Na podlagi zakona o kmetijstvu bo Vlada RS sprejela uredbo o koordinaciji ukrepov
razvoja podeželja, ki bo opredelila način večje koordinacije med strukturnimi ukrepi
kmetijske politike, ki so pomembni tudi za regionalni razvoj.
5. Uredba o opredelitvi podeželskih območij (A)
Na podlagi zakona o kmetijstvu bo Vlada RS sprejela uredbo o opredelitvi podeželskih
območij, ki bo na osnovi za kmetijstvo pomembnih kazalcev razvrstila podeželska
območja. Glede-na razvrstitev bodo lahko različni deleži sofinanciranja za posamezne
ukrepe.

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B
obrti podobnih dejavnosti (A)
V pripravi so dopolnitve Uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih
dejavnosti. Uskladitev s Standardno klasifikacijo dejavnosti

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom EPA 149 - prva
obravnava (B)
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2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gasilstvu EVA 1999-1911-0002 - prva
obravnava (B)

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Zakon o graditvi objektov (B)
Novi zakon o graditvi objektov je potreben zaradi uskladitve z zakonom o urejanju
prostora, zlasti glede razmejitve na področjih upravnih dovoljenj, inšpekcijskega
nadzorstva in kazenskih določb. Potreben pa je tudi zaradi uskladitve z ustreznimi
določbami novega zakona o gradbenih proizvodih, glede zagotavljanja izpolnjevanja
njihovih bistvenih zahtev in njihove sledljivosti glede tega, kako se vgrajujejo v objekte, da
tudi objekti izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve oziroma da so zanesljivi in skladni z
okoljem in prostorom.
2. Zakon o državni meteorološki in hidrološki službi (B)
S predlaganim zakonom bodo podrobneje določene meteorološke in hidrološke dejavnosti,
ki se izvajajo za posamezna ministrstva. Zakon o nacionalni meteorološki in hidrološki
službi naj bi zagotovil vse potrebne horizontalne povezave znotraj panog in med panogami
ter vse mednarodne zadolžitve (smernice EU).
3. Na podlagi Državnega programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije do konca 2002, bodo sprejeti naslednji predpis s področja kvalitete
voda (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za sušenje
rastlinskih proizvodov za pripravo krmil (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
kožnega in kostnega kleja in želatine (A)
- Uredba o nosilcih, pogojih, ukrepih, merilih in standardih za uresničitev ukrepov v zvezi z
varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pranje in
kemično čiščenje tkanin (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo
goriv (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
farmacevtskih surovin in preparatov (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
izdelkov iz gume in plastičnih mas (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov (A)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev in toaletetnih sredstev (A)
4. Uredba o ustanovitv i regijskega parka Snežnik (A)
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Gre za predpis, s katerim bo po predhodni javni predstavitvi ustanovljen regijski park
Snežnik. Z ustanovitvijo parka in vzpostavitvijo naravovarstvenih usmeritev bo
uresničenih nekaj pomembnih obveznosti države do direktiv EU in mednarodnih konvencij
na področju varstva narave. V prostoru bodočega snežniškega parka se prepletajo
raznovrstni ekosistemi z veliko pestrostjo habitatov, ki predstavljajo življenjski prostor
številnih, tudi redkih, ogroženih in endemičnih rastlinskih in živalskih vrst. Površina
predvidenega parka je pribl. 1000 km2.
5. Uredba o ustanovitvi regijskega parka Kočevje - Kolpa (A)
Bodoči park obsega zelo redko poseljeno kraško višavje med Krko in Kolpo in sodi med
največja strnjena gozdna območja v Sloveniji, pa tudi med najbolj ohranjene velike
naravne predele v Srednji Evropi. Kraška planota omogoča povezavo med alpskimi in
dinarskimi populacijami živali. Površina predlaganega parka meri pribl. 75 000 ha in ga
pokriva 90% gozdnih površin, v pretežno v državni lasti.
6. Uredba o določitv i ekološko pomembnih območij (A)
Predpis temelji na Zakonu o ohranjanju narave in določa območja narave, ki pomembno
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, med drugim območja habitatnih tipov, ki so
biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati ogroženih ali endemičnih
vrst in habitati vrst, ki so mednarodno pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih
pogodb ali ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
7. Uredba o odvzemanju naplavin iz vodnih in priobalnih zemljišč, zadrževalnikov vode
in erozijskih žarišč (A)
Uredba bo uredila stanje pri odvzemanju naplavin na območjih, kjer to določa Zakon o
vodah ter se uredi način evidentiranja odvzetih količin, nadzor nad izvajanjem aktivnosti in
način plačila za odvzete naplavine.
8. Nacionalni program gospodarjenja z vodami (B)
Nacionalni program gospodarjenja z vodami bo predstavljal temelj integralnega
gospodarjenja z vodami, oz. strategijo vodnega gospodarstva, ki dolgoročno usklajuje cilje
in načine vodnega gospodarstva, vzpostavlja osnovne instrumente za zagotavljanje
varovanja vodnega bogastva in njegovo gospodarno rabo, podaja ključne podlage za
ustrezno zakonodajo ter podaja sektorski dokument za enakopravno vključevanje vodnega
gospodarstva v druge dejavnosti družbe.
9. Nacionalni program ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot
(B)
Program je osnovan na Zakonu o ohranjanju narave in Konvenciji o biološki
raznovrstnosti. Program bo vsebinsko podpiral Zakon o ohranjanju narave in dal
dolgoročne usmeritve za varstvo Vrednot nežive narave, ohranjanje habitatov ter ogroženih
rastlinskih in. živalskih vrst, ustanavljanje zavarovanih naravnih območij, izvajanje
renaturacijskih in drugih potrebnih ukrepov ter bo podlaga za operativni program.
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih in postopku v delovnih in socialnih sporih (B)
Zakon bo na novo uredil postopke pred delovnimi in socialnimi sodišči s ciljem doseči čim
večjo učinkovitost in hitrost pri reševanju delovnih in socialnih sporov.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Nacionalni program za področje pomorstva v Republiki Sloveniji (B)
S tem programom se namerava določiti pomembnost pomorskih dejavnosti v Republiki
Sloveniji. Na osnovi teh pokazateljev se določa v kolikšni meri je umno razvijati pomorske
dejavnosti oziroma katere so tiste dejavnosti, od katerih ima Republika Slovenija največ
koristi.
2. Uredba o letenju s toplozračnimi baloni in zračnimi ladjami (A)
Omenjeno področje do sedaj še ni bilo urejeno
3. Uredbe na podlagi novega zakona o telekomunikacijah (A)
Sprejem podzakonskih aktov je potreben zaradi popolne uveljavitve novega zakona.
4. Uredba o kategorizaciji prog (A)
Po sprejetju zakona o varnosti v železniškem prometu (zakon je v postopku v Državnem
zboru), je potrebno izdati omenjeno uredbo.
5. Uredba o pomorski navigaciji v teritorialnih in obalnih vodah (A)
Po sprejemu Pomorskega zakonika bo potrebno predpisati režim plovbe v vodah, ki so pod
absolutno pristojnostjo države. To bo opravljeno z uredbo.
6. Uredba o imenovanju zdravstvenih organizacij za izvajanje zdravstvenih pregledov
in cepljenja ladijskih posadk (B)
Ladja ne more dobiti prostega prometa, v kolikor ni predhodno zagotovljena zdravstvena
neoporečnost tako posadke kot ostalega.
7. Uredba o presoji in vrednotenju zdravstvenega stanja članov ladijske posadke (A)
V tem primeru gre za opis minimalnih preiskav, ki morajo biti opravljene, da se
zdravstveno osebje, katero pregleduje ladijsko posadko iahko odloči za prosti promet ladje
z obalo.
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah - skrajšani postopek (B)
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S sklepom Državnega zbora Republike Slovenije št. 321-10/91-7/9, EPA 665 od 6. 5.
1997 je bila ob samem sprejemu navedenega zakona Vladi Republike Slovenije naložena
priprava predloga njegovih sprememb in dopolnitev. Sklep je bil posledica dejstva, da je
zaradi dvoletnega časovnega zamika med drugo in tretjo obravnavo predloga ZJC prišlo do
neusklajenosti med nekaterimi v njem predlaganimi rešitvami in rešitvami v drugih
zakonih, sprejetih v vmesnem obdobju, ki jih ni bilo moč odpraviti preko uskladitve v
drugi fazi neamandmiranih členov predloga ZJC (omejitev po poslovniku DZ). Določene
spremembe "sistemske" zakonodaje (npr. nadzorstvo nad izvajanjem občinskih odlokov) so
bile spodbujene ravno na podlagi spoznanj pri normativnem urejanju gospodarjenja z
javnimi cestami.
9. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest (A)
V skladu z določbo petega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah, po kateri se
spremembe in prenosi kategoriziranih javnih cest opravijo enkrat letno in se upoštevajo v
planih razvoja in vzdrževanja javnih cest za naslednje leto, bodo predlagane
prekategorizacije državnih cest, potrebne zaradi gradenj in rekonstrukcij državnih cest ali
iz drugih razlogov, kijih določa omenjeni zakon.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
zdravstv enem zavarovanju, prva obravnava (B)

o

zdravstvenem

varstvu

in

2. Zakon o spremembah in dopolnitv ah zakona o lekarniški dejavnosti, prva obravnava
(B)
3. Zakon o službi nujne medicinske pomoči in nenujnih prevozih, prv a obravnava (B)
Zakon o službi nujne medicinske pomoči se pripravlja zaradi ureditve celotnega področja:
določitve mreže, načina izvajanja ter financiranja nujne medicinske pomoči.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Uredba o stroških za preskuse in odobritve tipov meril, overitve etalonov in meril ter
meroslovni nadzor (B)
Predlog novega zakona o meroslovju, ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval predvidoma
januarja 2000 po hitrem postopku, predvideva tudi izdajo uredbe, s katero bo določena
višina stroškov za preskuse- in odobritve tipov meril, overitve etalonov in meril ter za
meroslovni nadzor.
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Predlogi zakonov o ratifikaciji (B):
-

Zakon o ratifikaciji Deklaracije o trgovini z informacijsko tehnologijo v okviru WTO
Zakon o ratifikaciji Konvencije o dopolnilnem financiranju
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Arhivom Republike Slovenije in
Arhivom Republike Makedonije
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Arhivom Republike Slovenije in
Hrvaškim državnim arhivom
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med
Vlado republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske
Zakon o ratifikaciji sporazuma o medsebojni pomoči v carinskih zadevah med RS in
državo Izrael
Zakon o ratifikaciji revidirane Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju
za varnost zračne plovbe
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in
naprav, ki jih zagotavlja in upravlja EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za
nadzor storitev v zračnem prometu v zgornjem zračnem prostoru - CEATS
Zakon o ratifikaciji sporazuma o medsebojni pomoči v carinskih zadevah med RS in
Turčijo
Zakon o ratifikaciji sporazuma o medsebojni pomoči v carinskih zadevah med RS in
Romunijo
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o gospodarske sodelovanju med RS in Filipini
Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med RS in Tajsko
Zakon o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju širjenja puščav
Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med RS in Egiptom
Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med RS in Indonezijo
Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med RS in Korejo
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o imuniteti držav .
Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju
Zakon o ratifikaciji pomorske konvencije (United nations Convention of 10 December
1982 on the Law of the Seam / Montegno Bay Convention / and Agreement of 28 July
1994 relating to the implementation of Part XI)
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SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Zakona o pokrajinah (B)
2. Zakon o glavnem mestu (služba za lokalno samoupravo bo pri pripravi zakona sodelovala
z Mestno občino Ljubljana) (B)

STATISTIČNI URAD RS
1. Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi podatkov iz javno pravnih
evidenc (B)
Republika Slovenija bo v okviru reorganizacije državne uprave z zakonom izboljšala
vzpostavitev, medsebojno povezovanje in uporabo podatkov iz tako imenovanih državnih
administrativnih virov ali državnih registrov. Delo administrativnih registrov bo do konca leta
2002 prenesla in združila v posebne skupne centre (agencije), kjer se bodo zbirali
administrativni podatki za poslovne subjekte, prebivalstvo in območje.
2. Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije vladnih funkcij (A)
Mednarodna funkcionalna klasifikacija odhodkov države (COFOG) je ena od štirih klasifikacij
odhodkov po namenu, vključenih v Sistem nacionalnih računov. Omogoča ugotavljanje smeri
gibanja državnih odhodkov za določene funkcije v določenem časovnem obdobju, uporablja pa
se tudi za primerjavo, v kolikšni meri so državni organi v različnih državah vključeni v
gospodarske in socialne funkcije, kar pomeni, da pomaga nevtralizirati vpliv organizacijskih
sprememb v državni upravi (organizacijske razlike med državami nanjo ne vplivajo).
Klasifikacijo COFOG je pripravil OECD.
Ministrstvo za finance uporabo klasifikacije v praksi že testira in jo vsebinsko ustrezno
dopolnjuje. Na področju izobraževanja, ki je tudi zajeto v klasifikaciji COFOG, se upošteva
mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED-97), ki jo je pripravil UNESCO.
3. Uredba o določitvi srednjeročnega programa statističnih raziskovanj (A)
Nacionalni program statističnih raziskovanj, ki je pripravljen v obliki natančnega kataloga
statističnih raziskovanj, je bil sprejet v obliki "nacionalnega programa", ki je glede na vsebino
poslovnika Državnega zbora RS poseben zakonodajni akt in se sprejema po enaki formalni
proceduri kot zakon. V trenutku tretjega branja (postopek sprejemanja je trajal štiri leta), bi bil
program zaradi izredne dinamike prilagajanja naše statistične ureditve statistični ureditvi EU že
potreben temeljitih popravkov, česar pa poslovnik Državnega zbora ni omogočal.
Po predlaganih spremembah Zakona o državni statistiki pripravi predlog SPSR Urad v
sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, sprejme ga Vlada RS za petletno obdobje.
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I. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Antibirokratski program (A)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v sodelovanju z Uradom predsednika
Vlade RS, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za notranje
zadeve, Ministrstvom za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano, Ministrstvom za gospodarske
dejavnosti, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za malo gospodarstvo in
turizem pripravilo navedeni program.
2. Program subvencij Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (A)
Operacionalizacija ukrepov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve iz Akcijskega
programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001.
3. Analiza izvajanja resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike (B)
V letu 1993 je bila kot temeljni dokument na področju družinske politike sprejeta
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji. Ta je bila
podlaga za oblikovanje zakonskih rešitev in sprejemanje ukrepov na različnih področjih.
Po šestih letih je skrajni čas, da Vlada oceni uresničevanje resolucije, ugotovi dobre in
slabe točke in na tej podlagi predlaga nove ukrepe ali pa spremeni zapisane usmeritve za
naprej. Naloga je v tesni povezavi z obravnavo zakona o starševstvu in družinskih
prejemkih.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zapolnjevanje privatizacijske vrzeli
Zakonska določila nalagajo Vladi, da v prvem trimesečju leta 2000 dokončno zapolni
privatizacijsko vrzel ter s tem dokončno odpravi lastniške certifikate tako, da jih pri
pooblaščenih investicijskih družbah zamenja za državno premoženje. Aktivnosti bodo
obsegale pripravo seznamov premoženja in predvidene aktivnost v zvezi z organizacijo
predaje premoženja pooblaščenim investicijskim družbam.
2. Priprava strokovnih podlag za državni razvojni program 2000 - 2006
V teku je priprava nove Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in Državnega
razvojnega programa za obdobje 2000 - 2006; kot dokumenta bosta sprejeta najkasneje do
30. 6. 2001.
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MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Poročilo o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
Državni zbor je ob sprejemu zakona o davku na dodano vrednost sklenil, da morajo
pristojni organi trimesečno poročati Državnemu zboru o izvajanju ZDDV.
2. Dodatna pojasnila k pogajalskim izhodiščem za področje davkov (10. delovna
skupina) - celoletna naloga
Glede na potek pogajanj z EU bo treba sprotno pripravljati dodatna pojasnila k pogajalskim
izhodiščem in pripraviti vsebine tehničnih prilog k aktu o pristopu, v katerem se bodo
rešila vsa pravno tehnična vprašanja povezana z davčnim sistemom zaradi prehoda v
polnopravno članstvo v EU.
3. Zaključni račun proračuna za leto 1999 in poročilo o doseganju ciljev in rezultatov
neposrednih uporabnikov državnega proračuna za leto 1999
Zakon o javnih financah predvideva pripravo zaključnega računa proračuna po katerem
uporabniki pripravijo poročilo in oceno o tem, v kakšni meri so uresničili zastavljene cilje,
kot so predstavljeni z zakoni, predpisi in nacionalnimi programi iz njihovega delovnega
področja in pojasnjeni v obrazložitvah predloga proračuna proračuna Republike Slovenije
za leto 1999.
4. Sklep' o določitvi kvot za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za obdobje
marec, april, maj, junij (A)
5. Poročilo o dolgu RS za leto 1999 (B)
6. Poročilo o dolgu RS za IV. trimesečje leta 1999 (A)
7. Poročilo o dolgu z jamstv om RS za leto 1999 (B)
8. Poročilo o dolgu z jamstv om RS za IV. trimesečje leta 1999 (A)
9. Program financiranja RS za leto 2000 (A)
lO.Soglasje k letnemu poročilu Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
za leto 1998 in finančnemu načrtu za leto 1999 (A).
11.Priprave za analizo postopkov oddaje javnih naročil od uveljavitve zakona do
31.12.1999.
•
Navedena analiza, ki bo z uveljavitvijo novega zakona postala obvezna, daje vladi potrebne
podatke o poznavanju same materije, potrebnih spremembah in dopolnitvah določene
ureditve na operativni ravni in pridobitev podatkov, ki se nanašajo na število, višino in
vrsto naročil in postopkov ter na število revizijskih postopkov.
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12.Pobuda za sklenitev kreditne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za ekološko sanacijo rudnika Žirovski vrh (A)
Pridobitev kredita s pomočjo katerega bi pospešili realizacijo dokončnega zaprtja radnika
Žirovski vrh in dosegli dokončno ekološko sanacijo v predvidenem roku.
13.Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Republike Italije, za sklenitev
mednarodnih pogodb za ureditev odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Republika Italija (A)
Uresničevanje " Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški klub; sklep Vlade
Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet na 22. seji dne 22. aprila 1993.
14.Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Kraljevine Norveške, za sklenitev
mednarodnih pogodb za ureditev odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Kraljevina Norveška (A)
Uresničevanje " Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški klub; sklep Vlade
Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet na 22. seji dne 22. aprila 1993.
15-Pobuda in izhodišča za pogajanja za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko
Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj za posojilo za projekt
stanovanjske oskrbe, ki ga najame Stanovanjski sklad RS (A)
Poroštvo, ki bo omogočilo najetje kredita pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za
projekt stanovanjske oskrbe, pri čemer bo Mednarodna banka za obnovo in razvoj
zagotovila tehnično pomoč pri izgradnji sistema oskrbe s socialnimi in neprofitnimi
stanovanji.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Strategija za prodajo državnega premoženja
2. Mednarodni javni razpis za odprodajo deleža ELES-a d.o.o., Ljubljana, v družbi
TALUM d.d., Kidričevo,
3. Mednarodni javni razpis za odprodajo deleža ELES-a d.o.o., Ljubljana, v družbi
TDR Metalurgija, d.d., Ruše
4. Program dolgoročne sanacije naftnoplinskih objektov (A)
Program bo pripravljen na osnovi 107. člena Zakona o rudarstvu.
5. Energetska bilanca za leto 2000 (A)
Prikazane bodo potrebe po vseh vrstah energije in možnosti njihovega pokrivanja z
domačo proizvodnjo in uvozom. Prikazan bo tudi možni izvoz energije. Sestavni del
energetske bilance bo tudi pregled vplivov rabe energije na okolje (emisije)
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6. Sprejem naložbene politike in finančnega načrta Sklada za financiranje razgradnje
NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (A)
Na podlagi zakona o skladu za financiranje izgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK, vlada na podlagi 9. člena zakona daje soglasje k naložbeni politiki,
finančnemu načrtu, zaključnemu računu in poročilu o poslovanju.
7. Odločitev o izgradnji verige HE na Sp. Savi za podpis koncesijske pogodbe (A)
Predvidevamo dve možnosti razvoja tega projekta. Ena pot je sklenitev dogovora s
koncesionaijem za energetsko izkoriščanje Sp. Save. Druga pot pa priprava alternativne
možnosti za gradnjo HE od Suhadola do meje z Republiko Hrvaško.
8. Poslovni načrt Slovenske razvojne družbe za leto 2000 (A)
Na podlagi zakona o SRD in programu prestrukturiranja podjetij (Ur. list RS, št. 89/97) ter
na podlagi statuta SRD, ki določata njene naloge ter način in pogoje delovanja Vlada RS
odloča o navedenem poslovnem načrtu in z vsebino seznani DZ.
9. Poročilo o višini zbranih sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnin, na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in njihovi porabi v letu 1999 (A)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je na podlagi 11. člena zakona o. uporabi sredstev
pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in
njihovi porabi, dolžna poročati o višini zbranih sredstev in njihovi porabi DZ.
10. Javni razpis za dodeljevanje posojil in kapitalske naložbe v gospodarske družbe za
namen sanacije (A)
MGD vsakoletno pripravi javni razpis in ga predloži vladi v soglasje.
11. Predlog Vladi RS za kapitalizacijo terjatev iz naslova danih posojil gospodarski
družbi UNIOR d.d., Zreče (A)
12. Projekt uprave Slovenskih železarn d.d. za statustno in finančno preoblikovanje
poslovnega sistema (A)
Osrednji del projekta predstavlja proces razreševanja neaktivnih družb poslovnega
sistema.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Predlog ustanovitve vzajemne kmetijske zavarovalnice in rizičnega sklada kmetijstva
(A)
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Zaradi spremenjenega načina državne pomoči pri sanaciji posledic naravnih nesreč.in
zagotavljanja ekonomske varnosti kmetom je predvideno skladno z zakonom o
zavarovalništvu ustanovitev V2ajemne kmetijske zavarovalnice in rizičnega sklada
kmetijstva.
2. Predlog zaključnega poročila o rezultatih Projekta namakanja kmetijskih zemljišč
Republike Slovenije in predlog za realizacijo Strategije namakanja (A)
Vlada Republike Slovenije je novembra 1995 sprejela Strategijo namakanja kmetijskih
zemljišč v Republiki Sloveniji in na osnovi tega sklepa najela v letu 1997 pri mednarodni
banki za obnovo in razvoj posojilo, za pripravo projektov za realizacijo sprejete strategije.

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
1. Strategija o razvoju malega gospodarstva
Pripravlja se nova Strategija o razvoju malega gospodarstva v Sloveniji, ki bo podlaga za
spremembe zakona o razvoju malega gospodarstva
2.
-

Pospeševalni center za malo gospodarstvo
Poročilo o delu Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leto 1999
Program dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leto 2000
Finančni načrt dela Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo za leto 2000

3.
-

Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
Finančni načrt Sklada RS za razvoj malega gospodarstva
Program dela Sklada RS za razvoj malega gospodarstva
Naložbena politika Sklada RS za razvoj malega gospodarstva
Zaključni račun Sklada za razvoj malega gospodarstva za leto 1999 s poročilom o delu

4. Soglasje k letnemu programu dela Slovenske nacionalne turistične organizacije (A)
Vlada je sprejela Uredbo o ustanovitvi SNTO, ki v 19. členu določa, da k letnemu
programu daje Vlada RS kot ustanovitelj, svoje soglasje.
5. Soglasje k statutu Slovenske nacionalne turistične organizacije(A)
6. Soglasje k statutu Sklada RS za razvoj malega gospodarstva (A)

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Poročilo o pravni ureditvi in vsebini statusa društev, ki delujejo v javnem interesu
Namen poročila je seznaniti Vlado RS z izvrševanjem določbe 3. in 38. člena Zakona o
društvih (Ur. list RS, štev. 60/95, 89/99 in odločba Ustavnega sodišča št. 49/98), ki
predpisujeta normativno ureditev statusa društev, ki delujejo v javnem interesu.
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.Cilj poročila je, da Vlada RS, po seznanitvi z njim, sprejme predlagane sklepe oziroma
usmeritve za dosledno izvajanje določb 3. in 38. člena Zakona o društvih.
2. Strategija usposabljanja in izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti
pred vstopom Slovenije v Evropsko Unijo
Republika Slovenija je opredelila nalogo vstopa v Evropsko unijo kot eno izmed svojih
najpomembnejših strateških nalog. V zvezi s tem bo potrebno okrepiti administrativno
usposobljenost, da bo slovenska javna uprava kos bodočim nalogam delovanja v okviru
Evropske unije. V tej zvezi mora Vlada Republike Slovenije sprejeti ustrezno strategijo
usposabljanja svojih javnih uslužbencev, ki so in bodo ostali nosilni steber pridružitvenega
procesa in poznejšega delovanja v okviru Evropske unije in njenih institucij.
3. Program usposabljanja upravnih delavcev in funkcionarjev za evropske zadeve
V okviru strateškega dokumenta o usposabljanju in izpopolnjevanju za povečanje
administrativne sposobnosti pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo je potrebno
pripraviti in sprejeti tudi konkreten program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma
izobraževanja javnih uslužbencev.
4. Skupni program usposabljanja in izpopolnjevanja na upravnih področjih, kjer
upravni organi ugotavljajo največje probleme z vidika učinkovitosti dela
Vlada Republike Slovenije je na 133. seji dne 4. novembra obravnavala Redno poročilo
Evropske komisije o napredku Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo. Pri tem je ugotovila,
da je potrebno bistveno okrepiti učinkovitost upravnega dela. Skupni program je del
aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti delovanja upravnega sistema državne uprave.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Politika prostorskega razvoja Republike Slovenije (A)
Politika prostorskega razvoja Republike Slovenije bo opredeljevala temeljna načela in
dolgoročne cilje na področju prostorskega razvoja in je eden izmed temeljnih opredelitev
zasnov prostorskega razvoja. Sprejem politike prostorskega razvoja Republike Slovenije je
hkrati tudi temeljnega pomena za razvoj prostorskega planiranja.
2. Soglasje Vlade Republike Slovenije k poročilu o poslovanju in rezultatih dela
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1997 (A)
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 87. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91,21/94 in 23/96) pristojna za izdajo soglasja k poslovnem poročilu in zaključnemu
računu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 1997.
3. Soglasje Vlade Republike Slovenije k poročilu, poslovanju in naložbeni politiki
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije (A)
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Vlada Republike Slovenije na podlagi 25. čiena Statuta Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije izda soglasje k poročilu, finančnemu načrtu in naložbeni politiki
sklada.
4. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (A)
Vlada Republike Slovenije je ob sprejetju nacionalne stanovanjske varčevalne sheme
zadolžila Stanovanjski sklad RS ter Ministrstvo za okolje* in prostor, da periodično
seznanjata Vlado RS o najpomembnejših podatkih in opažanjih v zvezi z izvajanjem
pilotskega razpisa. Pilotski razpis je bil v letu 1999 že izveden, zaradi učinkov denarne
politike države, ki imajo neposredne posledice na izvajanje sheme, pa je potrebno shemo v
kontekstu teh ukrepov, ponovno preveriti.
5. Poročilo delovne skupine za proučitev možnosti za rešitev problema najemnikov
denacionaliziranih stanovanj (B)
Vlada Republike Slovenije je dne 2.4.1998 imenovala delovno skupino za rešitev problema
najemnikov denacionaliziranih stanovanj z nalogo ugotoviti obstoječe pravne možnosti za
rešitev problema najemnikov denacionaliziranih stanovanj in poslovnih prostorov.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Obravnava poslovnega načrta Pošte Slovenije za leto 2000
Obravnava in sprejem na Vladi kot ustanoviteljici Pošte Slovenije
2. Soglasje h kandidaturi našemu predstavniku, da se poteguje za ponovni mandat
2001-2002 za vodenje projekta TER-a v okviru Sporazuma o skladu za sodelovanje
pri čezevropski železnici TER sklenjenega med Evropsko ekonomsko komisijo pri
Združenih narodih (UN-ECE) in vladami udeleženkami pri TERu, ratificiran v
Državnem zboru Republike Slovenije dne 24.05.1994 in objavljen v Ur. listu št. 8/94.
(A)
V letu 2000 se našemu predstavniku izteka dvoletni mandat. Usmerjevalni odbor TER-a je
na svojem zasedanju izrazil željo, da bi bilo vodenje TER-a v naslednjem mandatu
zaupano isti ekipi.
3. Sklep o podelitvi poroštva za najetje kredita za odplačilo glavnic za kredite, ki jih je
najela prometna dejavnost Slovenskih železnic, d.d. za vozna sredstva v ocenjeni
višini 1000 milijonov sit. (A)
Zakon o železniškem prometu (Ur. 1. 92/99) ukinja veljavnost Zakona o poravnavi
obveznosti Slovenskih železnic (Ur. 1. 37/95). To pomeni, da Ministrstvo za finance ne
zagotavlja več sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov prometni dejavnosti v
podjetju Slovenske železnice, d.d. Slovenske železnice, d.d. v letu 2000 ne morejo same
zagotoviti teh sredstev, zato bodo najele kredit. Da bo kredit najet po ugodnejšimi pogoji,
pa potrebujejo poroštvo države.
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4. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
infrastrukture v vrednosti 1362,176 milijonov sit. (A)

delu

javne

železniške

Postopek je določen v Zakonu o železniškem prometu in Zakonu o stavbnih zemljiščih.
Sklep izpolnjuje realizacijo Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000
(Poročevalec Državnega zbora št.74/XII 16.11.1999)
5. Načrt prodaje nepremičnin javne železniške infrastrukture v vrednosti 1362,176
milijona sit. (A)
Načrt prodaje nepremičnin izpolnjuje realizacijo Predloga proračuna Republike Slovenije
za leto 2000 (Poročevalec Državnega zbora št.74/XII 16.11.1999). Pridobljena vrednost je
prihodek na proračunski postavki Prodaja državnega premoženja, namenjen pa za gradnjo
nove železniške povezave z Madžarsko.
6. Potrditev poslovnega načrta javnega podjetja Slovenskih železnic, d.d. (A)
Vlada Republike Slovenije je kot Skupščina javnega podjetja Slovenskih železnic, d.d.
dolžna obravnavati in sprejeti poslovni načrt podjetja za leto 2000.
7. Plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2000 (B)
Zakon o javnih cestah določa, da državni zbor navedeni letni plan sprejme na predlog
Vlade RS.
8. Poročilo o izdvajanju sredstev iz 2. člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS in
njihovi namenski porabi za obdobje 30.6. 2000 (B)
Pravna podlaga je 5. člena zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih
cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list
RS št. 57/98). Poročilo je potrebno pripraviti vsaj dvakrat letno.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Objava razpisa za vpis v visoko šolstvo v študijskem letu 2000/2001 - (A)
Naloge so opredeljene v zakonu o visokem šolstvu.

2. Sklepi o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov (še za 15-20 srednjih šol)
(A)
Gre za uskladitev ustanovitvenih aktov po določbah nove šolske zakonodaje, kjer to še ni
urejeno.
3. Ustanovitev novih višjih strokovnih šol (A)
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Po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, akte sprejema vlada. Cilj
je omogočiti izobraževanje po novih višješolskih programih in povečati število vpisnih
mest za mladino in odrasle.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
I. Na podlagi Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS "Zdravje za vse do leta
2000" bo ministrstvo v letu 2000 pripravilo:
-

Akcijski program okolje in zdravje
Akcijski program o prehranski politiki
Akcijski program za zmanjšanje uporabe alkohola in tobaka
Akcijski program za krepitev duševnega zdravja

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Sprememba sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa. (A)
2. Ustanovitev zavoda za upravljanje Doma podiplomcev
3. Akt o ustanovitv i javnega zavoda Slovenska akreditacija (B)
V skladu z 8. členom Zakona o akreditaciji (Ur. 1. RS. št. 59/99) mora Vlada RS sprejeti
akt o ustanovitvi Slovenske akreditacije najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.
4. Akt o ustanovitv i Slovenskega inštituta za standardizacijo (B)
V skladu s 26. členom Zakona o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 59/99) mora Vlada RS
sprejeti akt o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi zakona.
5. Program podpore gospodarskim družbam in zasebnikom pri razvoju novih tehnologij
in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do
2003 (A)

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Postopek za imenovanje nacionalne skupine za izbor kandidatov za sodnike
Meddržavnega sodišča
2. Pobuda Vlade Republike Slovenije Ustavnemu sodišču, da preuči skladnosti Statuta
Mednarodnega kazenskega sodišča z Ustavo Republike Slovenije
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SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
1. Revizija Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 v
januarju - (A)
2. Programska misija PHARE 2000 - (A)
3. Pridružitveni odbor (potrditev izhodišč na vladi), 23.marec - (A)

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Priprava strokovnih podlag za zakon o pokrajinah
V Službi Vlade RS za lokalno samoupravo bodo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki
pripravljene strokovne podlage oziroma prikazi pristojnosti širših samoupravnih lokalnih
skupnosti v nekaterih državah v Evropi, podan pa bo tudi pregled oziroma študija ureditve
financiranja teh skupnosti v Evropi. Poleg tega bo pripravljeno gradivo s prikazom
potencialnih nalog pokrajin pri nas ter možni načini izvedbe funkcionalne reforme.
Rezultati študij bodo na primeren način predstavljeni strokovni in drugi javnosti.
2. Dopolnjevanje kataloga pristojnosti občin
Katalog pristojnosti občin, ki je bil izdelan v letu 1998 je potrebno stalno in tekoče
dopolnjevati in v njega vnašati vse spremembe predpisov. Poleg tega bodo pri dopolnitvah
kataloga upoštevane tudi pripombe in predlogi, ki so jih kot povratne informacije
posredovali posamezni občinski organi in ministrstva. S tem bo dosežen namen, da
predstavlja katalog pristojnosti sistematičen in ažuren pregled vseh nalog in pristojnosti
občin in posameznih organov v občinah. Da bi zagotovili učinkovito uporabo vsebine
kataloga bodo pripravljene potrebne podlage za njegov prenos in dostopnost tudi preko
interneta. V okviru usposabljanja občinskih organov glede uporabe predpisov bo služba
pripravila in izvedla strokovni posvet o vprašanjih, povezanih z izvajanjem zakonodaje o
javnih naročilih.

STATISTIČNI URAD RS
1. Poročilo o izvrševanju nacionalnega programa statističnih raziskovanj
Vlada RS bo na podlagi zakona o državni statistiki navedeni program poslala v obravnavo
Državnemu zboru RS do 31. 3..2000.

URA.D VLADE RS ZA INFORMIRANJE
1. Dokument, ki bo natančneje urejal razmerja, pristojnosti in odgovornosti v sistemu
vladnih odnosov z javnostmi (A)
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Namen dokumenta je opredeliti enotne kriterije in izhodišča za organiziranje in delovanje
služb oziroma predstavnikov za odnose z javnostmi na področju zagotavljanja javnosti dela
v ministrstvih in vladnih službah.
2. Komunikacijski program za obveščanje tujih javnosti o slovenskem vključevanju v
EU (A)
V skladu s sklepom Vlade RS, ki ga je sprejela na 133. seji, 4. novembra 1999 ob
obravnavi rednega poročila Evropske komisije o napredku Slovenije pri vstopu v EU bo
Urad za informiranje pripravil program, katerega osnovni namen je zagotoviti redno in
celovito seznanjanje tujih javnosti s slovenskim vključevanjem v EU
3. Celovit program promocije Slovenije (A)
Vlada RS je s sklepom, ki ga je sprejela na 118. seji, 8. julija 1999, Urad vlade za
informiranje zadolžila, da v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravi predlog celovite
promocije Slovenije z namenom, da se izboljša in poenoti podoba Slovenije v tujini.
4. Uvrstitev počastitve 10. obletnice prvih demokratičnih volitev v seznam državnih
dogodkov s predlogom za dodatna Finančna sredstva (A)
Vlada RS je na svoji seji 2.decembra 1999 sprejela pobudo, da 10. obletnico prvih
demokratičnih volitev počastimo kot državni dogodek. Koordinacijski odbor bo to pobudo
uskladil in predlagal program počastitev ter potrebna dodatna finančna sredstva.
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II. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Poročilo o uresničevanju zakona o spremembah in
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (A)

dopolnitvah

zakona

o

Analiziranje učinkov sistemskih sprememb, ki so bile uveljavljene z novelo navedenega
zakona.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Proračunski memorandum za obdobje 2000-2001
Po novem Zakonu o javnih financah je proračunski memorandum vladni dokument, ki
povzema temeljne razvojne, makroekonomske in socialne politike, hkrati pa je v nekaterih
elementih tudi projekcija večletnega državnega proračuna. Izhajal bo tudi iz predpristopne
strategije (ekonomski in socialni del), državnega programa za prevzem pravnega reda EU
in predhodnega državnega razvojnega plana.
2. Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 2000 s projekcijo razvoja do leta 2004
(Pomladansko poročilo)
Analiza bo prikazala makroekonomska gibanja, oceno za leto 2000, napoved za leto 2001,
projekcijo za obdobje 2002-2004 ter osnovne usmeritve ekonomske politike. Dokument je
ena od strokovnih podlag za pripravo državnega proračuna in vodenje ekonomske politike.
3. Pojasnila Vlade Republike Slovenije Evropski komisiji glede vprašanj, vezanih na
pogajalska izhodišča za področje Prostega pretoka blaga (A)
Pojasnila bodo odgovorila na vprašanja, vezana na predpise, ki veljajo v Republiki
Sloveniji in na vzpostavitev ustrezne infrastrukture na področju prostega pretoka blaga.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Notifikacija zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona pri \VTO
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona, ki je bi bil sprejet v prvem
polletju 1999 je potrebno notificirati pri WTO.
2. Sklep o določitvi trimesečnih kvot za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za
obdobje julij, avgust, september (A)
Vlada bo na predlog Ministrstva za finance določila obseg sredstev v okviru katerih lahko
uporabniki plačujejo obveznosti, izhajajoč iz njihovih letnih in mesečnih finančnih načrtov.
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3. Proračunski memorandum za leto 2001 (B)
Vlada bo sprejela Proračunski memorandum za leto 2001 kot akt, ki določa temeljne cilje
in naloge ekonomske, socialne in proračunske politike ter globalne okvire celotnih javnih
financ za naslednje leto.
4. Poročilo o dolgu RS za I. trimesečje 2000 (A)
5. Poročilo o dolgu z jamstvom RS za I. trimesečje 2000 (A)
6. Priprava gradiva za poročilo o napredku RS o približevanju predpisov RS predpisom
EU na področju javnih naročil
Zaradi priprave rednega poročila Komisije EU o napredku RS je potrebno pripraviti
gradiva o letnem napredku pri usklajevanju zakonodaje na področju javnih naročil.
7. Mnenje k letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 1999 in finančnemu načrtu za
leto 2000 (B)
. 8. Mnenje k letnemu poročilu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1999 in
finančnemu načrtu za leto 2000 (B)
9. Pobuda za sklenitev kreditne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt modernizacije slovenskih železnic/III (B)
Najetje pri EIB za modernizacijo in posodobitev slovenskih železnic je nadaljevanje
financiranja EIB v infrastrukturne projekte po izteku finančnega protokola leta 1997.
10.Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za generalno posojilo namenjeno financiranju infrastrukture v
občinah - (B)
Zagotovitev ugodnega kreditnega vira Evropske investicijske banke, ki bi bil prek
slovenskega finančnega posrednika na razpolago občinam pri financiranju izgradnje
infrastrukturnih objektov (v okviru, ki ga omogoča zakon o financiranju občin), skladnim z
zahtevami vključevanja Slovenije v EU.
11.Pobuda za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Banko Sveta
Evrope za socialni razvoj za obveznosti iz kredita, ki ga najame Sklad za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za financiranje malih in
srednjih podjetij pri spodbujanju razvoja in popotresne obnove Posočja.
Zagotovitev dodatnih sredstev za financiranje malih in srednjih podjetij z namenom
pospeševanje razvoja v okviru popotresne obnove Posočja.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Mednarodni razpis za prodajo 55 % Nafte Lendava in imenovanje predstavnika
Republike Slovenije v komisijo za izbor strateškega partnerja (A)
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2. Mednarodni razpis za prodajo dela državnega deleža v podjetjih za distribucijo
električne energije (A).
3. Poročilo Evropski uniji o državnih pomočeh na področju industrije (A).
4. Poročilo Slovenskih železarn o poslovanju za prvo trimesečje (A);
Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi Republike Slovenije o poslovanju na osnovi
2. člena zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva
Slovenskih železarn (Uradni list 55/92 in 50/97).
5. Načrt izvajanja programa prestrukturiranja Slovenskih železarn d.d. za obdobje
2000-2004 (A)
Načrt izvajanja bo pripravljen na podlagi uskladitve programa prestrukturiranja s Komisijo
EU.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Strategija upravljanja s prostoživečimi živalskimi vrstami (A)
S strategijo upravljanja s prostoživečimi živalskimi vrstami - divjadjo bi zagotovili na
podlagi različnih interesov usklajene usmeritve za upravljanje s prostoživečimi vrstami.
Ohranitev vseh prosto živečih živalskih vrst in njihovega naravnega življenskega okolja je
zaradi nasprotij interesov v prostoru strokovno zahtevna naloga, ki temelji na kakovostnem
načrtovanju upravljanja s populacijami kot sestavnem delu načrtov za gospodarjenje z
gozdovi. Podlaga Zakon o gozdovih, Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter
upravljanju z lovišči, Zakon o ohranjanju narave.
2. Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi javnega Zavoda Republike Slovenije
za ribištv o (A)
Sedanji Zavod za ribištvo Ljubljana je bil ustanovljen leta 1960 z odločbo tedanjega
Izvršnega sveta in nima statusa javnega zavoda, čeprav ima po obstoječih predpisih, ki
urejajo sladkovodno ribištvo nekaj javnih pooblastil. S sklepom Vlade Republike Slovenije
bo potrebno določiti tako status zavoda kot tudi definirati naloge, ki naj bi jih po
pooblastilu države javni zavod v njenem imenu tudi opravljal.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Poročilo o uresničevanju temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v obdobju
1994 do 2003 v letu 1999 (A)

90

V skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil RS v letih 1994 do 2003 (Ur. 1. RS, št. 13/94) bo pripravljeno redno letno
poročilo Vlade RS o izvajanju zakona.
2. Oblikovanje nacionalnega centra za krizno upravljanje (A)
Na pobudo ZDA je oblikovana delovna skupina predstavnikov držav srednje in JV Evrope,
ki pripravlja koncept vzpostavitve in delovanja nacionalnih centrov za krizno upravljanje.
Na tej podlagi bo pripravljen predlog za organizacijo centra v naši državi.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Letni program dela državne geodetske službe (A)
Na podlagi zakona o geodetski dejavnosti bo Vlada Republike Slovenije sprejela letni
program državne geodetske službe, v katerem bodo opredeljene naloge državne geodetske
službe ter predvidena višina sredstev za izvajanje teh nalog. V letnem programu državne
geodetske službe bo vključen tudi program dela Geodetskega inštituta Slovenije.
2. Poročilo o jedrski in sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1999 (B)
Poročilo sodi med redne oblike poročanja Državnemu zboru Republike Slovenije. Poleg
tega poročilo predstavlja obliko obveščanja laične in strokovne javnosti o stanju jedrske
varnosti in varstva pred sevanji.
3. Operativni programi na področju ravnanja z odpadki (A)
- Načrtovanje in priprava podrobnih programov s področja ravnanja z odpadki je tudi ena
izmed kratkoročnih prioritet Slovenije pri vključevanju v EU. Do konca četrtega trimesečja
bodo predvidoma sprejeti naslednji operativni programi:
- operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo,
- operativni program o odlaganju in ponovni uporabi nekaterih vrst nevarnih odpadkov,
- operativni program o ravnanju z odpadnimi baterijami in
- operativni program o ravnanju s PCB in PCT.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Poročilo o izvajanju zakona o denacionalizaciji (B).
Primerjalni pregled reševanja denacionalizacijskih postopkov glede na predhodna obdobje.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Dolgoročni program razvoja civilnega letalstva Republike Slovenije (A)
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Republika Slovenija mora v čim krajšem času prilagoditi svoje letalske predpise predpisom
Evropske unije in doseči zahtevane tehnične in tehnološke standarde, sočasno pa tudi
zagotoviti, da bodo slovenski ponudniki različnih storitev v zračnem prometu zadržali
konkurenčnost. Zlasti je pomemben usklajen razvoj različnih elementov javne gospodarske
infrastrukture (letališča, kontrole letenja) in z njo povezanih javnih služb. Program je
potreben tudi zaradi vključevanja v razvojne projekte Evropske unije.
Ob vsem navedenem je potrebno upoštevati tudi zahteve glede zmanjšanja hrupa in drugih
negativnih vplivov letalskega prometa na okolje ter preprečevanje ozkih grl v smislu
lažjega pretoka prometa v zraku in na letališčih.
2. Program upravljanja in vodenja varnostnih nalog v civilnem letalstvu Republike
Slovenije (A)
Glede na to, da na varnost zračnega prometa vplivajo zelo različni dejavniki, je potrebno
usklajeno upravljanje in vodenje varnostnih nalog v civilnem letalstvu. V zvezi z tem je
potrebno sprejeti splošni dokument, ki bo obravnaval zlasti naslednja vprašanja:
predvidevanje tveganja, zaznavanje tveganja, preprečevanje tveganja, odklanjanje in
ublažitev posledic nesreč in incidentov. Program bo sočasno tudi strokovna podlaga za
sodelovanje z/v skupni organizaciji za varnost zračnega prometa EU - ESA.
3. Poslovno poročilo Pošte Slovenije za leto 1999(A)
Obravnava in sprejem na Vladi kot ustanoviteljici Pošte Slovenije
4. Poslovno poročilo Telekoma Slovenije za leto 1999 (A)
Obravnava in sprejem na Vladi kot ustanoviteljici Telekoma Slovenije
5. Predlog sklepa o podelitvi poroštv a za najetje kredita za posodobitev voznih sredstev
v letu 2000 Slovenskim železnicam, d.d. prometni dejavnosti v ocenjeni višini 800
milijonov sit. (A)
Slovenske železnice, d.d. - prometni del ima velike potrebe, da nadoknadi zaostanek v
sposobnosti voznih sredstev za opravljanje prometa v mednarodnem prometu. Edini vir za
delno posodobitev vidi v najetju kredita, za katerega pa potrebuje državno garancijo.
6. Letni načrt gradnje, modernizacije in vzdrževanja železniške infrastrukture za
koledarsko leto 2001. (A)
V skladu z zakonom o železniškem prometu je Vlada Republike Slovenije dolžna sprejeti
omenjeni letni načrt, ki bo služil za pripravo Predloga proračuna Republike Slovenije za
leto 2001.
7. Projekt novih izpostav Uprave RS za pomorstv o za potrebe celinskih voda (B)
Revitalizacija in nova postavitev plovnih poti na celinskih vodah v Republiki Sloveniji,
zahteva organizacijsko širitev Uprave RS za pomorstvo na področje celine. To pomeni, da
se upravni postopek Urada širi tudi v notranjost države, istočasno pa se širi tudi
specializacija tega Urada v smer plovbe po celinskih vodah. Urejanje plovbe po celinskih
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vodah zahteva drugačen pristop kot plovba po morju - tako na področju varnosti plovbe kot
na področju varnosti konstrukcije polovil, namenjenih za plovbo po celinskih vodah.
8. Reorganizacija v Upravi RS za pomorstvo glede na sprejetje Pomorskega zakonika
Sprejetje Pomorskega zakonika posledično zahteva tudi organizacijsko spremembo sedanje
organiziranosti Uprave RS za pomorstvo. Ta sprememba zadeva predvsem ločitev
pomorske inšpekcijske službe od sedanje pripadnosti Upravi RS za pomorstvo, na
pripadnost Uradu za pomorstvo pri Ministrstvu za promet in zveze. Dalje zahteva
Pomorski zakonik, da Uprava RS za pomorstvo izvaja kontrolo nad javnim dobrom v
koprskem pristanišču. Gre za novo dejavnost, katera danes ni organizirana.
9. Poročilo o delu DARS
Pravna podlaga je 7. člen zakona o DARS (Ur.l.RS št. 57/93). Družba najmanj enkrat letno
poroča o svojem delu Državnemu zboru RS, poročila bodo predložena v proceduro za
vsako trimesečje.
10.Zaključni račun in poslovno poročilo DARS d.d. za leto 1999
Pravna podlaga je 6. člen zakona o DARS (Ur.l.RS št. 57/93)

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Sklep o soglasju vlade k omejitvi vpisa na tistih visokošolskih zavodih, na katerih je
prijavljenih bistveno več kandidatov, kot je razpisnih mest (A)
Po zakonu o visokem šolstvu je ministrstvo dolžno analizirati in spremljati vpis ter
pripraviti gradivo o študijskih namerah v visokem šolstvu.
2. Sklepi o spremembah
in dopolnitvah
sklepov
o
vzgojnoizobraževalnih zavodov (za 10 - 15 srednjih šol) (A)

ustanovitvi

javnih

Gre za dopolnitev dejavnosti oz. spremembo organiziranosti zaradi razmestitve novih
programov, ustanavljanja medpodjetniških izobraževalnih centrov ali višjih strokovnih šol
pri šolah, ki so dobile nove sklepe o ustanovitvi v letih 1996, 1997 in 1998.
3. Spremembe in dopolnitve sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (A)
Gre za spremembe, povezane s sistemom financiranja podiplomskega študija zaradi
pospeševanja njegove učinkovitosti.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Sprejem pet letnih programov dela IZUM in ARNES
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SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
1. Končni predlog Finančnega memoranduma 2000, april - (A)
2. Srečanje zunanjih ministrov držav kandidatk prvega kroga širitve v Ljubljani, konec
aprila ali začetek maja - priprava gradiv in izhodišč ter oblikovaje stališč do
zaključkov v Lizboni (A)
3. Pridružitveni svet, 23. maj (priprava gradiva, priprava zasedanja, potrditev gradiv
na vladi) - (A)
4. Zasedanje Evropskega sveta v Lizboni, junij (sodelovanje pri pripravi izhodišč za
razgovore in oblikovaje stališč do zaključkov zasedanja) - (A)
5. Slovensko redno poročilo, junij (A)

URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE
1. Spremembe in dopolnitev sklepa o določitvi protokolarnih pravil (ozir. nov predlog
sklepa) (A)
Veljavni sklep o določitvi protokolarnih pravil je potrebno prilagoditi novim okoliščinam,
pri čemer je potrebno nekatere stvari (osnovni protokol pri počastitvah državnih praznikov,
obveznosti službe državnega protokola, itd.) tudi natančneje opredeliti.
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III. TRIMESEČJE

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Informacija o izvajanju »vojnih« zakonov v obdobju od 1.1.1996 do 31.12.1999 (A)
Informacija bo vsebovala celovito analizo izvajanja zakona o vojnih invalidih, zakona o
vojnih veteranih in zakona o žrtvah vojnega nasilja od njihove uveljavitve 1.1.1996 do
31.12.1999, torej v obdobju štirih let, z vsemi bazičnimi podatki o številu vloženih
zahtevkov, številu upravičencev po posameznih področjih, obsegu njihovega zakonskega
varstva, uveljavljenih spremembah zakonodaje ter njenih učinkih in posledicah ter
primerljivih podatkih o proračunski porabi v posameznih obdobjih z njihovo oceno in
projekcijo za prihodnost.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Strategija razvoja slovenske trgovine - projekt spreminjanja in analize razvoja
slovenske trgovine. (A)
2. Analiza predpisov, ki urejajo trgovino v izrednih razmerah v nekaterih državah EU
in priprava izhodišč za tovrstno zakonodajo v Sloveniji. (A)
Razlog za pripravo gradiv je spodbujanje in usmerjanje razvoja slovenske trgovine.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Notifikacija zakona o ekonomskih conah na \YTO (A)
Zakon o ekonomskih conah, kije bil sprejet v letu 1998 je treba notificirati na WTO.
2. Načrt razvojnih programov za obdobje 2001-2004 (B) kot sestavni del predloga
proračuna Republike Slovenije za leto 2001
Sodelovanje pri pripravi predloga načrta razvojnih programov za obdobje 2001-2004, ki ga
bo sprejela Vlada in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.

3. Obseg finančne izravnave občinam (B)
Vlada bo sprejela obseg finančne izravnave občinam na podlagi izračuna primerne porabe
občin za leto 2001 in ga skladno z določbami zakona o financiranju občin posredovala
občinam, Državnemu zboru in Računskemu sodišču.

2. marec 2000

95

poročevalec, št. 14

4. Program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirane na lokalni ravni iz sredstev
državnega proračuna za leto 2001 (A)
Vlada bo sprejela program ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirane na lokalni ravni iz
sredstev državnega proračuna za leto 2001 in ga posredovala občinam, Državnemu zboru
in Računskemu sodišču.'
5. Sistemska zakonodaja na področju financiranje občin (B)
Zaradi odločb Ustavnega sodišča, ki so razveljavile določbe posameznih členov zakona o
financiranju občin bo potrebno pripraviti zasnove novega zakona o financiranju občin
oziroma o finančni izravnavi.
6. Poročilo o dolgu RS za II. trimesečje 2000 (A)
7. Poročilo o dolgu z jamstvom RS za II. trimesečje 2000 (A)

8. Nadaljevanje izvajanje analize in priprava poročila o izvajanju javnih naročil
Končno poročilo o postopkih javnega naročanja bo zaključeno do septembra 2000, ko bo
posredovano Vladi. Analiza in na podlagi tega dobljeni podatki pripomorejo tudi pri
pripravi predloga proračuna za prihodnja leta.
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Poročilo Uprave in revidirano poročilo računovodskih izkazov Slovenske razvojne
družbe za leto 1999 (A)
Na osnovi zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Uradni list RS, št. 39/97) ter na podlagi statuta Slovenske razvojne družbe, ki določata
njene naloge ter način in pogoje njenega delovanja, bo Vlada obravnavala poročilo Uprave
Slovenske razvojne družbe in revidirano poročilo računovodskih izkazov za leto 1999 ter z
revidiranim letnim poročilom računovodskih izkazov Slovenske razvojne družbe seznanila
tudi Državni zbor.
2. Potrditev letne bilance stanja in uspeha RZS Idrija v zapiranju d.o.o. za leto 1999 (A)
Vlada Republike Slovenije ima po Uredbi o preoblikovanju podjetja RŽS Idrija p.o.
(Uradni list 32/95) vlogo skupščine in zato potrjuje letno bilanco stanja in uspeha za leto
1999 skupaj z revizijskim poročilom.
3. Potrditev letne bilance stanja in uspeha RSC Mežica v zapiranju d.o.o. za leto 1999
(A)
Vlada Republike Slovenije ima po Uredbi o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o.
(Uradni list 32/95) vlogo skupščine in zato potrjuje letno bilanco stanja in uspeha za leto
1999 skupaj z revizijskim poročilom.
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4. Poročilo Slovenskih železarn o poslovanju za 6 mesecev 2000 (A)
Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi Republike Slovenije o poslovanju na osnovi
2. člena zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva
Slovenskih železarn (Uradni list 55/92 in 50/97).
5. Poročilo o reviziji računovodskih izkazov Slovenskih železarn za leto 1999 (A)
6. Poročilo o izvajanju operativnih planov aktivnosti rudnikov rjavega premoga
Zagorje, Senovo in Kanižarica za leto 1999 (B)
Na osnovi določil zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga
Zagoije, Senovo in Kanižarica (Ur.l. RS št. 1/95) družbe - rudniki v zapiranju pripravijo
poročila o izvajanju programov za preteklo leto, ki jih vlada skupaj s svojimi stališči
posreduje Državnemu zboru. Pri poročanju so upoštevana tudi temeljna določila zakona o
izvrševanju proračuna.
7. Program reševanje nasedlih investicij v proizvodnji električne energije (A)
Program reševanja nasedlih investicij bo pripravljen na osnovi 26. člena Energetskega
zakona.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Spremembe in dopolnitve strategije vojaške obrambe (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999 bodo pripravljene
spremembe in dopolnitve strategije vojaške obrambe kot pomembnega razvojnega
dokumenta v hierarhiji dokumentov s področja nacionalne varnosti.
2. Spremembe in dopolnitve doktrine vojaške obrambe (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999 bodo pripravljene
spremembe in dopolnitve doktrine vojaške obrambe iz leta 1995. Doktrina vojaške
obrambe je temeljni doktrinami dokument.
3. Strategija civilne obrambe (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999 o hierarhiji dokumentov na
področju nacionalne varnosti bo pripravljen predlog strategije civilne obrambe kot temeljni
razvojni dokument na področju civilne obrambe.
4. Doktrina civilne obrambe (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999 o hierarhiji dokumentov na
področju nacionalne varnosti bo pripravljen predlog doktrine civilne obrambe kot temeljni
doktrinami dokument na področju civilne obrambe.
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Soglasje Vlade Republike Slovenije k finančnemu načrtu in naložbeni politiki
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za leto 2001 (A)
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 87. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 18/91, 21/94 in 23/96) pristojna za izdajo soglasja k finančnemu načrtu in naložbeni
politiki Stanovanjskega sklada za leto 2001.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo (A)
Omenjeni program bo zajemal analize, presoje in priprave strokovnih podlag s področja
varovanja za izpolnjevanje določb Zakona o letalstvu ter mednarodnih letalskih
standardov.
2. Letno poročilo javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. za leto 1999 (A)
Vlada Republike Slovenije je kot Skupščina družbe dolžna obravnavati in sprejeti Letno
poročilo podjetja Slovenske železnice, d.d.
3. Sklep o določitv i pooblaščene organizacije za strokovno tehnično verifikacijo varnosti
in plovnosti plovil po celinskih vodah (A)
Tako kot je določeno za morske ladje, je potrebno tudi za ladje namenjene za plovbo po
celinskih vodah določiti organizacijo, katera bo pregledala varnost konstrukcije in varnost
opreme.
4. Program ukrepov na področju prometne politike (A)

URAD VLADE RS ZA INFORMIRANJE
1. Program počastitve 10. obletnice plebiscita o samostojni Sloveniji (Dan samostojnosti)
(A)
Deseta obletnica plebiscita o samostojni Sloveniji je tako pomemben in obsežen dogodek,
da bo koordinacijski odbor podrobneje seznanil vlado s programom počastitve.
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IV. TRIMESEČJE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
1. Poročilo o uresničevanju sistema posojil za študij (A)
Analiziranje učinkov uveljavitve sistema posojil za študij, ki je bil uveljavljen z novelo
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 2000 s projekcijo razvoja v letu 2001
(Jesensko poročilo)
Oceno gospodarskih gibanj, oceno sistema nacionalnih računov in možnosti gospodarskega
razvoja v letu 2001. Je strokovna podlaga za vodenje ekonomske politike in pripravo
proračuna..
2. Strategija sodelovanja z ZDA (A)
V okviru Strategije ekonomskih odnosov s tujino se ocenjuje ZDA kot najpomembnejšega
strateškega gospodarskega partnerja Slovenije poleg držav članic EU. Kljub temu prihaja
na gospodarskem področju do večletne stagnacije tako blagovne menjave kot tudi
celotnega gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA. Cilj priprave Strategije
sodelovanja z ZDA je pripraviti usmeritve in možnosti za krepitev nadaljnjega sodelovanja
med državama.
3. Informacija o izvajanju programa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu
2000
Program Vlade Republike Slovenije (december 1999) je osredotočen na odpravljanje
administrativnih ovir za investicije, na izboljšanje ponudbe industrijskih zemljišč za
investitorje in na pilotsko delovanje sistema spodbud za nove investicije. Pri trženju
Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije so aktivnosti usmerjene na znane
izvoznice investicij po državah EU ter v ZDA in na Japonskem. Posebna pozornost je
namenjena kakovosti storitev za tuje investitorje. V informaciji bodo prikazani doseženi
rezultati pri izvajanju ciljev, določenih z navedenim programom.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Sklep o določitvi trimesečnih kvot za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za
obdobje januar, februar, marec (A)
Vlada bo na predlog Ministrstva za finance določila obseg sredstev v okviru katerih lahko
uporabniki plačujejo obveznosti, izhajajoč iz njihovih letnih in mesečnih finančnih načrtov.
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2. Dopolnjen predlog načrta razvojnih programov za obdobje 2001-2004, kot sestavni
del predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (B)
Sodelovanje pri pripravi dopolnjenega predloga načrta razvojnih programov za obdobje
2001-2004, ki ga bo sprejela Vlada in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.
3. Poročilo o dolgu RS za III. trimesečje 2000 (A)
4. Poročilo o dolgu z jamstvom RS za III. trimesečje 2000 (A)
5. Soglasje k letnemu poročilu Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
za leto 1999 in finančnemu načrtu za leto 2000 (A).
6. Pogajalska izhodišča za pogajanja o liberalizaciji finančnih storitev v okviru Svetovne
trgovinske organizacije - GATS;

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Tarifni sistem za prodajo električne energije (A)
Na osnovi 95. člena Energetskega zakona bo pripravljen tarifni sistem za prodajo električne
energije neupravičenim odjemalcem.
2. Sklenitev pogodbe o prodaji 55 % Nafte Lendava strateškemu partnerju (A)
3. Sklenitev pogodb o prodaji dela državnega deleža v javnih podjetjih za distribucijo
električne energije (A)
4. Poročilo o izvajanju zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (B);
Na osnovi 14. člena zakona o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih
družb iz poslov restrukturiranju dolgov (Uradni list RS št.: 69/94, 13/95, 35/96, 31/97in
70/98). Vlada predlaga Državnemu zboru v obravnavo in potrditev poročilo o poroštvih za
obveznosti gospodarskih družb iz naslova restrukturiranja dolgov.
5. Poročilo o potekanju sanacije Slovenskih železarn za devet mesecev 2000 (A)
. Vlada Republike Slovenije je dolžna poročati Državnemu zboru o poteku sanacije
Slovenskih železarn na osnovi 2. člena zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za
trajna obratna sredstva Slovenskih železarn (Uradni list 55/92 in 50/97) ter na osnovi
ostalih železarskih zakonov, ki so še v parlamentarni proceduri.
6. Poročilo o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 1999 (A)

poročevalec, št. 14

Na osnovi zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz NEK je v 9. členu opredeljeno, da Vlada RS daje soglasje k naložbeni politiki,
finančnemu načrtu, zaključnem računu in poročilu o poslovanju.
7. Energetska bilanca za leto 2001 (A)
V energetski bilanci Slovenije bodo prikazani glavni energetski tokovi od proizvodnje,
nakupa in distribucije ter prodaje energije. Prikazan bo tudi pregled emisij na osnovi
planirane porabe energije.
8. Osnove za gospodarski načrt in pogodbene odnose podjetij v EES za leto 2001 (A)
V gradivu bodo podane osnove za gospodarske načrte, pogodbene odnose, vključno z
investicijami v podjetjih elektrogospodarstva in premogovništva.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1. Kmetijsko okoljski programa (A)
Na podlagi zakona o kmetijstvu bo pripravljen slovenski kmetijsko okoljski program, ki bo
obsegal ukrepe za zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ukrepe
ohranjanja kulturne krajine in biološke pestrosti, ukrepe proti zaraščanju ter varovanju
okoljsko občutljivih območij. S tem bo tako pri načrtovanju, kot tudi pri izvedbi in nadzoru
Republika Slovenija ravnala v skladu z zahtevami pravnega reda Evropske unije.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Strategija razvoja (splošnega) sistema usposabljanja in izpopolnjevanja v javni
upravi
Na področju delovanja javne uprave je potrebno pripraviti posebno vladno strategijo
razvoja in delovanja sistema usposabljanja in izpopolnjevanja v javni upravi. Takšna
strategija mora postaviti temelje za razvoj programov usposabljanja javnih uslužbencev, ki
so nosilni steber upravnega sistema, poleg tega pa mora takšna strategija opredeliti in
utrditi sistem financiranja usposabljanja in izpopolnjevanja v javni upravi. Ta dejavnost
mora postati sistematična in usklajena z drugimi vladnimi strategijami, saj so samo dobro
usposobljeni javni uslužbenci porok za uspešno in učinkovito delovanje upravnega sistema
države.
2. Poročilo o delovanju Upravnih Enot Republike Slovenije
Poročilo je namenjeno pregledu delovanja upravnih enot in bo, med drugim, predstavilo
problematiko, ki vpliva na njihovo učinkovitost kakor tudi poročilo o ugotovitvah upravne
inšpekcije pri opravljanju nadzorstva nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku.
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Usmeritve za usposabljanje na področju obrambnega sistema in na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2001 (A)
Pripravljene bodo redne letne usmeritve za načrtovanje in izvajanje usposabljanja na
področju obrambnega sistema in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. Obrambna strategija (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999, bo pripravljen dokument
obrambna strategija kot eden temeljnih dokumentov v hierarhiji dokumentov na področju
nacionalne varnosti.
3. Obrambna doktrina (A)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999, bo pripravljen dokument
obrambna doktrina kot eden temeljnih doktrinarnih dokumentov obrambnega sistema.
4. Strategija nacionalne varnosti (B)
V skladu s sklepom vlade št. 820.04/99-1 (I) z dne, 30.09.1999, bo pripravljen dokument
strategija nacionalne varnosti kot temeljni razvojni dokument na področju sistema
nacionalne varnosti RS. Dokument bo sprejela vlada v obliki predloga, po določenem
obdobju preverjanja pa bo posredovan Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
5. Načrt varstv a pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2001 (A)
Na podlagi nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo
pripravljen letni načrt varstva.
6. Splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja SV do 2010 (predložen v
obravnavo).

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Načrt obrambe pred poplavami (A)
Načrt obrambe pred poplavami bo določil in opredelil ukrepe in dela, ki so potrebni za
obrambo pred poplavami in hudourniškimi poplavami na posameznem območju.
2. Poročilo o delu
nepremičnin (A)

programskega

sveta

za

izvedbo

posodobitve

evidentiranja

Programski svet za posodobitev evidentiranja nepremičnin mora poročati vladi o svojem
delu ter o poteku projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin.
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3. Nacionalno poročilo v okviru Konvencije o spremembi podnebja (A)
Slovenija kot pogodbenica te konvencije je dolžna izdelati in posredovati sekretariatu
konvencije nacionalno poročilo.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Obravnava zaključnega računa za leto 1999 ter finančnega plana in letnega načrta za
2000 Javnega podjetja za vzdrževanje avtocest d.o.o. Ljubljana (A)
2. Plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2001 (B)
Predlog plana temelji na NPIA (Ur. 1. RS št. 13/96 in 41/98), Zakonu o javnih cestah Ur. 1.
RS št. 29/97) določa, Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS št.
57/98). Državni zbor sprejme letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest v letu 2001 na
predlog Vlade RS.
3. Finančni načrt DARS za leto 2001(A)
Pravna podlaga je 6. člen zakona o DARS (Ur.l.RS št. 57/93)
4. Letni program dela DARS za leto 2001 (B)
Pravna podlaga je 6. člen zakona o DARS (Ur.l.RS št. 57/93) •

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Soglasje vlade k razpisu za vpis v visokošolstvo v študijskem letu 2001/2002 (A)

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE
1. Redno poročilo Komisije, oktober (priprava informacije za vlado, predlog ukrepov,
posredovanje pripomb na Komisijo) (A)
2. Zasedanje Evropskega sveta v Parizu, december (sodelovanje pri pripravi izhodišč za
razgovore in cblikovaje stališč do zaključkov zasedanja) (A)

103

poročevalec, št. 14

MEDRESORSKE NALOGE
Urad predsednika Vlade RS bo v sodelovanju z ministrstvi in vladnimi službami pripravil
naslednja gradiva:
1. Poročilo o delu Vlade RS v letu v 2000
V skladu z 270. členom Poslovnika Državnega zbora RS bo Vlada RS pripravila ni
predložila Državnemu zboru RS ob predložitvi državnega proračuna tudi poročilo o delu
Vlade.
2. Delovni program Vlade RS za leto 2001
Vlada RS bo v skladu z 58. členom Poslovnika o delu Vlade RS pripravila in sprejela lemi
program dela ter z njimi seznanila tudi Državni zbor RS.
3. Informacijo o uresničevanju delovnega programa Vlade RS v letu 2000
Urad predsednika Vlade RS bo tekoče spremljal uresničevanje zakonodaje dela vladnega
programa in s potekom njegovega sprejemanja redno seznanjal ministrstva in vladne
službe.
PODROČJE DELA MINISTRA, ODGOVORNEGA ZA
DELOVNIH TELES S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

KOORDINIRANJE

Temeljne naloge ministra brez resoija bodo v letu 2000 usmeijene v koordiniranje delovnih
teles Vlade RS s področja socialnega varstva in sodelovanje v organih Vlade RS oziroma
njenih delovnih telesih, sodelovanje z odbori in delovnimi telesi Državnega zbora RS ter po
potrebi sodelovanje na sejah Državnega zbora RS, organizacijami civilne družbe ter
strokovnimi institucijami s področja socialne politike.
a) Aktivnosti Sveta Vlade RS za socialno varnost (v nadaljevanju: Svet)
Svet Vlade RS za socialno varnost, ki mu predseduje minister, bo v letu 2000 razpravljal
in sprejemal stališča do vseh pomembnih vprašanj s področja socialnega varstva,
problematike invalidskih in humanitarnih organizacij ter varstva rizičnih skupin
prebivalstva (nezaposlenih, starejših in invalidov) ter jih posredoval Vladi RS v obravnavo,
in sprejem.
V povezavi z drugimi ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravstvo)
bo obravnaval naslednje zakone in dokumente, ki jih bodo pripravili-posamezni resoiji ter
v zvezi z njimi posredoval vladi svoje stališče.
•

V prvem trimesečju bo Svet obravnaval:

-

Strateški razvojni program Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
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Izhajajoč iz sklepov Vlade Republike Slovenije ob obravnavi Poslanice ob mednarodnem
letu starejših »K družbi za vse starosti - izziv času in družbi« bo minister, ob upoštevanju
aktivnosti Odbora Vlade RS za pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših, ki so
potekale tekom celega leta 1999 na to tematiko prevzel ustrezno koordinacijo in spodbudil
aktivnosti in skupne razvojne programe vladnih in nevladnih organizacij ter organizacij
civilne družbe in javnih zavodov v smislu uresničevanja 18 temeljnih usmeritev, ki jih je
potrdila Organizacija združenih narodov in pomenijo pogoj za kakovostno in samostojno
življenje starejših ljudi.
- Izhodišča za reformo zdravstvenega varstva
•

Svet bo obravnaval zakone in dokumente posameznih resorjev, katerih vsebinske
posledice se odražajo pri zagotavljanju socialne varnosti:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

- spremljal uresničevanje pokojninske reforme in sprejemanje spremljajočih predpisov
obravnaval predlog zakona o starševstvu in družinskih razmerjih - drugo branje obravnaval
predlog zakona o integraciji invalidov - prvo branje
- spremljal obravnavo predloga zakona o invalidskih organizacijah v nadaljnji obravnavi in
predloga zakona o humanitarnih organizacij, se pri tem tvorno vključeval v obravnavo v
delovnih telesih Vlade RS, kot tudi Državnega zbora RS in drugih organizacijah civilne
družbe
- posvetil pozornost nadaljnjemu sprejemanju delovno pravne zakonodaje ter se po potrebi
vključil v razpravo in sprejel stališča
- obravnaval nacionalni program varnosti in zdravja pri delu - prvo branje
- obravnaval predlog zakona o uporabi znakovnega jezika gluhih - prvo branje
- obravnaval predlog zakona o zaposlovanju invalidov - prvo branje in spremljal tekoče
ukrepe aktivne politike zaposlovanja
- spremljal uresničevanje nacionalnega programa varstva starejših do leta 2005, v zvezi s
tem po potrebi zavzel stališča do uresničevanja zastavljenih ciljev na tem področju, posebej
izgradnje domskih kapacitet (varovanih stanovanj in izvajanje izvendomskih oblik varstva
starejših)
Ministrstvo za zdravstvo:
- zavzel stališče do nacionalnega programa zdravstvenega varstva do leta 2004 - v tretjem
branju
- obravnaval in zavzel stališče do dokumentov: Izhodišča za reformo zdravstvenega varstva
(s pripadajočimi spremnimi dokumenti sprememb in dopolnitev zakona o zdravstveni
dejavnosti in zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju)
- obravnaval smernice in izhodišča za uvedbo vzajemnega zavarovanja (nastanek vzajemne
zavarovalnice)
- spremljal ter po potrebi zavzel stališča do podzakonskih aktov na področju drog ter
spremljal delovanje Urada Vlade RS za droge ter sodeloval v Komisiji Vlade RS za droge.
Ministrstvo za okolje in prostor:

2. marec 2000

- spremljal nadaljnjo obravnavo nacionalnega stanovanjskega programa v vladni in
parlamentarni proceduri.
b) Druge aktivnosti
- Minister bo v okviru nalog, ki mu jih je določila Vlada RS vodil vladno pogajalsko
skupino za pogajanja s sindikati negospodarstva ter koordiniral predloge in zahteve po
spreminjanju plačne politike oziroma sprememb panožnih kolektivnih pogodb s področja
negospodarstva.
- Koordiniral bo naloge med resornimi ministrstvi (Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za zunanje zadeve) in
organizacijami, ki povezujejo žrtve vojnega nasilja v času II. svetovne vojne za poplačilo
odškodnin zoper nemško vlado.
c) Minister predseduje Svetu FIHO in koordinira vse aktivnosti v zvezi s financiranjem
invalidskih in humanitarnih organizacij iz tega naslova.
- Kabinet ministra bo tudi v letu 2000 sodeloval s skupino, ki bo pripravljala zakon o
humanitarnih organizacijah ter tako prispeval k njegovi čim prejšnji obravnavi v vladi.
- V kabinetu ministra deluje posebno delovno telo, ki spremlja financiranje pobolnišnične
dejavnosti. Namen te koordinacije je, da se na osnovi programov zagotovi ustrezna
potrebna sredstva za financiranje.
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