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Republike Slovenije pri vključevanju v Evropsko 
unijo, smo gradivo objavili v dveh zvezkih, In sicer 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Poročilo o 

NAPREDKU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI 

VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 900-01/98-54 
Ljubljana, 29.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29. junija 2000 
sprejela: 

- POROČILO O NAPREDKU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI 
VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO, 

ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v 
seznanitev. 

dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 
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1. UVOD 

1.1. PREDGOVOR 

Republika Slovenija seje zavezala, da bo do 31.12.2002 notranje pripravljena na članstvo 
v Evropski uniji. 

Podrobnejši načrt za dosego tega cilja je bil izdelan z Državnim programom za prevzem 
pravnega reda EU do konca leta 2002. Državni program vsebuje popis vseh nalog, ki jih 
mora Slovenija izpolniti v tem obdobju. 

i ' 
Ugotavljamo, da bo zaveza glede notranje pripravljenosti Republike Slovenije do 
31.12.2002 izpolnjena. 

Evropska komisija bo letos pripravila tretje Redno poročilo o napredku pri vključevanju v 
Evropsko unijo za vsako državo kandidatko posebej in ga predložila v obravnavo in 
sprejem Evropskemu svetu. Ena izmed podlag za njegovo pripravo je slovensko poročilo 
o napredku. 

Letošnje slovensko poročilo o napredku zajema obdobje od lanskega poročila junija 1999 
do junija letošnjega leta. Nekatere naloge, ki so bile opravljene od junija do septembra 
1999 so bile upoštevane že v lanskem Rednem poročilu Evropske komisije, vendar, ker je 
slovensko poročilo namenjeno tudi poročanju slovenski javnosti, te naloge vključujemo 
tudi v letošnje poročilu. 

V mesecu marcu 2000 je Evropska komisija obvestila Slovenijo, da bo iz naslova 
združitve predpristopnega in pogajalskega procesa struktura letošnjega poročila 
spremenjena v toliko, da poročilo v poglavju, ki se nanaša na kriterij sposobnosti 
prevzemanja obveznosti članstva, ne bo sledilo dosedanji strukturi rednih poročil, temveč 
bo strukturirano po posameznih pogajalskih poglavjih. 

Hkrati bo letos Evropska komisija za vsako področje pripravila dvojno analizo, to je 
pregled dejanskega napredka v zadnjem letu, dodatno k temu pa še oceno splošne 
pripravljenosti kandidatke za članstvo na določenem področju 

1.2. ODNOSI MED SLOVENIJO IN EVROPSKO UNIJO 

Slovenija je 10. junija 1996 podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 

Slovenijo -na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki 
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (v nadaljevanju Evropski sporazum), ki je 
stopil v veljavo 1. februarja 1999. 
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Ustanovno zasedanje Pridružitvenega sveta, kot najvišjega skupnega organa na podlagi 
Evropskega sporazuma, je potekalo 22. februarja 1999 v Luksemburgu, drugo zasedanje 
pa je potekalo 14. junija 2000 prav tako v Luksemburgu. 

Tudi Pridružitveni odbor seje do sedaj dvakrat sestal. Prvič 22. februarja 1999 v Ljubljani, 
drugič pa 23. marca 2000 v Bruslju. Obe zasedanji sta prispevali k nadaljnji poglobitvi 
dvostranskih odnosov in reševanju vprašanj med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. 

Preverjanje izpolnjevanja posameznih vsebinskih sklopov Evropskega sporazuma se vršijo 
na zasedanjih pododborov, ki od jeseni 1999 zaradi združevanja predpristopnega in 
pogajalskega procesa potekajo v spremenjeni strukturi. 

V obdobju od zadnjega poročila je novembra 1999 in marca 2000 zasedal Skupni 
parlamentarni odbor RS - EU. 

V okviru parlamentarnega sodelovanja z EU je bila Slovenija 18. in 19. aprila 2000 
gostiteljica 9. srečanja Evropskega parlamenta s predsedniki parlamentov držav, ki 
sodelujejo v procesu širitve. Udeleženci so se posvetili predvsem trem različnim temam: 
procesu širitve EU, pridruževanju zakonodaje državljanom in ohranitvi nacionalne 
identitete v okviru EU. 

Slovenija je 10.junija 1996, ob podpisu Evropskega sporazuma, vložila prošnjo za 
polnopravno članstvo. Pristopna konferenca na bilateralni ravni za članstvo Slovenije v EU 
se je začela 31 marca 1998 v skladu z zaključki zasedanja evropskega sveta v 
Luksemburgu decembra 1997. 

Proces vključevanja v Evropsko unijo je v polnem teku. Slovenija je zaključila vse do sedaj 
predvidene preglede usklajenosti zakonodaje. Do junija 2000 je bilo opravljenih večino 
dodatnih pisnih pregledov usklajenosti zakonodaje za pravni red EU, sprejet med 1.1.1999 
in 31 12.1999. Za Slovenijo sta bila v aprilu izvedena dva multilateralna pregleda 
usklajenosti zakonodaje, in sicer za področji 25 - Carinska unija in 26 - Zunanji odnosi. 
Ostali pregledi so bili opravljeni po pisnem postopku. 

Slovenija je organom EU predala pogajalska izhodišča za 29 poglavij od skupno 31 (za 
poglavji 30 - Institucije in 31 - Razno ni bilo pregledov usklajenosti zakonodaje). 

V mesecu marcu in aprilu 2000 je Republika Slovenija posredovala Evropski komisiji 
poročila o realizaciji pogajalskih izhodišč za 24 poglavij, glede katerih so pogajanja 
začasno zaprta oz. so se pogajanja do takrat že začela. 

Slovenija ima dvanajst začasno zaprtih poglavij in sicer 5 - Pravo družb, 8 - Ribištvo, 11 - 
Ekonomska in monetarna unija, 12 - Statistika, 15 - Industrijska politika, 16 - Mala in 
srednja podjetja, 17 - Znanost in tehnologija, 18 - Šolstvo, 19 - Telekomunikacije in 
informacijske tehnologije, 23 - Varstvo potrošnikov in zdravja, 27 - Skupna zunanja in 
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varnostna politika ter 28 - Finančni nadzor. Na teh področjih trenutno ni odprtih 
problemov. 

Na pogajalski konferencije odprtih 17 poglavij. 

Za poglavje 25 - Carinska unija je bilo na zadnji pogajalski konferenci ugotovljeno, da ni 
več odprtih problemov glede pravnega reda EU s tega področja, zaprtje poglavja pa je 
povezano s pogajanji za področji 26 - Zunanji ekonomski odnosi (desetletno prehodno 
obdobje za prostotrgovinske sporazume z nekaterimi državami bivše SFRJ) ter 10 - 
Obdavčitev (vprašanje zaprtja prosto carinskih prodajaln). Slovenija ocenjuje, da je to 

poglavje praktično zaprto. 

Pomembno je poudariti, da Slovenija ne zahteva in ne potrebuje večjih prehodnih obdobij. 

Prav tako je Vlada RS v mesecu aprilu sprejela revizijo Državnega programa Republike 

Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002, s katero smo 
opravili uskladitev s pogajalskimi izhodišči, upoštevali smo pripombe Evropske komisije 
na obstoječi Državni program, spremembe prioritet Partnerstva za pristop, hkrati pa tudi 
spremembe, ki izhajajo iz dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje. 

Republika Slovenija ocenjuje odnose z EU zelo pozitivno. Slovenija korektno izvaja 
določbe Evropskega sporazuma in se uspešno vključuje v poglobljen politični dialog med 
EU ter pridruženimi državami. Tudi bilateralni politični dialog poteka normalno. V 
splošnem so trgovinski odnosi med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo še naprej 
pozitivni. 

Republika Slovenija na vseh ravneh aktivno sodeluje v okviru političnega dialoga med EU 
in pridruženimi državami in se je glede na povabila EU pridružila skupnim akcijam, 
skupnim stališčem, demaršam in skupnim nastopom v OZN na področju skupne zunanje in 
varnostne politike Evropske unije. Svojo aktivnost v okviru skupne zunanje in varnostne 
politike EU je še okrepila z aktivno udeležbo v Paktu o stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo. 

Od junija 1999 dalje so stopili v veljavo sklepi Pridružitvenega sveta, ki opredeljujejo 
pogoje glede sodelovanja Republike Slovenije v sledečih programih: 5. okvirni program 
raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti (sklep št. 3 z dne 15. 7. 99), program za 

mala in srednja podjetja SME (sklep št. 4 z dne 30. 9. 99), Health promotion, Combating 
cancer, Aids prevention, Drug dependence in Equal opportunities (sklep št. 5 z dne 3.11 
99) ter Save (sklep št. 1/2000 z dne 5. 5. 2000). Sodelovanje v programih Leonardo da 

Vinci, Sokrates, Youth for Europe, 5. okvirnem programu raziskovalnih in tehnološko 
razvojnih aktivnosti ter programu za mala.in srednja podjetja SME je delno sofinancirano s 
sredstvi nacionalnega programa Phare za leto 1999 Sodelovanje v ostalih programih 

Skupnosti krije Republika Slovenija z lastnimi proračunskimi sredstvi. Republika Slovenija 
je tudi v okviru Phare državnega operativnega programa za leto 2000 predvidela sredstva 
za sofinanciranje sodelovanja v programih Leonardo da Vinci, Sokrates, Youth for 
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Europe, 5. okvirni program raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti, SME ter 
Life, v katerem želi sodelovati takoj, ko bo to mogoče. 

Republika Slovenija je Evropsko komisijo obvestila o namerah glede sodelovanja v novi 
generaciji programov, ki se začenjajo v letu 2000 oziroma 2001, ter glede sodelovanja v 
delovnih skupinah oziroma odborih ter agencijah EU. 
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2. MERILA ZA ČLANSTVO 

2.1. POLITIČNA MERILA 

2.1.1. Uvod 

Evropska komisija je v Mnenju o prošnji Republike Slovenije za članstvo v Evropski uniji 
(1997) ugotovila, da ima Republika Slovenija vse značilnosti demokracije s stabilnimi 

institucijami, ki zagotavljajo delovanje pravne države, varstvo človekovih pravic in 
spoštovanje ter varstvo manjšin. 

Evropska komisija je v svojem Rednem poročilu o napredku Republike Slovenije pri 
vključevanju v EU konec 1999 ponovno ugotovila, da Republika Slovenija izpolnjuje 
kobenhavnska politična merila. Ob tem je Evropska komisija opozorila na potrebo po 
doseganju večje učinkovitosti in pospešenju sodnih in parlamentarnih postopkov. 

Ne glede na zamenjavo Vlade RS v mesecu juniju je delo pri vključevanju RS v EU ves 
čas nemoteno potekalo. Nova vlada, potrjena 7. junija 2000, si je namreč kot prioritetno 
nalogo zastavila nadaljnje pospešeno prilagajanje slovenske zakonodaje evropskemu 
pravnemu redu. 

Državni zbor je v tem času nadaljeval s sprejemanjem zakonodaje v skladu z Državnim 
programom. 

Na področju sodstva je slovensko pravosodje v zadnjem času doseglo pomembne 
izboljšave na zakonodajnem in organizacijskem področju. Zato je realno pričakovanje, da 
bo slovensko sodstvo do vstopa v EU že na ravni držav članic EU z učinkovitim sodnim 
sistemom. 

Posebna skrb ostaja namenjena dokončanju procesa denacionalizacije. Kljub razjasnitvi 
vsebine zahtevkov denacionalizacijskih upravičencev in posledično zmanjšanju obsega ter 
vrednosti posameznih vrst premoženja, se skupna vrednost zahtevanega premoženja še 

vedno povečuje, saj agrarne skpnosti v skladu z Zakonom o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti in vrnitvi njihovega premoženja in pravic še vedno lahko vlagajo 
denacionalizacijske zahtevke. S sprejetimi ukrepi za pospešitev denacionalizacijskih 
postopkov in možnostjo dodeljevanja nadomestnih zemljišč lahko v prihodnje pričakujemo 

učinkovitejše izvajanje Zakona o denacionalizaciji. 

Prav tako velja posebna pozornost ukrepom proti korupciji, zato so bile na državni in 

regionalni ravni ustanovljene specializirane enote kriminalistične policije za boj proti 
korupciji. Razširjenost korupcije v Republiki Sloveniji sicer primerljivo ne predstavlja 
pojava večjega obsega. 
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V Republiki Sloveniji lahko državljani članic EU kot v prvi izmed držav kandidatk iz 

srednje in vzhodne Evrope že pristopajo k nakupom nepremičnin. Obravnava njihovih vlog 
se izvaja v skladu z določili Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi in 
izvedenega Zakona o ugotavljanju vzajemnosti. 

Vsakoletna poročila varuha človekovih pravic redno obravnava Državni zbor. V zvezi z 
njegovimi ugotovitvami in opozorili na področju človekovih pravic in pravne varnosti 
državljanov sprejema Državni zbor ustrezne sklepe, ki jih posreduje vladi. 

Republika Slovenija je s sprejemom Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ uredila status oseb, ki iz različnih vzrokov niso izkoristile 
možnosti v okviru Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. 

2.1.2. Demokracija in pravna država 

Državni zbor- 

Državni zbor je skrbel za nemoten potek sprejemanja zakonodaje, predvidene v Državnem 
programu za prevzem pravnega reda EU. 

Ustrezno politično podlago za delo na tem področju daje poleg dogovora z vlado tudi 
obstoječ sporazum vseh najpomembnejših parlamentarnih strank o vsestranski podpori 
hitremu vključevanju Republike Slovenije v EU. 

Na podlagi tega so se pokazali kot zelo uspešni organizacijski ukrepi Državnega zbora za 
hitrejše sprejemanje zakonodaje, predvidene v Državnem programu: 
- ob programiranju dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles se prednostno 
upošteva program dela vlade, 
- pri pripravi predloga dnevnega reda seje se posebno pozornost namenja predlogom 
zakonov, povezanih s harmonizacijo zakonodaje; 

- v času zasedanja državnega zbora so trije dnevi namenjeni izključno obravnavi predlogov 
zakonov, povezanih s harmonizacijo zakonodaje; 

- večino te zakonodaje se v skladu z možnostjo, ki jo dopušča Poslovnik Državnega zbora, 
obravnava po hitrem postopku 

Državni zbor je več izrednih zasedanj namenil prvenstveno sprejemanju zakonodaje, ki 

predstavlja harmonizacijo z Evropskim pravnim redom. 

Izvršilna oblast 

Po najavi združitve Slovenske ljudske stranke in Slovenskih krščanskih demokratov v 
enotno stranko, je predsednik vlade aprila predlagal razrešitev ministrov Slovenske ljudske 

stranke, imenovanje novih ministrov ter oboje vezal na glasovanje o zaupnici vladi 
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Po izglasovani nezaupnici je koalicija Slovenija predlagala za mandataija dr. Andreja 
Bajuka, kije bil izvoljen 3. maja, vlada pa je bila potijena 7. junija. Ključni namen koalicije 
(sestavljajo jo stranke, ki so leta 1990 začele demokratične spremembe) pri odločitvi za 
postavitev nove vlade še pred jesenskimi volitvami, so bile pospešene priprave Slovenije 

na vstopanje v EU. Razrešena vlada je do postavitve nove vlade nadaljevala z delom na 
področju vključevanja Slovenije v EU. 

Koordinacijo priprav Republike Slovenije za članstvo v EU je prevzel neposredno 
predsednik vlade, kije zaradi večje učinkovitosti ustanovil poseben Evropski kolegij. 

Ne glede na redne volitve v jeseni bo Vlada Republike Slovenije na področju vključevanja 
Slovenije v EU delo opravljala nemoteno. 

Položaj v sodstvu 

Reforma na področju pravosodja in še posebej v sodstvu, ki je potekala od srede 
devetdesetih let, se je zaključila s sprejemom posodobljene materialne in procesne 
zakonodaje na civilnopravnem in kazenskem področju ter s pomembnimi spremembami t. 
i. sodne zakonodaje in z velikimi organizacijskimi spremembami v sodstvu. Izvedena 
sodna reforma (v letih 1994 - 1997) je prinesla poleg številnih pridobitev tudi nekatere 
negativne posledice, ki so rezultirale v povečanju nerešenih zadev ("sodnih zaostankov"). 
Vendar pa je zlasti v zadnjih dveh letih slovensko pravosodje tako z zakonodajnimi kot 
organizacijskimi in drugimi ukrepi doseglo znatne izboljšave v organiziranosti in delovanju 
sodstva ter se tudi s tega vidika, ne le zakonodajnega, približalo zahtevam za članstvo v 
EU. 

Slovenska sodišča pospešeno odpravljajo zaostanke in izvajajo ukrepe, ki so usklajeni med 
Vrhovnim sodiščem, Sodnim svetom, Sodniškim društvom in Ministrstvom za pravosodje. 
Ukrepanje temelji na naslednjih izhodiščih: 

• dvig storilnosti z izkoriščanjem notranjih rezerv na sodiščih. 

• posebni programi sodišč za odpravljanje zaostankov (z dopolnitvijo 171. člena Sodnega 
reda (Ur. 1 RS 35/98) je bil določen sprejem programov za reševanje zaostankov na 
sodiščih, z novelo 60 člena Zakona o sodiščih (Ur. 1. RS 28/2000) pa so ukrepi za 
odpravljanje zaostankov Še dopolnjeni 

• odpravljanjem zaostankov v zemljiški knjigi (s 1 januaijem 2000 uvedba računalniško 

vodene zemljiške knjige) in na področju izvršbe (imenovani so že zasebni izvršitelji z 
državno koncesijo) 

• izobraževanje sodnikov (1. 1998 je bil s sporazumom med predsednikom Vrhovnega 

sodišča in Ministrom za pravosodje ustanovljen Center za izobraževanje v pravosodju, 
ki je bil nato z določbo 74a člena Zakona o sodiščih tudi uzakonjen 

• zakonodaja s področja pravosodja se zaključuje in harmonizira s pravom EU (uvedba 
dvodelnega kaznovalnega sistema s prenosom gospodarskih prestopkov v prekrške in 

uveljavitvijo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, nov Zakon o 
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pravdnem postopku, izbris nedelujočih gospodarskih družb iz sodnega registra z 
Zakonom o finančnem poslovanju podjetij, sprememba Zakona o sodiščih itd.). 

Na podlagi omenjenih ukrepov so tako sodišča začela povečevati storilnost in zmanjševati 
zaostanke. Tako v letu 2000 večina slovenskih sodišč deluje ažurno in zadeve rešuje v 
razumnem roku, ostalo je le še nekaj sodišč, kjer bo potrebno posebej sanirati zaostanke. 
Od zadev, ki jih tudi v državah EU štejejo statistično za sodne zadeve (v statistiko 
pomembnih sodnih zadev uvrščamo kazenske, pravdne, gospodarske pravdne zadeve, 
stečaje, zapuščinske in važne nepravdne zadeve, delovne spore in upravne spore), se je v 
enem letu zmanjšalo število zadev za 4%, od 210.634 na 202.278. To število je treba 
zmanjšati še za zadeve povezane z bivšo SFRJ, ki so po Zakonu o sukcesiji prekinjene 
(6.999 zadev) ter vse zadeve gospodarskih prestopkov, ki so z novelo Zakona o prekrških 

preneseni v pristojnost sodnikov za prekrške (3.724 zadev). Tako je bilo ob upoštevanju 
omenjenega na sodiščih dejansko nerešenih 191.555 zadev. Te zadeve pa ne pomenijo 
sodnega zaostanka, saj so v tej številki vsebovane tudi vse nove zadeve, ki so prispele na 
sodišča v zadnjem letu do 31. decembra 1999 (teh je bilo 123.910). Tako je realni 
zaostanek, torej število zadev, ki so starejše od enega leta, le 67.645. Sodišča s svojo 
storilnostjo (132.266 zadev v letu 1999) presegajo letni pripad zadev. 
Drugi del zadev, ki so povezane z delom sodišč, so zemljiškoknjižne in izvršilne zadeve, ki 
pa jih ne moremo šteti med pomembne sodne zadeve. 

Zemljiškoknjižnih zadev je skupno 158.967. Zaradi vpisov etažne lastnine in prepisov 
družbene v zasebno lastnino, kar je posebnost države v tranziciji, se bo število 
zemljiškoknjižnih predlogov v prihodnje še povečalo. Vendar pa se bo do leta 2004, ko bo 
zemljiška knjiga v celoti informatizirana, skrajšala čakalna doba na minimum, saj je bilo že 
v prvih treh mesecih letošnjega leta, ko je bilo po okrajnih sodiščih uvedeno elektronsko 
vodenje zemljiške knjige, izdanih preko 7.000 zemljiškoknjižnih računalniških izpisov. 

Zaradi neizpolnitve obveznosti strank iz pravnomočnih odločb pa je skupno 185.955 
izvršilnih zadev. Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju bodo te zadeve odslej izvrševali 
zasebni izvršitelji z državno koncesijo. Ti izvršitelji so že imenovani s strani Ministrstva za 
pravosodje ter so začeli z delom v aprilu 2000. 

Upoštevajoč vse zadeve (prave oziroma pomembne sodne, zemljiško-knjižne in izvršilne) 
so sodišča v 2 letih dosegla izjemno storilnost. Ob koncu leta 1999 je bilo na sodiščih v 
Sloveniji 708 sodnikov. V letu 1998 so dvignili storilnost za 10%, v letu 1999 pa za 
nadaljnjih 15%. 

Takšen dvig storilnosti temelji na individualnem prizadevanju sodnikov in na posebnih 
programih za zmanjševanje in odpravo zaostankov, ki so bili sprejeti na 35 sodiščih Ti 
ukrepi so bili sprejeti v obliki sprememb notranje organizacije sodišč, posebnega reševanja 
množičnih sporov, podaljševanja delovnega časa oziroma prerazporeditev le-tega ter z 
drugimi ukrepi. 
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Za dvig storilnosti je razlog tudi intenzivno izobraževanje sodnikov v Centru za 
izobraževanje v pravosodju, ki poteka od leta 1997. Obširen izobraževalni program 
vključuje tudi šolo evropskega prava na treh stopnjah. Prvo stopnjo (osnove prava EU, 
razmerje med evropskim in nacionalnim pravom ter vezanost sodišč na evropsko pravo) je 
opravilo skoraj vseh 700 slovenskih sodnikov vseh stopenj, sledila je tridnevna šola 
evropskega prava s profesorji Inštituta za evropsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v 

Edinburgu, program evropskega prava v izvedbi TAIEX, program pa se bo zaključil z 
usposabljanjem na konkretnih pravnih področjih. 

Omenjeni pozitivni trend, ki se statistično odraža na vseh področjih, kaže, da z izjemo 
nekaterih posameznih sodišč, slovensko sodstvo deluje normalno. Z ohranjevanjem ali celo 
nadaljnjim povečanjem storilnosti sodišč, kar je glede na načrtovane ukrepe realno 
pričakovati, bo slovensko sodstvo do vstopa v EU povsem na ravni držav v EU z 
učinkovitim sodnim sistemom. 

Denacionalizacija 

1. Določitev obsega in vrednosti zahtevanega premoženja 

Zakon o denacionalizaciji iz leta 1991 predstavlja pravno podlago za vračanje 
neupravičeno odvzetega oziroma podržavljenega premoženja v povojnem obdobju. 
Denacionalizacija predstavlja notranji nacionalni odškodninski projekt, ki je pravno in 
politično zelo specifičen in enkraten. Iz uradne obrazložitve Zakona o denacionalizaciji 
izhaja, daje ta zakon posledica doseženega političnega soglasja, da se popravijo krivice, ki 
so bile v povojnem obdobju storjene s poseganjem države v lastninske odnose v imenu 
revolucionarne preobrazbe takratne družbe ter v imenu obračuna s takratnemu režimu 
sovaržnimi osebami. V vsebinskem pogledu slovenski zakon o denacionalizaciji uveljavlja 
model poprave krivic, kije zelo adekvaten Resoluciji 1096 Parlamentarne skupščine Sveta 
Evrope z dne 27.6.1996 o ukrepih za razgradnjo dediščine nekdanjih komunističnih 
totalitarnih sistemov (23. zasedanje). 

Skupna vrednost zahtevanega premoženja je bila evidentirana tako, da so bili vsi zahtevki 
in vrednost premoženja iz posameznega zahtevka računalniško zavedeni in vodeni. 

Popisano zahtevano premoženje je tako znašalo 4,8 milijarde DEM. V sistem vrednotenja 
pa je bila zaradi pomanjkanja izkušenj pri ocenjevanju premoženja v tovrstnih postopkih, 
možnih sporov glede končne vrednosti zahtevanega premoženja načrtovanja in 

zagotovitve zadostnih sredstev za izpolnitev obveznosti države iz pozitivno rešenih 
denacionalizacijskih odločb vgrajena dodatna varovalka v obliki ocene maksimalne možne 
vrednosti zahtevanega premoženja. Tako je bila maksimalna možna vrednost zahtevanega 
premoženja ocenjena na 5,9 milijarde DEM. Ta znesek je bil uporabljen tudi v vseh 
dosedanjih poročilih Republike Slovenije o napredku na področju denacionalizacije, ki so 
bila posredovana Evropski uniji. Urad Vlade RS za denacionalizacijo, ki je bil leta 1999 
ustanovljen za spremljanje izvajanja Zakona o denacionalizaciji in za predlaganje ukrepov 
za pospeševanje denacionalizacijskih postopkov, je kot eno svojih prvih nalog opravil 
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natančno analizo vloženih zahtevkov ter obsega zahtevanega premoženja. Pri pregledu 
podatkov o zahtevanem premoženju je ugotovil, da med vrednostjo popisanega 
zahtevanega premoženja in oceno vrednosti zahtevanega premoženja prihaja do 
odstopanja za približno 1,5 milijarde DEM. Vrednost dejansko zahtevanega premoženja 
po stanju 30.6.1999 znaša tako 4,5 milijarde DEM. 

Urad Vlade RS za denacionalizacijo je ugotovil, da je razlog za takšno odstopanje v 
pretirani oceni skupne možne vrednosti zahtevanega premoženja. Poleg tega je zmanjšanje 
vrednosti zahtevanega premoženja posledica razjasnjevanja vsebine posameznih zahtevkov 
in posledično vrednosti zahtevanega premoženja. Tako so bili iz uradnih evidenc izbrisani 
vsi podvojeni zahtevki (npr. zahtevki upravičencev in njihovih pravnih naslednikov za isto 
premoženje), odpravljene so bile identifikacijske oziroma številčne napake pri vnosu 
podatkov (npr. večkratni ali nepravilni vnosi) ter nedoslednosti upravičencev pri določitvi 
vsebine zahtevka (npr. popravki glede obsega premoženja pri zahtevkih solastnikov, ki so 
zahtevali vrnitev celotnega premoženja namesto solastnega dela; izbris zahtevkov za 
vračilo cest, ki so bile že v času podržavljenja javno dobro; prilagoditve obsega 
zahtevanega premoženja površinam oziroma vrednostim, ki so jih upravičenci tekom 
postopka uspeli dokazati z ustreznimi listinami ipd.). Razlika med ocenjeno in dejansko 
zahtevano vrednostjo premoženja po stanju 30.6.1999 je za posamezne vrste premoženja 
prikazana v Tabeli 1. 

2. Napredek v denacionalizacijskem procesu od lanskega slovenskega poročila o 
napredku 

V denacionalizacijskih postopkih je bilo po stanju na dan 30.6.1999 odločeno o 44,65 % 
zahtevanega premoženja (Tabela 3). Odstotek vrnjenega premoženja do 30.4.2000 se je 
povečal na 49,60 %. Ob nespremenjeni vrednosti zahtevanega premoženja bi delež 
odločenega premoženja do 30.4.2000 presegel polovico (50,26 %). 

Delež odločenega premoženja v primeijavi s skupno vrednostjo zahtevanega premoženja 
je po posameznih vrstah premoženja na dan 30.4.2000 podrobneje prikazan v Tabeli 4. 

Na podlagi temeljite analize stanja v upravnih enotah, ki odločajo o denacionalizacijskih 
zahtevkih na prvi stopnji, in na podlagi ugotovitev in izkušenj pri delu državnih organov je 
Urad Vlade RS za denacionalizacijo pripravil vrsto ukrepov na naslednjih področjih: 

organizacija dela; kadrovske razmere; zagotovitev finančnih sredstev za pokrivanje 
materialnih stroškov, nastalih pri vodenju denacionalizacijskih postopkov; izobraževanje 
delavcev, ki vodijo postopke denacionalizacije; pravni ukrepi za učinkovitejše izvajanje 

Zakona o denacionalizaciji. Predlagane ukrepe je Vlada Republike Slovenije sprejela v 
oktobru 1999. 

Vlada Republike Slovenije namenja posebno pozornost tudi pospešitvi 
denacionalizacijskih postopkov za vračilo kmetijskih zemljišč. Z namenom pospešenega 
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dokončanja komasacijskih postopkov je že zagotovila namenska sredstva za plačilo 
odškodnin komasacijskim udeležencem, za izvedeniška mnenja, geodetske odmere, 
dodatna agro in hidro melioracijska dela ter za pripravo predlogov za vpis novih lastnikov 
v zemljiško knjigo. 

Na dolgotrajnost denacionalizacijskih postopkov pogosto vplivajo tudi reševanje 
predhodnih vprašanj, neažurni katastrski podatki (nevrisani stanovanjski objekti in 
poslovne stavbe, neodmeijena funkcionalna zemljišča in infrastrukturni objekti . . .) in 
priprava izvedenskih mnenj. Zato je Vlada Republike Slovenije zadolžila resorna 
ministrstva, da pospešijo aktivnosti v zvezi z reševanjem predhodnih vprašanj, ter že 
zagotovila ustrezna finančna sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, nastalih v 
postopkih denacionalizacije. 

3. Sklepne ugotovitve 

Nova vlada, potrjena 7. junija 2000, si je zastavila kot prioritetno nalogo pospešiti in 
dokončati proces denacionalizacije. Po prevzemu funkcije je ugotovila, da so potekali po 
uspešnem začetnem obdobju izvajanja Zakona o denacionalizaciji (ki je bil sprejet leta 
1991) upravni in sodni postopki počasneje, kot bi zahtevali evropski kriteriji razumne 
dolžine ustreznih postopkov. Ne glede na redne volitve jeseni leta 2000 bo nova vlada 
sprejela vse ukrepe, ki so v njeni pristojnosti, da bo na lokalni in na centralni ravni državne 
administracije pospešila denacionalizacijske postopke, ki so do sedaj potekali prepočasi 
oziroma so pristojni državni organi izkazovali očitna in predolga obdobja upravne 
neaktivnosti. Pri tem bo dosledno spoštovala stališče Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki od leta 1996 naprej v svojih sodbah opozarja na prepočasno postopanje 
državnih organov v denacionalizacij skih zadevah in poziva vse državen organe na potrebo 
po hitrem reševanju vračanja premoženja. Ustavno sodišče ugotavlja, da je v javnem 
interesu, da se vsi postopki vračanja odvzetega premoženja kot prve oblike privatizacije v 
državi čim prej dokončajo. Ustavno sodišče ugotavlja, da gre za neupravičeno kršitev 

' enoletnega roka, ki ga Zakon o denacionalizaciji določa za vrnitev premoženja. Z ozirom 
na to se je nova vlado odločila, da bo pregledala delovanje vseh državnih institucij , ki 
lahko vplivajo na dinamiko denacionalizacije. Enako pozornost bo posvetila tistim 
državnim organom, ki doslej pri tem niso izkazali pričakovane delovne učinkovitosti, kako 
tudi tistim, ki so do sedaj s svojo dejavnostjo uplivali na upočasnitev postopkov in na 
dolgotrajnost reševanja denacionalizacij skih zadev. 
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Protikorupcijski ukrepi 

V Sloveniji se z zaključenim procesom posodabljanja kazenskega prava, saj so bili sprejeti 
vsi načrtovani zakoni s tega področja, ter z institucionalnim posodabljanjem pravosodnega 
in policijskega aparata, s posebnimi protikorupcijskimi ukrepi pa tudi eksplicitno, uspešno 
vključujemo v boj proti korupciji. 

Statistični pokazatelji policije o razširjenosti in pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji 
sicer kažejo izredno nizko stopnjo organizirane kriminalitete in s tem neposredno 
povezane širitve korupcije (v zadnjem desetletnem obdobju je bilo odkritih le okrog 0,01% 
kaznivih dejanj korupcije med vsemi odkritimi kaznivimi dejanji), dejanskega obsega teh 
pojavov pa ni niti primemo niti mogoče ocenjevati zgolj po statističnih podatkih. 

V Sloveniji se že vrsto let ukvarjamo s preprečevanjem organiziranega kriminala in 
korupcije, od ustreznega prilagajanja kazenske zakonodaje (spremembe in dopolnitve 
Kazenskega zakonika v letu 1995), organizacijskih ukrepov (ustanovitev skupine tožilcev 
za posebne zadeve, oblikovanje sektorjev za organizirani kriminal v Ministrstvu za 
notranje zadeve in v vseh regionalnih upravah), do političnih ukrepov (sklepi Vlade RS iz 
leta 1998 v zvezi s preprečevanjem organizirane kriminalitete in korupcije, sprejeti po 
priporočilih ekspertov Evropske komisije in Sveta Evrope v okviru projekta Octopus). 

V letu 1999 sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku so prinesle 
izpopolnjene preiskovalne ukrepe navideznega podkupovanja, navideznega dajanja in 
sprejemanja daril ter ukrepe v zvezi z zasegom in zaplembo daril in podkupnin že v 
predkazenskem postopku, s spremenjeno materialno kazensko zakonodajo pa so zajete 
vse oblike aktivne in pasivne korupcije na novo definiranih domačih in tujih uradnih oseb v 
javnem in zasebnem sektorju. V juliju 1999 sprejeti Zakon o odgovornosti pravnih oseb za 

kazniva dejanja zaokrožuje normativni vidik boja proti organizirani kriminaliteti in 
korupciji. Vse te spremembe tudi dosledno uveljavljajo priporočila ekspertov komisije 
Evropske unije in Sveta Evrope. 

V februarju 2000 je Državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije 

Sveta Evrope o korupciji (U 1. RS, št. 26/2000), vlada pa je začela tudi s postopki za 

podpis Civilnopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji (Republika Slovenija bo z 
določili te konvencije uskladila tudi določila Zakona o obligacijskih razmerjih, ki je že v 

parlamentarni obravnavi). Civilnopravna konvencija o korupciji je tako še edini 
mednarodni pravni akt s tega področja, katerega vsebina ni v celoti prevzeta v slovenskem 
pravnem redu. 
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Vlada Republike Slovenije je začela tudi s postopki za sprejem Konvencije OECD o 
zatiranju podkupovanja tujih javnih uradnikov v mednarodnih gospodarskih transakcijah. 
Tako je Republika Slovenija meseca maja letos vložila prošnjo za polnopravno članstvo v 
delovni skupini OECD za korupcijo, kar je v primeru, da država ni članica OECD, pogoj 
za pristop h konvenciji. Poleg tega je Vlada Republika Slovenije aprila 1999 podpisala tudi 
Sporazum skupine držav v boju proti korupciji Sveta Evrope (Greco) ter se aktivno 
vključila v njegovo izvajanje. 

V kontekstu boja proti korupciji je Republika Slovenija v okviru Ministrstva za notranje 
zadeve - Generalne policijske uprave ustanovila specializirane enote kriminalistične policije 
za boj proti korupciji na državni in regionalni ravni, ki so pričele z delom 1. aprila 2000 
(Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji Ministrstva za notranje zadeve in policije, sprejet 
29. decembra 1999). 

Izvajanje priloge XIII 

Dne 1. februarja 1999 je z uveljavitvijo Evropskega sporazuma o pridružitvi stopila v 
veljavo zaveza Republike Slovenije, da ob pogoju vzajemnosti zagotovi pravico do nakupa 
nepremičnin državljanom držav članic EU, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem 
ozemlju Republike Slovenije (točka II Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi). 

Od uveljavitve Zakona o ugotavljanju vzajemnosti in podzakonskih aktov za njegovo 
izvedbo, s katerimi so bile operacionalizirane določbe Priloge XIII, je Ministrstvo za 
pravosodje od februaija 1999 do 25. maja 2000 prejelo šestinštirideset vlog za ugotovitev 
vzajemnosti, ki so jih vložili državljani držav članic Evropske unije. V okviru navedenega 
števila vlog je bilo petindvajset vlog vloženih s strani državljanov Zvezne republike 
Nemčije,' enajst vlog so vložili državljani Republike Avstrije, osem vlog državljani 
Republike Italije, eno vlogo je vložil državljan Republike Grčije ter eno vlogo državljan 
Kraljevine Nizozemske. 

Od prejetih vlog so bile popolne le štiri vloge v smislu zakona, ki v 11. členu določa za 
popolnost vloge predpisane listine in zahtevane podatke o pravu zaprošene države. Zato je 
Ministrstvo za pravosodje v roku izdalo štiri odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. Dve 
odločbi sta bili izdani državljanoma Republike Avstrije, dve odločbi pa državljanoma 
Republike Italije. 

Poleg ugotovitve obstoja vzajemnosti v omenjenih štirih primerih, je Ministrstvo za 

pravosodje v tem času izdalo dvanajst negativnih odločb. 

Pri pregledu dvanajstih vlog je ministrstvo ugotovilo, da tem niso priložene vse listine, ki 
so taksativno navedene v 8 členu Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, zato je vlagatelje 

pozvalo, da v roku določenem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. 
RS, št 80/99), vloge dopolnijo z manjkajočimi prilogami. 
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Na podlagi 9. člena zakona je Ministrstvo za pravosodje poslalo osemnajst zaprosil za 
podatke o pravnem redu glede pridobivanja lastninske pravice tujcev, državljanov držav 
članic Evropske unije, na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije, v države 
vlagateljev, in sicer pet zaprosil v Republiko Avstrijo, enajst zaprosil v Zvezno republiko 
Nemčijo ter dve zaprosili v Republiko Italijo. 

2.1.3 Človekove pravice in varstvo manjšin 

Varuh človekovih pravic 

Varuh človekovih pravic je v preteklem letu v obravnavo prejel 3 .411 zadev, kar pomeni 
1,1 odstotno zmanjšanje pripada zadev v primeijavi z letom 1998. Med njimi tako kot 
pretekla leta prevladujejo pobude s področja sodnih in policijskih postopkov (27,7 %) ter 
upravnih zadev (18,6 %). Število odprtih zadev seje v preteklem letu v primerjavi z letom 
1998 najbolj povečalo na področju gospodarskih javnih služb (s 37 na 72 zadev) ter okolja 
in prostora (s 56 na 97 zadev). Največje zmanjšanje odprtih zadev je zabeleženo na 
področju stanovanjskih zadev (s 158 na 105 zadev), ustavnih pravic (z 58 na 45 zadev) ter 
omejitev osebne svobode (z 213 na 174 zadev). 

Varuh človekovih pravic v svojih letnih poročilih, s katerimi redno seznanja Državni zbor 
Republike Slovenije in so javno objavljena, opozarja na pomembna odprta vprašanja na 
zakonodajnem področju ter na področju delovanja sodne in izvršne veje oblasti. V letnem 
poročilu za leto 1999 tako varuh opozarja, da je pravni red še vedno nestabilen, saj se 
predpisi močno spreminjajo, prihaja pa tudi do neskladij znotraj pravnega reda, ki se 
prepočasi odpravljajo. Še vedno niso sprejeti nekateri zakoni, pomembni za varstvo 
človekovih pravic: zakon o brezplačni pravni pomoči, zakon o delovnih razmeijih, zakon, 
ki bo omogočal uresničevanje pravice do odškodnine žrtvam vojnega nasilja in krivic, 
stoijenih v prejšnjem režimu, zakon, ki bo uredil varovanje pravic na področju duševnega 

zdravja ter zakon o nadzoru obveščevalne in varnostne dejavnosti. Kot osrednji problem 
delovanja državnih organov pa varuh izpostavlja dolgotrajne sodne in upravne postopke in 
predlaga čimprejšnje oblikovanje celovitega programa odpravljanja sodnih zaostankov. 

Vendar pa je pri reševanju problemov na navedenih najbolj perečih področjih v preteklem 
letu prišlo do nekaterih pozitivnih premikov. Sprejeti so bili nekateri za varstvo človekovih 
pravic pomembni zakoni (zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, zakon o azilu, zakon o 
tujcih, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejeta sta bila zakona o 

splošnem upravnem in pravdnem postopku, sprejeta je bila zakonska ureditev 

preživninskega sklada), pospešile so se aktivnosti na področju odpravljanja zaostankov v 
.sodstvu, pomembni koraki pa so bili storjeni tudi pri razreševanju tako imenovane 

osamosvojitvene problematike (sprejem zakona o ureditvi statusa državljanov drugih 
držav, naslednic nekdanje SFRJ, in ustrezno izvajanje prej sprejetih odločitev). 

Na področju izvršilne oblasti varuh poudarja, da je velik del problemov, ki jih 

posameznikom povzroča državna uprava, povezan z njenim neustreznim, neučinkovitim in 
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celo nezakonitim delovanjem. Varuh med drugim predlaga sprejem kodeksa ravnala v 
državni upravi, ki bo omogočil preglednejše preverjanje korektnosti dela uprave. Poseben 
problem ostaja vprašanje izvajanja denacionalizacije. 

Državni zbor Republike Slovenije je letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1998 
obravnaval 21. marca 2000. Letno poročilo za leto 1999 je varuh človekovih pravic 20. 
aprila 2000 izročil predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, v začetku maja 
2000 pa tudi predsedniku države. 

Veliko število vloženih pobud kaže, da so državljani Republike Slovenije varuha 
človekovih pravic kot način demokratičnega uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin v razmerju do državnih organov dobro sprejeli. Zaupanje s strani posameznikov 
ter relativno dobra odzivnost organov na poizvedbe in druge zahtevke v zvezi z 
obravnavanimi pobudami pa vsekakor potrjujeta potrebo po njegovi umeščenosti v 
institucionalni okvir varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji. 

Ureditev statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji 

Republika Slovenija je že z Zakonom o državljanstvu Republike Slovenije, sprejetim v 
okviru osamosvojitvene zakonodaje, omogočila državljanom drugih republik nekdanje 
SFRJ, da ob določenih pogojih pridobijo slovensko državljanstvo. Na ta način je pridobilo 
državljanstvo Republike Slovenije več kot 171.000 oseb. Določeno število državljanov 
drugih republik bivše SFRI te možnosti iz različnih razlogov ah ni želelo ali ni moglo 
uveljaviti. Z uveljavitvijo Zakona o tujcih leta 1991 so vse te osebe po določenem roku 
postale tujci. Kljub omiljenim pogojem mnogo teh tujcev ni moglo urediti svojega statusa 
zaradi vojnih razmer na Hrvaškem in v BiH. V Sloveniji se je tako znašlo določeno število 
tujcev - državljanov drugih republik bivše SFRJ, ki niso imeli urejenega stalnega 

prebivališča. 

Na področju migracij je bila razrešitev tega vprašanja opredeljena kot ena od prednostnih 
nalog. V okviru načrtovanega sprejema celotnega sklopa zakonodaje s področja tujske 
problematike je bil v juliju 1999 sprejet Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRI (Uradni list RS, Št. 61/99). 

S tem zakonom je Republika Slovenija izpolnila svojo obveznost, da trajno uredi tujski 
status državljanov bivših držav naslednic nekdanje SFRJ, ki niso izkoristili možnosti, da 
pridobijo državljanstvo Republike Slovenije po 40. Členu Zakona o državljanstvu 

Republike Slovenije in so na dan 23.12.1990 imeli na območju Republike Slovenije 
prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne v Republiki Sloveniji tudi dejansko živijo ali 
so na dan 25.06.1991 prebivali v Republiki Sloveniji in od tega dne v njej tudi dejansko 

neprekinjeno živijo. K temu nas je zavezovala tudi odločba Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije o odpravi neskladnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o tujcih z Ustavo, 
odprava neurejenega pravnega položaja določenega števila tistih tujcev, ki lahko z 
izpolnitvijo določenih pogojev nedvomno izkažejo učinkovito in pristno vez z Republiko 
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Slovenijo, kar je tudi v okviru Evropske unije priznan in uveljavljen kriterij za priznanje 
pravice do bivanja ali naselitve v posamezni državi, dosledno spoštovanje sprejetih 
mednarodnih aktov, zlasti Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter uveljavitev splošnih načel mednarodnega prava in običajev kakor tudi prakse 
večine članic držav Evropske unije. 

Zakon je stopil v veljavo 28.09.1999. Takrat je začel teči trimesečni zakonski rok, v 
katerem so državljani drugih držav naslednic nekdanje SFRJ lahko začeli vlagati prošnje za 
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po navedenem zakonu. Ob zaključku trimesečnega 
zakonskega roka je bilo od skupno vloženih 13.079 prošenj. Od tega je bilo le 1693 
takšnih, v katerih vlagatelji ob vložitvi vloge niso imeli urejenega tujskega statusa. 
Podrobnejši pregled pokaže, daje med njimi le 412 (ali 3,1 % vseh) oseb, ki si statusa 
nikoli niso uredili in so torej živeli v Republiki Sloveniji ilegalno od osamosvojitve 
oziroma od 26.02.1992, ko so zanje nastopile posledice Zakona o tujcih. Preostalih 1.281 
tujcev pa si je v obdobju do vložitve vloge vsaj enkrat uredilo svoj status (zaprosilo za 
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, delovnega vizuma ali poslovnega vizuma, kar jim 
je bilo tudi izdano). 

Ministrstvo za notranje zadeve je do 31.5.2000 obravnavalo in rešilo 7.078 vlog. Izdanih 
je bilo 7.032 pozitivnih odločb, od teh 6.158 na podlagi vlog po Zakonu o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in 874 na podlagi 
prekvalifikacij iz Zakona o tujcih v omenjeni zakon. 46 odločb je bilo negativnih, kar 
predstavlja 0,36%. Pričakujemo, da bo o vseh vlogah odločeno v nekaj mesecih. 

Manjšinske pravice in varstvo manjšin 

Republika Slovenija se je ob osamosvojitvi s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Ur.l.RS, št. 1-4/91) zavezala, da zagotavlja varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije ne 
glede na njihovo pripadnost brez sleherne diskriminacije, v skladu z ustavo Republike 
Slovenije in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. 

Na tej osnovi 61. člen ustave Republike Slovenije jamči vsem prebivalcem Slovenije 
pravico, da svobodno izražajo pripadnost svojemu narodu ali narodni skupnosti, da gojijo 
in izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik in pisavo. 

Za uresničevanje te pravice Republika Slovenija podpira tudi delovanje organizacij in 
društev, ki združujejo pripadnike narodnostnih in etničnih skupin. Ministrstvo za kulturo 

jim v okviru rednih razpisov za financiranje kulturnih dejavnosti zagotavlja posebna 
namenska sredstva. V letu 2000 je za kulturne dejavnosti narodnih manjšin, Romov in 
drugih etničnih skupin ter priseljencev v državnem proračunu namenjeno 137.249.520 SIT 

(cca. 670.000 EUR). Poleg tega se sredstva za te namene zagotavljajo tudi iz proračunov 
lokalnih skupnosti. Za otroke hrvaške, makedonske in albanske narodnosti, ki obiskujejo 
osnovne šole v slovenskem jeziku, je organiziran tudi dopolnilni pouk v materinem jeziku. 
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Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki živita v Republiki Sloveniji, so 
izrazito ustrezno urejene tako v Ustavi kot v posameznih zakonih. Za uresničevanje z 
zakonom in statuti občin določenih pravic se v državnem proračunu in v proračunih občin 
zagotavljajo posebna namenska sredstva. 

Ustava Republike Slovenije v 65. členu določa, da položaj in posebne pravice romske 
skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Za uresničitev te ustavne določbe je Republika 
Slovenija uporabila enako prakso kot pri zaščiti italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, saj omenjeno ustavno določilo ne določa zakonske zaščite samo v okviru enega 
zakona, temveč se določbe o posebnih pravicah Romov vgrajuje v vse zakone, ki urejajo 
posamezna področja življenja. Doslej je bilo to urejeno s predpisi na področju vzgoje in 
izobraževanja (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 
predšolski vzgoji, Zakon o osnovni šoli). Zastopanost Romov v lokalni samoupravi je 
uveljavil Zakon o lokalni samoupravi, način izvolitve predstavnikov Romov pa 7. člen 
Zakona o lokalnih volitvah. Pri slednjem je bila zakonska določba v praksi doslej 
uveljavljena le v največji občini, v kateri živijo Romi, nekatere občine pa so te določbe že 
vnesle tudi v svoje statute. Pomemben premik je mogoče pričakovati s sodbo Ustavnega 
sodišča, kjer teče postopek proti eni izmed občin, ki Romom ni zagotovila pravice do 
zastopstva v občinskem svetu. Sodba Ustavnega sodišča bo odločilna tudi za ukrepanje 
drugih občin. Tako naj bi bila do naslednjih lokalnih volitev zagotovljena uresničitev 
zakonske določbe v vseh občinah, kjer Romi avtohtono živijo. Tudi v nekaterih drugih 
zakonih, ki so v pripravi, je namenjena posebna skrb Romom (npr. Zakon o knjižničarstvu, 
Zakon o informiranju). 

Na drugih področjih se potreba po posebnih predpisih za varstvo pripadnikov romske 
skupnosti doslej ni pokazala (na področju socialnega skrbstva Romi zaradi svojega 
težavnega položaja že spadajo v skupino z največjimi ugodnostmi, deležni pa so tudi 
posebne skrbi pri programih zaposlovanja). Analize o položaju Romov, ki jih je 
obravnavala vlada, so pokazale, da je bolj kot posebna zakonska zaščita pomemben 
skupen nastop organiziranih Romov, lokalnih skupnosti in države, ki bo prispeval k temu, 
da se bo romska skupnost otresla tradicionalne zaostalosti in odrinjenosti na rob družbe in 
se enakopravno vključila vanjo. Vlada je leta 1995 sprejela Program ukrepov za pomoč 
Romom, s katerim je naložila državnim organom, da v skladu s svojimi pooblastili 
pomagajo pri uresničevanju konkretnih nalog na tem področju. Po petih letih je program 
že prinesel konkretne rezultate zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, kjer se je 
izboljšala predvsem uspešnost romskih otrok, povečal se je vpis v srednje Šole, potekajo 
posebni programi za usposabljanje in zaposlovanje Romov, izboljšujejo pa se tudi njihove 

bivalne razmere. Romi so se organizirali v društva in postajajo sogovornik države in 
lokalnih skupnosti, širi se tudi kulturna dejavnost in informiranje (časopis Romano Them, 

. radijske oddaje za Rome). 
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2.1.4. Sodelovanje Republike Slovenije s sosednjimi državami 

V okviru sodelovanja s sosednjimi državami je Republika Slovenija z Republiko Avstrijo 
razvila poglobljene in dinamične odnose na vseh področjih skupnega sodelovanja. Med 
državama je- bilo v tem času podpisanih 36 pogodbenih aktov. Največji delež tujih 
investicij v Republiki Sloveniji predstavljajo avstrijski investitorji. Kohezivno vez med 
državama predstavlja tudi slovenska narodna manjšina v Republiki Avstriji. 

V zvezi z avstrijsko vlado se Republika Slovenija pridružuje pričakovanjem EU, da bo 
avstrijska vlada delovala v duhu medsebojnega spoštovanja, tolerance ter zavračanja 
vsakršne nestrpnosti. Pri tem Republika Slovenija pričakuje, da bo avstrijska vlada 
vztrajala pri danih zagotovilih podpore vključevanju Republike Slovenije v EU in 
nepogojevanju te podpore z reševanjem odprtih bilateralnih vprašanj ter da bo storila 
korake za uresničevanje obveznosti do slovenske manjšine na Koroškem in Štajerskem, 
kot so določene v 7. členu Avstrijske državne pogodbe. Delo avstrijske vlade in odnose 
med državama Republika Slovenija presoja po konkretnih dejanjih avstrijske vlade. 

Republika Italija je med najpomembnejšimi političnimi in gospodarskimi partnerji 
Republike Slovenije. Odnose med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, kot eno od 
ustanovnih članic EU in NATO, ocenjujemo kot prijateljske odnose dveh sosednjih 
držav. Državi družita in povezujeta tudi manjšini na obeh straneh meje. Republika 
Slovenija pričakuje, da bo Zakon o zaščiti slovenske manjšine v italijanskem parlamentu 
sprejet v najkrajšem času oziroma še v tem sklicu italijanskega parlamenta. 

Republika Slovenija redno izpolnjuje pogodbene obveznosti iz Rimskega sporazuma iz 
leta 1983 (Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih 
obveznosti, ki izvirajo iz 4. člena Pogodbe, podpisane v Osimu 10. novembra 1975), ki 
predvideva obročno odplačevanje odškodnine za zapuščeno imetje italijanskih optantov v 
višini 110 mio. USD. 

Republika Slovenija je z Republiko Madžarsko razvila visoko raven političnih odnosov. 
Državi še posebej povezujeta tudi obe manjšini, ki živita v drugi državi. Na petem 
zasedanju Mešane slovensko - madžarske komisije za spremljanje Sporazuma o 
zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in 
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je potekalo februarja 2000 v 
Ljubljani, so njeni člani ponovno pozitivno ocenili omenjeni sporazum, ki zagotavlja 
visoko raven manjšinskih pravic. 

Med državama je podpisanih približno 50 sporazumov, ki se korektno uresničujejo. Glede 

na dejstvo, da je obstoječa cestna in železniška infrastruktura med državama relativno 
slaba, je med prioritetami slovenske prometne strategije izgradnja neposredne cestne in 
železniške povezave z Republiko Madžarsko kot del izgradnje koridorja št. 5. Neposredna 
železniška povezava bo predvidoma zaključena do konca tega leta. 
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Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško so dobri in prijateljski, 
intenzivnost sodelovanja je na visoki ravni. Med državama obstaja tradicionalno velik 
turistični pretok. Državi sta našli rešitve za večino odprtih vprašanj, vendar so še odprta 
nekatera vprašanja, ki so posledica razpada bivše skupne države, zato o njih poteka 
intenziven dialog. Ocena Republike Slovenije o položaju in napredku pri reševanju teh 
vprašanj je naslednja: 

• Med najpomembnejše dosežke v zadnjem času spada sklenitev in uveljavitev Pogodbe 
o ureditvi premoženjskopravnih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, s katero je med državama urejeno eno poglavitnih vprašanj. 

• Problem podružnice Ljubljanske banke v Zagrebu je nastal z razpadom SFRJ in 
razpadom enotnega pravnega reda, ki je urejal devizno varčevanje. Ta problematika 
spada v sklop vprašanj sukcesije po nekdanji SFRJ. Ker v pogajanjih za reševanje 
dolgov in terjatev podružnice Ljubljanske banke Zagreb ni bilo napredka, je doseženo 
soglasje obeh držav, da se za svetovalno mnenje zaprosi Mednarodni denarni sklad. 
Republika Slovenija mu je svoje gradivo o tem vprašanju že posredovala. 

• Nuklearna elektrarna Krško je nastala v soustanoviteljskem odnosu med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško z dogovorjenimi pravicami za dobo 30 let. Ob 
razpadu SFRJ Republika Hrvaška ni pristala na kontinuiteto tega odnosa in je 
zahtevala drugačno ureditev na podlagi solastniškega koncepta. Ta koncept je sedaj 
izhodišče za intenzivna pogajanja na ekspertni in politični ravni, ki potekajo in naj bi 
pripeljala do sprejema meddržavnega sporazuma o NEK in z njim povezanih 
bilateralnih aktov. V pogajanjih o statusu in lastništvu NEK si želi Republika Slovenija 
zagotoviti vse potrebne pristojnosti in pooblastila, da bo tudi v prihodnje zagotovljeno 
stabilno in varno obratovanje, dosledno upoštevajoč mednarodne konvencije in druge 
sporazume o jedrski varnosti. S tem namenom je Republika Slovenija v začetku maja 
2000 pričela z zamenjavo obeh upaijalnikov v NEK. 

• Kopenska meja med nekdanjima republikama v SFRJ je za vsako državo določena z 
njenimi akti. (Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, točka II in Ustavna odloka o suverenosti i samostalnosti Republike 
Hrvatske, točka V). Največji del kopenske meje ima stoletja stare zgodovinske 
temelje, vendar normativni zapis poteka meje še ne obstaja, prav tako meja še ni 
označena v naravi. Obe državi sta zato v skladu z mednarodnopravno prakso 
oblikovali ustrezna mešana telesa z nalogo, da sporazumno ugotovijo potek državne 
meje ter presežejo prisotna razhajanja. 

• Državi mejita tudi na moiju, kjer pa meja nikoli ni bila določena. Stališče Republike 

Slovenije je, da so vode Piranskega zaliva tudi po osamosvojitvi obeh držav ohranile 
status notranjih morskih voda pod jurisdikcijo Republike Slovenije na podlagi načel 
uti possidetis iuris in status qtio. Tudi zgodovinski naslov in druge posebne 

okoliščine utemeljujejo zahtevo Republike Slovenije po ohranitvi celovitosti 
Piranskega zaliva pod slovensko jurisdikcijo in razdelitvi in razmejitvi nerazdeljenega 
teritorialnega moija nekdanje SFRJ ob zahodni istrski obali tako, da bo teritorialno 

moije Republike Slovenije še naprej teritorialno povezano z odprtim morjem. Obe 
državi sta za rešitev vprašanja meje na morju angažirali nekdanjega obrambnega 

ministra ZDA dr. Williama Perrya, kateremu sta predstavili svoja stališča, on pa bo 
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podal neobvezujoče svetovalno mnenje. Ob letošnjem uradnem obisku predsednika 
Republike Hrvaške Stjepana Mesića v Republiki Sloveniji je hrvaška stran potrdila, da 
se zaveda slovenskega vitalnega interesa za izhod na odprto moije in predstavila svoj 

interes za mejo z Republiko Italijo. 

Republika Slovenija pričakuje, da se bo dialog nadaljeval in pripeljal do novega napredka 
oziroma do dokončnih rešitev nekaterih od odprtih vprašanj. 

Republika Slovenija je pozdravila januarske politične spremembe na Hrvaškem in ji 
ponudila podporo v njenih prizadevanjih za vključevanje v evropske integracije v obliki 
posredovanja informacij, pripravi seminarjev, študijskih obiskov in programov. Republika 
Slovenija je hrvaški strani neuradno izročila tudi osnutek programa čezmejnega 
sodelovanja z Republiko Hrvaško na več področjih, za izvedbo katerega so v slovenskem 
proračunu že zagotovljena omejena sredstva. Uradno bo program hrvaški strani 
posredovan, ko ga bo potrdila Vlada Republike Slovenije, pred tem pa je pričakovati 
hrvaške predloge, tudi glede udeležbe finančnih sredstev. 

Regionalno sodelovanje 

Republika Slovenija posveča veliko pozornost regionalnemu sodelovanju v okviru Srednje 
evropske pobude (SEP) in finančno podpira aktivnosti SEP. Podpora Republike Slovenije 
SEP se kaže v njenem sodelovanju v skupnih projektih SEP in v imenovanju namestnika 
generalnega direktoija Sekretariata SEP v Trstu. Republika Slovenija je v okviru SEP 
pobudnik ideje, da bi se izkušnje, ki jih pridobivajo države kandidatke iz pogajanj z EU, 
prenesle na skupino držav članic SEP, ki še niso v pogajalskem procesu. 

Trilateralna pobuda - sodelovanje Slovenije, Italije in Madžarske - se utijuje kot oblika 
povezovanja treh držav, zasnovana na jasnih političnih usmeritvah in projektnem 
delovanju. Sodelovanje se najbolj konkretno kaže na področjih varnosti in obrambe 
(ustanovitev kopenske mešane brigade), notranjih zadev (boj proti organiziranemu 

kriminalu, problematika ilegalnih migracij, schengenski sistem) in gradnje infrastrukturnih 
povezav (koridor št. 5). V zvezi z ustanovitvijo kopenske mešane brigade je bil 21. 

oktobra 1999 v Ljubljani podpisan Tehnični dogovor o delovanju večnacionalnih sil 
kopenske vojske (MLF) - Trilateralne brigade, ki je korak naprej pri realizaciji projekta. 

Na zadnjem srečanju predsednikov vlad Slovenije, Italije in Madžarske v Mariboru 15. 
junija 1999 je bil potijen interes, da se sodelovanje razširi še na področja kulture (projekt 

prevajanja), varstva okolja in šolstva, vendar sodelovanje še ni zaživelo. V okviru 
Trilateralne pobude se vse bolj uveljavlja praksa posvetovanj na ravni strokovnjakov. 

V okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran Republika Slovenija predseduje trem delovnim 

skupinam: Delovni skupini za šport, Delovni skupini za mladino in Delovni skupini za 
geografsko informacijske sisteme v okviru Komisije za varstvo okolja in prostorsko 
planiranje. Republika Slovenija tudi aktivno sodeluje pri dejavnostih Delovne skupine za 
stike z Evropsko unijo znotraj Komisije za gospodarstvo, transport in turizem. 
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20. maja 2000 so zunanji ministri Albanije, Bosne in Hercegovine, Grčije, Italije, Hrvaške 

in Slovenije ob aktivni podpori Evropske komisije sprejeli Anconsko deklaracijo in tako 
tudi formalno začeli sodelovanje v okviru Jadransko Jonske pobude. Države udeleženke 
so se dogovorile o sodelovanju na posameznih področjih oz. projektih, vernih na moije in 
obmorski pas, s ciljem zagotoviti temu področju nadaljnji razvoj in varnost. 

Republika Slovenija z regijami sosednjih držav uspešno sodeluje tudi pri različnih 
projektih, ki jih sofinancira EU v okviru čezmejnih programov PHARE. V obdobju 1994- 
1999 je bilo v okviru tega sodelovanja z Italijo, Avstrijo ter Madžarsko pripravljenih več 
kot 100 projektov s področij transporta, mejne infrastrukture, okolja, turizma, kmetijstva, 
majhnih podjetij, kulture in človeških virov. Za te projekte je EU prispevala 35 MEUR. 

2.1.5. Splošna ocena 

Republika Slovenija je v zadnjem obdobju ukrepala predvsem na tistih področjih 
kobenhavnskih političnih meril, na katera je bila posebej opozoijena v lanskem Rednem 
poročilu Evropske komisije o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v EU. 

Tako je bilo poleg pospešenega sprejemanje zakonodaje, ki ima za končni cilj prevzem 
pravnega reda EU v slovenski pravni red, doseženo bistveno izboljšanje na področju 
učinkovitosti sodišč. 

Obravnavanje vlog državljanov članic EU glede nakupa nepremičnin v Republiki Sloveniji 
ne predstavlja njihovega v preteklosti pričakovanega večjega števila. Državljani članic EU 
lahko svoje vloge vlagajo na podlagi Evropskega sporazuma o pridružitvi in zakonsko 
urejenega mehanizma za ugotavljanje vzajemnosti. 

Uveljavljeni mehanizmi pravne države in tekoče delovanje parlamenta, vlade in njenih 
organov ne glede na minulo vlado krizo zagotavljajo izpolnjevanje vseh kobenhavnskih 

političnih meril za članstvo v EU. 
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2.2 GOSPODARSKA MERILA 

2.2.1. Uvod 

Dosežki Republike Slovenije so v letu 1999 na gospodarskem področju kljub neugodnim 
zunanjim pogojem poslovanja, presegli pričakovanja. V letu 1999 je bila dosežena 4,9% 
stopnja gospodarske rasti. Republika Slovenija je nadaljevala s sprejemanjem in 
uveljavljanjem bistvenih strukturnih reform, zlasti z uvedbo davka na dodano vrednost in 
trošarin, sprejetjem pokojninske reforme ter reforme finančnega sektorja. 

Ocene Dunajskega inštituta za mednarodne gospodarske analize (WIIW) o BDP na 
prebivalca po kupni moči za leto 1999 kažejo, daje Slovenija že v lanskem letu dosegla 73 
% povprečja EU, s čimer je dosegla raven najmanj razvitih držav EU. V obdobju 1995- 
1999 ji je izmed vseh držav CEFTA uspelo najbolj zmanjšati zaostanek za povprečjem EU. 
Poročilo o človekovem razvoju za leto 1999 uvršča Slovenijo na 28. mesto med 174 
državami sveta. 

Nadaljevanje gospodarske rasti in krepitev makroekonomske stabilnosti ostajata glavna 
izziva za Slovenijo pri dokončni vzpostavitvi delujočega tržnega gospodarstva Pred nami 
je še pospešitev prestrukturiranja podjetniškega sektorja, ustvaijanje pogojev za 
povečevanje investiranja podjetij in neposrednih tujih investicij. Slovenija postopno 
uveljavlja že uzakonjene spremembe pokojninskega sistema, dokončuje oblikovanje 
bančne in finančne zakonodaje, konsolidacijo bank in zavarovalnic ter zaključuje z 
regulacijo in privatizacijo sektorja javnih gospodarskih družb. 

2.2.2. Makroekonomska gibanja 

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je v letu 1999 realno povečal za 4,9 odstotka. 
V letu 1999 je bilo domače povpraševanje, za razliko od preteklih let, glavni dejavnik 
gospodarske rasti Vse komponente domačega povpraševanja (zasebna in državna 
potrošnja ter investicije) so naraščale hitreje kot v povprečju preteklih let, najbolj 
dinamična komponenta pa so bile investicije, kar je povezano predvsem z izgradnjo 
infrastrukture in prestrukturiranjem gospodarstva. 

Realna rast investicij v osnovna sredstva je znašala 16,1 odstotka, delež bruto investicij v 
BDP pa se je povečal za 2,3 odstotne točke in je znašal 27,9 odstotka. Rast izvoza se je 
lani precej upočasnila, tako da je bil delež izvoza v BDP (52,8 %) v letu 1999 nekoliko 
nižji od povprečja preteklih let (55 %). Okoli dve tretjini slovenskega izvoza sta usmerjeni 
v države EU. Ob okrepljenem domačem povpraševanju in upočasnjeni rasti tujega 
povpraševanja seje v letu 1999 povečal primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance, kije 
dosegel 581 milijonov USD ali 2,9 odstotka BDP. 

Primanjkljaj je bil financiran predvsem s povečanim zadolževanjem v tujini. Zunanji dolg se 
je lani povečal za 542 milijonov USD in je ob koncu leta znašal 5.491 milijonov USD. 
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Devizne rezerve v so konec leta znašale 4.103 milijonov USD, kar je zadostovalo za 
pokritje 74,7 odstotka zunanjega dolga. Inflacijska gibanja v letu 1999 so bila ugodna, 
povprečna inflacija je znašala 6,1 odstotka, v obdobju od decembra 1998 do decembra 
1999 pa 8 odstotkov. V prvih šestih mesecih so se cene življenjskih potrebščin povečale za 
2,7 odstotka, po uvedbi davka na dodano vrednost v juliju pa so začele naraščati nekoliko 
hitreje, vendar je bil vpliv sprememb davčnega sistema manjši od pričakovanega. V drugi 
polovici leta so na rast cen močno vplivale tudi višje cene naftnih derivatov. 

Na področju zaposlenosti je prišlo do pozitivnih premikov, saj se je zaposlenost (po 
metodologiji statistike nacionalnih računov) povečala za 0,9 odstotka, povprečna stopnja 
brezposelnosti po anketi o delovni sili (ILO - International Labour Organisation) pa je po 
predhodnih ocenah znašala 7,6 odstotka (7,9 odstotka leta 1999). Strukturni značaj 
brezposelnosti se povečuje, saj se delež dolgotrajno brezposelnih giblje okoli 63 %, delež 
brezposelnih brez izobrazbe pa blizu 50 %. Rast bruto realne plače na zaposlenega v letu 
1999 v višini 3.3 odstotka je rezultat rasti plač tako v javnem kot v zasebnem sektorju, za 
rastjo produktivnosti pa je zaostajala za 0.7 odstotne točke. Javnofinančni primanjkljaj v 
letu 1999 je znašal 0,6 odstotka BDP, kar predstavlja izboljšanje glede na leto 1998 (0,8 
odstotka). 

V letu 2000 bodo javnofinančni prihodki po oceni znašali 42,8 odstotka BDP, 
javnofinančni odhodki 43,8 odstotka BDP, javnofinančni primanjkljaj, ki ga izkazuje 
konsolidirana bilanca javnega financiranja, pa bo znašal okoli 1 odstotka BDP. 

PomembnejSi makroekonomski kazalci razvoja Slovenije 

(realne stopnje rasti v odstotkih) 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
Stopnja gospodarske rasti v % 4,1 3,5 4,6 3,8 4,9 4 3/4 
BDP v mio USD 18.744 18.878 18.206 19.585 20.011 20.097 
BDP na prebivalca v USD 9.431 9.480 9.163 9.878 10.078 10.119 
BDP na preb. kupna moč v USD 12.500 13.200 14.100 14.800 
MENJAVA S TUJINO 
PLAČILNOBILANČNA STATISTIKA 
Izvoz proizvodov in storitev v mio USD" 10.373 10.497 10.450 11.142 10.558 11.015 

delež v BDP v % 55,3 55,6 57,4 57,1 52,8 543 
Uvoz proizvodov in storitev v mio USD" 10.696 10.675 10.632 11.404 11.349 11.840 

delež v BDP v % 57,1 56,5 58,4 58,4 56,7 584) 
Devizne rezerve v mio USD 3.426 k 124 4.377 4.767 4.103 

delež v BDP v % 18,3 21,8 24,0 24,4 20,5 
Zunanji dolg v mio USD 2.970 4.010 4.176 4.959 5.491 

delež v BDP v % 15,8 21,2 22^) 25,4 27,4 
ZAPOSLENOST 
Št. registriranih brezposelnih 
(povprečje leta, v tisoč) 121,5 119,8 125,2 126,1 119,0 109,2 
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Stopnja brezposelnosti po ILO v % 7,3 7,4 74» 7,6 73 
£ s&Jkgl 

Tečaj SIT : USD (povprečje leta) 118.5 135.4 159.7 166.1 181,8 204J) 
Inflacija (povprečje leta)2) 12.6 9.7 9.1 7.9 6,1 7,6 
1)Plačilno bilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B.) 
2)Do leta 1998 merilo inflacije cene na drobno, od leta 1998 naprej indeks cen življenjskih 
potrebščin. 

S krepitvijo izvoza blaga in storitev v letu 2000 (pričakovana 7.1-odstotna realna rast) bo 
vlogo glavnega dejavnika gospodarske rasti letos ponovno prevzelo tuje povpraševanje. 
Realna rast domačega povpraševanja se bo z lanskih 6.2% upočasnila na 4.8% predvsem 
zaradi umirjanja zasebne in državne potrošnje, ki bosta predvidoma naraščali počasneje od 
bruto domačega proizvoda (2.9 oziroma 3-odstotna realna rast). Nadaljevala pa se bo 
dinamična investicijska aktivnost (po oceni 9-odstotna realna rast investicij v osnovna 
sredstva), ki bo podobno kot lani pretežno usmerjena v obnovo in izgradnjo 
infrastrukturnih objektov. Na podlagi ocenjenih gibanj se bo letos nadaljevala dinamična 
rast bruto domačega proizvoda, ki bo le malo nižja od lanske in bo znašala okoli 4,75 
odstotka. 

Primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance se letos kljub predvideni hitrejši realni rasti 
izvoza od uvoza ne bo zmanjšal (znašal bo okoli 3% BDP), predvsem zaradi treh 
dejavnikov: poslabšanje pogojev menjave, nadaljevanje hitre rasti uvoza investicijske 
opreme in repromateriala ter ohranjanje storitvenega presežka v dolarjih na približno enaki 
ravni kot leta 1999. 

Letošnja inflacijska gibanja so v veliki meri zaznamovana z dejavniki eksternega značaja, 
predvsem naraščajočimi cenami naftnih derivatov in strateških surovin na svetovnem trgu 
ter naraščajočo inflacijo (cen življenjskih potrebščin in cen pri proizvajalcih) v EU, ki zlasti 
preko dražjega uvoza posredno vpliva na hitrejšo rast domačih proizvodnih cen in cen 
življenjskih potrebščin. Zaradi »računskega efekta« vpliva uvedbe davka na dodano 
vrednost sredi preteklega leta na povprečno inflacijo tudi v letu 2000 bi se le-ta v vsakem 
primeru težko spustila pod lansko raven (6.1%). Po 3.7-odstotni rasti cen življenjskih 
potrebščin v prvih petih mesecih pa je to praktično nemogoče. Ob predpostavki, da do 
konca leta ne bo novih (dodatnih) pritiskov zaradi rasti cen nafte in naftnih derivatov na 
svetovnih trgih, s strani gibanja tečaja ali pospešitve v rasti plač, kot tudi ne povišanja 
trošarin, bi povprečna letna stopnja inflacije letos lahko znašala okoli 7.6%. 

Ob umirjeni rasti plač, aktivni politiki zaposlovanja in sorazmerno dinamični gospodarski 
rasti ocenjujemo, da se bodo pozitivni trendi na področju zaposlovanja nadaljevali tudi 
letos in v prihodnjem letu. Po ocenah naj bi se letos število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa povečalo za okoli 0.9%, v prihodnjem letu pa za 0.7%. 
Zmanjševanje registrirane brezposelnosti se bo nadaljevalo, vendar se bo zaradi vztrajnosti 
njenega strukturnega značaja, nekoliko večjega pričakovanega priliva prvih iskalcev 
zaposlitve in manjšega črtanja iz evidenc nekoliko upočasnilo. 
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2.2.3 Ocena glede na kobenhavenska merila 

2.2.3.1. Obstoj delujočega tržnega gospodarstva 

Slovenija je uspela v veliki meri že ustvariti ustrezen okvir za dobro delujoče tržno 
gospodarstvo. V letu 1999 in prvih mesecih leta 2000 so bili storjeni pomembni nadaljnji 
koraki v smeri dokončnega ustvarjanja pogojev za delovanje tržnega gospodarstva. 
Približevanje Evropski uniji in proces pogajanj za polnopravno članstvo ugodno vplivata 
tudi na pospešeno dograjevanje pravnega sistema tržnega gospodarstva. Najpomembnejši 
dosežki na tem področju so: (i) uveljavitev Zakona o davku na dodano vrednost in 
Zakona o trošarinah (pričetek veljavnosti 1. julija 1999); (ii) sprejem Zakona o javnih 
financah in Zakona o računovodstvu, ki bosta pripomogla k izboljšanju učinkovitosti, 
transparentnosti in odgovornosti pri porabi javno finančnih sredstev; (iii) sprejem treh 
sistemskih zakonov (Zakon o bančništvu, Zakon o trgu vrednostnih papirjev in Zakon o 
zavarovalništvu) ter Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic in Zakona o 
dematerializiranih vrednostnih papirjih, kar pomeni velik korak v prilagoditvi slovenske 
zakonodaje pravu EU na področju finančnih storitev; (iv) vlada je pričela proces 
privatizacije bank; (v) Slovenija je v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi v letu 
1999 liberalizirala tuje neposredne naložbe v Sloveniji in neposredne naložbe rezidentov v 
tujino; (vi) z uveljavitvijo Zakona o deviznem poslovanju so bili liberalizirani tudi vsi 
kreditni posli v in iz tujine; (vii) sprejem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (zakon je začel veljati 1. januarja 2000); (viii) 1. marca 1999 je prenehal 
veljati medbančni sporazum o najvišjih pasivnih obrestnih merah. 

Obstaja notranje soglasje o prioritetah srednjeročne ekonomske politike, ki so usklajene 
tudi z Evropsko komisijo in zapisane v dokumentu Skupna ocena prednostnih nalog 
srednjeročne ekonomske politike Slovenije. 

Procesa privatizacije podjetniškega sektorja in sanacije bank sta že končana. 
Prestrukturiranje podjetniškega sektorja je ključni dejavnik zagotavljanja nadaljne 
dinamične rasti slovenskega gospodarstva. Analiza poslovanja slovenskega podjetniškega 
sektorja kaže, da se vzorec in intenzivnost procesa prestrukturiranja ter uspešnost 
poslovanja močno razlikujejo med posameznimi lastninskimi kategorijami podjetij. Na 
splošno pa velja, da je proces prestrukturiranja podjetniškega sektorja že šel skozi najnižjo 
točko in prešel iz faze pretežno defenzivnega prestrukturiranja, za katerega je značilno 
ukinjanje podjetij, dezinvestiranje in odpuščanje, v fazo pretežno ofenzivnega 
prestrukturiranja, ki ga odlikujejo uvajanje novih programov, investiranje in zaposlovanje. 
V letu 1999 je podjetniški sektor kot celota realiziral neto dobiček v višini 119,520 mio 
SIT, kar je več kot trikratno povečanje glede na leto 1998 in kaže ugodne trende v 
primerjavi s preteklim obdobjem 1994-1997, ko so gospodarske družbe v celoti beležile 
neto izgubo 

Kljub spremenjenim pogojem gospodarjenja doma in v tujini je gospodarska rast Slovenije 
v letu 1999 celo presegla pričakovanja, s čemer seje nadaljeval pozitivni trend stabilne 
rasti. Ohranil in nadalje okrepil se je tudi proces stabilizacije gospodarstva. Kljub uvedbi 
davka na dodano vrednost in podražitvi cene nafte na svetovnih trgih konec lanskega leta, 
se je znižala povprečna letna stopnja inflacije, zmanjšal pa se je tudi delež javnofinančnega 
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primanjkljaja v BDP. Na drugi strani pa Slovenija ni uspela ohraniti zunanjega ravnovesja 
inje zabeležila primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance. 

2.2.3.2. Sposobnost kosanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami EU 

Delujoče tržno gospodarstvo, vzdržna rast in stabilno makroekonomsko okolje ter 
pospešeno dograjevanje institucij tržnega gospodarstva predstavljajo relativno zanesljivo 
osnovo za kosanje slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na notranjem trgu 
EU. 

Intenzivnost procesa prestrukturiranja podjetniškega sektorja je ključna determinanta 
sposobnosti kosanja slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na notranjem 
evropskem trgu. Analiza poslovanja različnih lastniških kategorij podjetij kaže, da imamo 
v Sloveniji z vidika uspešnosti tri skupine podjetij: (i) podjetja s koncentriranim 
lastništvom, (ii) podjetja z razpršenim lastništvom in (iii) neprivatizirana podjetja. Podjetja 
š koncentriranim lastništvom so bistveno bolj uspešna in imajo višjo donosnost kapitala. Z 
novim investiranjem in zaposlovanjem rastejo hitreje od ostalih, zato se razlike med 
podjetji s koncentriranim lastništvom in ostalimi podjetji tako glede donosnosti kapitala, 
kot glede dodane vrednosti na zaposlenega, obsega dodane vrednosti, števila zaposlenih in 
sredstev, povečujejo. Podjetja z razpršenim lastništvom sicer povečujejo svojo uspešnost, 
vendar zelo počasi in predvsem na račun zmanjševanja zaposlenosti in sredstev, ne pa 
zaradi investiranja in zaposlovanja ter temu ustreznega povečevanja svoje dejavnosti. 
Neprivatizirana podjetja ostajajo v rdečih številkah, čeprav se izguba iz poslovanja 
zmanjšuje, denarni tok iz poslovanja pa ima pozitiven trend. 

V celoti gledano gre dinamika rasti podjetij predvsem na račun rasti tujih pa tudi osebnih 
podjetij, medtem ko podjetja, ki so šla skozi privatizacijo (javna, nejavna in hčerinska 
podjetja) in predstavljajo skoraj tri četrtine slovenskega podjetniškega sektorja, kažejo 
precej nizke stopnje rasti, če ne celo stagnacijo, in so v veliki meri še vedno v procesu 
defenzivnega prestrukturiranja. Prav večja dinamika rasti teh podjetij pa je ključna za 
dinamiko celotnega slovenskega podjetniškega sektorja. 

Vlada je pričela proces privatizacije bank z odločitvijo o zamenjavi 10 % delnic Nove 
Ljubljanske banke in Nove kreditne banke za delnice drugih gospodarskih družb v lasti 
Kapitalskega in Odškodninskega sklada, ki so namenjene za zapolnitev privatizacijske 
vrzeli. Konsolidacija bančnega sektorja tudi pomembno vpliva na konkurenčne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva. Konec leta 1999 je v slovenskem bančnem 
prostoru delovalo 25 bank, od katerih so štiri hčerinske banke tujih bank in ena podružnica 
tuje banke. Število hranilnic je ostalo nespremenjeno (6), število hranilno-kreditnih služb 
pa se je zmanjšalo za dve (68). Konsolidacija bančnega sektorja se bo nadaljevala tudi v 
prihodnjem letu. 

V letu 1999 sta presežno povpraševanje po devizah in krepitev dolarja na mednarodnih 
denarnih trgih vplivala na realno depreciacijo tolarja. Efektivni tečaj tolarja je v preteklem 
letu realno padel za 0.7%, merjeno s cenami življenskih potrebščin, in za 3%, če 
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upoštevamo relativno rast cen industrijskih izdelkov. Kljub izboljšani cenovni 
konkurenčnosti se je stroškovna konkurenčnost slovenskih predelovalnih dejavnosti in 
celotnega slovenskega gospodarstva v povprečju rahlo poslabšala, predvsem zaradi 
skromnejše rasti produktivnosti dela. 

Ob koncu leta 1998 so tuje neposredne investicije (TNI) v Sloveniji znašale 2,907.3 
milijona USD, kar vključuje tudi 160.5 milijona USD tujega kapitala v podjetjih v 
posredni lasti tujih investitorjev ("drugo koleno": podjetje s tujim kapitalom ima v polni ali 
delni lasti drugo slovensko podjetje). Priliv TNI v letu 1999 je predstavljal 83.4 milijona 
USD. Kljub znatnemu povečanju stanja TNI v 1998, kažejo prilivi TNI močno padajoč 
trend. Prvi podatki za leto 2000 kažejo na nadaljnje upadanje prilivov TNI, saj smo v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta zabeležili vsega 2.2 milijona USD prilivov v primeijavi s 23.9 
milijona USD prilivov v istem razdobju leta 1999. 

V letu 1999 je Slovenija sprejela vrsto ukrepov, ki so izboljšali investicijsko klimo. Ti 
ukrepi so: (i) sprejetje Zakona o deviznem poslovanju, ki v polnosti uveljavlja načelo 
nacionalne obravnave, (ii) zoženje definicije portfolio tujih investicij, za katere se zahteva 
skrbniški račun, od manj kot 50% na manj kot 10% tujega lastniškega deleža podjetja, 
katerega delnice kupuje tuji investitor, (iii) ratifikacija Evropskega sporazuma, ki vključuje 
celo vrsto ukrepov liberalizacije v zvezi s TNI, (iv) dejavnejša vloga Urada RS za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije, ki je v letu 1999 začel uresničevati določene 
promocijske aktivnosti (izboljšan dostop do industrijskih zemljišč, več brezplačnih storitev 
za tuje investitorje s strani Urada in izboljševanje podobe Slovenije kot lokacije za TNI). 
Nadaljnje padanje prilivov TNI v letih 1999 in 2000 pa kaže, da zgornji ukrepi niso 
zadostni. Zato je Vlada RS januarja 2000 sprejela Program za spodbujanje TNI za leto 
2000, katerega glavni cilj je povečati letni neto priliv TNI iz sedanjega 1% BDP (letno 
povprečje zadnjih nekaj let, medtem ko je bil ta delež leta 1999 pod 1.0%) na 3% BDP v 
obdobju naslednjih 4 let. Ukrepi Programa, ki naj bi izboljšali konkurenčnost Slovenije kot 
lokacije za TNI, so: (i) poenostavitev administrativnih postopkov; (ii) izboljšanje dostopa 
do stavbnih zemljišč za investitorje v nove projekte, predvsem v industrijsko proizvodnjo; 
(iii) prilagoditev obstoječega sistema ekonomskih spodbud tako, da bo dostopen tujim 
investitorjem in primerljiv s spodbudami za privabljanje TNI v konkurenčnih državah. Po 
naročilu Vlade je aprila 2000 FIAS (Foreign Investment Advisory Service), ki deluje v 
okviru Svetovne banke, pripravil poročilo o administrativnih ovirah za investitoije v 
Sloveniji. Nadaljna odprava administrativnih ovir je vsekakor predpogoj za večje 
angažiranje tujih investitorjev v Sloveniji. 

Po predhodnih ocenah mednarodne konkurenčne sposobnosti držav za leto 2000 po 
metodi mednarodnega inštituta za menedžment in razvoj (imd), ki so po prestrogem 
lanskem ocenjevanju letos bolj realne, je Slovenija z uvrstitvijo na 35. Mesto dosegla 
največji napredek med vsemi tranzicijskimi državami (lani 40. Mesto). 
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2.2.4 Splošna ocena 

Slovenija je v letu 1999 in prvih mesecih leta 2000 pospešila stopnjo gospodarske rasti, 
krepila stabilnost gospodarstva in pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega 
tržnega gospodarstva. Slovenija je izvedla tudi večino strukturnih in institucionalnih 
reform. Poteka tudi vrsta strukturnih procesov (prestrukturiranje podjetniškega in 
bančnega sektorja, neposredne tuje investicije doma in v tujini, zunanjetrgovinsko 
vključevanje v notranji trg EU itd.), ki v praksi slovenskemu gospodarstvu omogočajo 
kosanje s konkurenčnimi pritiski na notranjem evropskem trgu. Slovensko gospodarstvo 
nedvomno povečuje svojo sposobnost uspešnega vključevanja v notranji trg EU in 
zagotavljanja vzdržne gospodarske rasti. Za pospešitev teh procesov se bo slovenska vlada 
tudi v prihodnje osredotočala na: (i) vzdrževanje in krepitev makroekonomske stabilnosti; 
(ii) pospešeno prestrukturiranje podjetniškega sektorja (olajševanje novih vstopov, 
konsolidacija lastništva in lastniško obvladovanje podjetij, hitra sanacija ali ukinjanje 
izgubarskih podjetij); (iii) ustvarjanje pogojev za povečevanje investiranja podjetij in 
pospeševanje NTI; (iv) postopna uveljavitev že sprejetih sprememb pokojninskega 
sistema; (v) dokončno oblikovanje bančne in finančne zakonodaje; (vi) konsolidacijo in 
privatizacijo bank in zavarovalnic; (vi) dokončanje liberalizacije, regulacije in privatizacije 
sektorja javnih gospodarskih služb. 
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2.3 SPOSOBNOST PREVZEMA OBVEZNOSTI ČLANSTVA V EU (VKLJUČNO 
Z UPRAVNO USPOSOBLJENOSTJO ZA IZVAJANJE PRAVNEGA REDA EU) 

Uvod 

Poglavje glede kriterija sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva je v letošnjem 
poročilu strukturirano po posameznih pogajalskih poglavjih. Pri tem je za vsako področje 
poročilo dvojno: prvo se nanaša na pregled dejanskega napredka v zadnjem letu, drugo pa 
na oceno splošne pripravljenosti Slovenije za članstvo na določenem področju. 
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2.3.1. Poglavje 1: Prost pretok blaga 

A. Napredek od zadnjega Rednega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Živila 

Maja 2000 je bil sprejet Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Ur. L RS, št. 52/2000). Ta zakon določa pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati živila, aditivi za živila in izdelki ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, da so 
zdravstveno ustrezni ter ureja zdravstveni nadzor nad njihovo proizvodnjo in prometom z 
namenom, da se varuje zdravje ljudi, zaščitijo interesi potrošnika in omogoča nemoten 
promet na notranjem trgu in s tujino, spremljanje (monitoring) zdravstvene ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter medresorsko in mednarodno 
sodelovanje na področju zdravstvene problematike prehrane in prehranske politike. Junija 
2000 je bil sprejet Zakon o kmetijstvu (Ur. 1. RS, št. 54/2000). Avgusta 1999 je bil sprejet 
Pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje (Ur. L RS, št. 63/99), 
oktobra Pravilnik o eruka kislini (Ur. L RS, št. 89/99), januarja 2000 Pravilnik o aditivih za 
živila (Ur. L RS, št. 2/2000) in februaija Pravilnik o naravni mineralni vodi in izvirski vodi 
(Ur. L RS, št. 26/2000). 

Kemikalije 

Na področju nevarnih snovi sta bila septembra 1999 sprejeta Pravilnik o omejitvi dajanja v 
promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov in Pravilnik o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih snovi (oba Ur. L RS, št. 73/99). 

Na področju nevarnih pripravkov je bil septembra 1999 sprejet Pravilnik o razvrščanju, 
pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur. 1. RS, št. 73/99). 

Na področju dobre laboratorijske prakse sta bila maja 2000 na podlagi Zakona o 
kemikalijah sprejeta Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse in Pravilnik o 
ocenjevanju in postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Ur. L 
RS, št. 38/2000). 

Na področju predhodnih sestavin za droge je bil februarja 2000 sprejet Zakon o 
predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Ur. L RS, št. 22/2000), s katerim so bila v 
slovensko zakonodajo prevzeta določila uredbe Sveta št. 3677/90. Zakon ureja nadzor nad 
uvozom, izvozom in domačim prometom predhodnih sestavin za droge, pogoje za 
proizvodnjo in promet ter dopolnjevanje in spreminjanje seznama predhodnih sestavin za 
droge v skladu z ustreznimi spremembami v Evropski uniji. 

Na področju eksplozivov je bil septembra 1999 sprejet Zakon o prevozu nevarnega blaga 
(Ur. 1. RS, št. 79/99); skupaj s sprejetjem Zakona o eksplozivnih snoveh za civilno 
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uporabo (leta 2002) bo slovenska zakonodaja v celoti usklajena z določili direktive 
93/15/EEC. 

Zdravila 

Republika Slovenija je novembra 1999 sprejela Zakon o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih (Ur. 1. RS, št. 101/99), s katerim je v slovensko zakonodajo uvedena ločitev 
zdravil m medicinskih pripomočkov ter spremembe na področju pridobivanja dovoljenja za 
promet z zdravili. Marca 2000 je bil sprejet nov Pravilnik o merilih za oblikovanje cen 
zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Ur. L RS, št 
33/2000), aprila Pravilnik o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in 
izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. 1. RS, št. 37/2000) in maja Pravilnik o 
farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil (Ur. 1. RS, št. 44/2000). 

Novembra 1999 je bil sprejet tudi Zakon o zdravstveni inšpekciji (Ur. 1. RS, št. 99/99), s 
katerim so bila v slovensko zakonodaje prenesena ustrezna določila aktov pravnega reda 
EU, ki urejajo področje delovanja zdravstvene inšpekcije. Zakon predstavlja pravno 
podlago za organizacijo zdravstvene inšpekcije v skladu s pravnim redom Evropske unije, 
dejanska usklajenost pa bo dosežena s sprejemom sekundarne zakonodaje na področjih 
njenega delovanja (kemikalije, živila, kmetijstvo, tehnična zakonodaja v okviru prostega 
pretoka blaga). 

Maja 2000 je bil sprejet Zakon o preskrbi s krvjo (Ur. 1. RS, št. 52/2000), ki ureja zbiranje 
človeške krvi in krvnih sestavin, preskrbo prebivalstva s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili 
iz krvi ter promet z njimi; vsebina zakona je usklajena z direktivo 89/381/EEC. 

Zakonsko meroslovje, predpakiranje izdelkov in izdelki iz plemenitih kovin 

Republika Slovenija je februarja 2000 sprejela Zakon o meroslovju (Ur. 1. RS, št 
22/2000), s katerim je v slovensko zakonodajo uveden sistem zakonskega meroslovja in 
predpakiranja, usklajen z določili pravnega reda Evropske unije. V posameznih določilih 
Zakona o meroslovju, ki se nanašajo na postopke ugotavljanja skladnosti, je določeno tudi 

ustrezno označevanje skladnih meril z znaki Evropske unije (CE, e, a). Določila Zakona o 
meroslovju, ki vsebujejo obvezne priglasitve določenih razpoznavnih oznak proizvajalcev, 
priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti in ustrezno označevanje meril, se bodo 
začela izvajati z morebitnim podpisom ustreznega protokola oziroma po vključitvi 
Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

Decembra 1999 je bila sprejeta Odredba o predpakiramh izdelkih (Ur. 1. RS, št. 109/99), v 
kateri so natančneje določeni način nadzora ter meroslovm in drugi pogoji za delovanje 
sistema nadzora količin in označevanja predpakiramh izdelkov. 

Državni zbor je marca 2000 zaključil prvo obravnavo predloga Zakona o izdelkih iz 
plemenitih kovin, ki ureja promet s plemenitimi kovinami in določa kakovost teh izdelkov 
na trgu . 
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Električna oprema 

Decembra 1999 je bil sprejet Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. 1. RS, št. 
1/2000), s katerim je slovenska zakonodaja usklajena z vsebino direktive 89/336/EEC. 
Junija 2000 je bila sprejeta Odredba o električni opremi, ki je načrtovana za uporabo v 
določenih napetostnih območjih (Ur. L RS, 52/2000). Označevanje električnih naprav (znak 
CE), obveščanje Evropske komisije o organih za ugotavljanje skladnosti in drugo 
obveščanje bo stopilo v veljavo ob morebitnem podpisu PECA protokola oziroma ob 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

Stroji 

Junija 2000 je bila sprejeta Odredba o varnosti strojev (Ur.l. RS, 53/2000). Označevanje 
strojev (znak CE), obveščanje Evropske komisije o organih za ugotavljanje skladnosti in 
drugo obveščanje bo stopilo v veljavo ob predvidenem podpisu PECA protokola oziroma 
ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. 

Gradbeni proizvodi 

Maja 2000 je bil sprejet Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. 1. RS, št. 52/2000), s katerim 
so v slovensko zakonodajo vgrajene zahteve direktive o gradbenih proizvodih (CPD) 
89/106/EEC. Zakon ureja dajanje gradbenih proizvodov v promet (ne pa tudi njihovega 
dajanja v uporabo in graditve samih objektov) in zagotavlja pravni okvir za postavitev 
nacionalnih sistemov in institucij za njegovo izvajanje. Za izvajanje zakona bo potrebno 
sprejeti ustrezne tehnične standarde (hEN-harmonizirani evropski normativi) in Evropska 
tehnična soglasja (ETA). 

Teksta 

Decembra 1999 so bili sprejeti Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih 
imenih (Ur. L RS, št. 109/99), Odredba o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih 
mešanic tekstilnih vlaken (Ur. 1. RS, št. 7/2000) in Odredba o metodah kvantitativne 
analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken (Ur. 1. RS, št. 7/2000). S sprejemom teh 
predpisov je slovenska zakonodaja usklajena z direktivami 96/74/EC, 97/37/EC in 
96/73/EC. V januarju 2000 je bil sprejet Pravilnik o označevanju tekstilnih in usnjenih 
izdelkov (Ur. 1. RS, št. 3/2000); z uveljavitvijo tega pravilnika sta prenehala veljati 
Pravilnik za označevanje, zaznamovanje in pakiranje tekstilij (UR 1. RS, št. 11/96), kije 
predpisoval obvezno uporabo standardov JUS za označevanje tekstilnih izdelkov in 
Odredba o uvoznih tekstilnih izdelkih, ki morajo biti v prometu opremljeni s potrdilom o 
kakovosti (iz leta 1978), ki je bila diskriminatorna, saj je neenakopravno obravnavala 
domače in tuje proizvajalce. 

Obutev 
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Februarja 2000 je bil sprejet Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za 
glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (Ur. L RS, št. 26/2000), s 
čimer je slovenska zakonodaja usklajena z direktivo 94/11/EEC. 

Javna naročila 

Aprila 2000 je bil sprejet Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 39/2000), s katerim je 
področje skupaj s predhodno sprejetima Zakonom o pravdnem postopku (Ur. L RS, št 
26/99) in Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. 1. RS, št. 78/99) usklajeno 
z direktivami 92/50, 93/36, 93/37,93/38, 97/52, 98/4, 89/665 in 92/13. 

Nadzor orožja 

Junija je bil sprejet Zakon o orožju, v katerem so upoštevana določila direktive 
91/477/EEC. S sprejemom zakona je poenoteno orožno pravo, zagotovljeni so enotni 
kriteriji pridobitve orožja in preprečene njegove zlorabe. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

S sprejemom večine od predvidenih zakonov v okviru prostega pretoka blaga je Republika 
Slovenija zagotovila pravni okvir za sprejetje tehničnih in drugih predpisov, ki 
predstavljajo prenos ustreznih aktov Evropske unije v slovenski pravni red. Za izvajanje 
novega zakona o javnih naročilih, ki bo uveljavljen novembra 2000, bo izdanih sedem 
podzakonskih predpisov. 

Republika Slovenija je sprejela pobudo Evropske unije o rednem obveščanju o napredku 
pri notranjem pregledu usklajenosti zakonodaje s členi 28. do 31. Pogodbe o Evropski 
skupnosti v okviru Evropskega sporazuma o pridružitvi in o morebitnem vnosu klavzul o 
medsebojnem priznavanju na t. i. neharmoniziranem področju. Trenutno poteka 
ugotavljanje načina obravnave teh predpisov v obliki preklica, spremembe in dopolnitve. 

Republika Slovenija je bila obveščena o ponujenem Protokolu o evropskem ugotavljanju 
skladnosti (PECA), ki naj bi pripomogel k uvajanju in implementaciji tehnične zakonodaje 
Skupnosti v Sloveniji. Aprila 2000 je potekal prvi sestanek o Protokolu, v skladu z 
dogovorom na tem sestanku potekajo nadaljnje aktivnosti za zagotovitev pogojev za 
sklenitev tega Protokola (proceduralni postopki, prevodi predpisov itd.). 

Do sedaj (stanje junij 2000) je bilo privzetih 65% (3851 EN) vseh standardov s področja 
CEN in 65% (2168EN) s področja CENELEC ter 43% (624 ETS in TBR) 
standardizacijskih dokumentov ETSI. Privzem evropskih standardov (predvsem 
harmoniziranih) poteka prednostno v skladu z zahtevami NPAA. 
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A.3. Upravna usposobljenost 

Od sprejema Zakona o akreditaciji in Zakona o standardizaciji julija 1999 potekajo 
priprave na institucionalno reorganizacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in 
meroslovje (USM), iz katerega bosta omenjeni dejavnosti izločeni in organizirani v 
samostojnih neodvisnih institucijah izven državne uprave. Na osnovi omenjenih zakonov je 
bil aprila 2000 sprejet sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Ur. L 
RS, št. 36/2000). 

V skladu s predvidenimi potrebami poteka kadrovska krepitev Urada za kemikalije (ob 
ustanovitvi konec avgusta 1999 je bilo 9 zaposlenih, trenutno 14) kot pristojnega organa 
za izvajanje zakonodaje na področju kemikalij, Urada za zdravila (na novo je zaposlenih 9 
delavcev) in Zdravstvenega inšpektorata RS kot pristojnega organ za njen nadzor. Hkrati 
poteka strokovno usposabljanje inšpektorjev za to področje. 

i 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Na področju prostega pretoka blaga je Republika Slovenija do 30.6.2000 sprejela vse 
zakone, ki so bili predvideni za sprejem do tega datuma; izjema je Pomorski zakonik, ki je 
v parlamentarnem postopku. Sprejeta je vsa horizontalna zakonodaja, ki predstavlja 
osnovo za pripravo tehničnih predpisov. Na področju podzakonskih aktov je dinamika 
sprejemanja počasnejša od načrtovane, saj je sprejeta le približno polovica predpisov, 
predvidenih s časovnim razporedom v okviru tega poglavja. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Sprejeta zakonodaja predstavlja dobro osnova za nadaljnje delo na tem področju. Pri 
nadaljnjem delu na izpolnjevanju pogojev za prost pretok blaga oziroma podpis PECA 
protokola bodo v veliko pomoč nacionalni programi v okviru Phare 1999 in Phare 2000. 

Področje javnih naročil je z dvema sprejetima zakonoma v celoti usklajeno s pravnim 
redom Evropske unije. Implementacija bo izvedena v celoti s sprejemom ustreznih 
podzakonskih aktov. 

B.3. Upravna usposobljenost 

V Sloveniji že deluje večina institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda EU na 
področju prostega pretoka blaga. Z uveljavitvijo Zakona o akreditaciji in Zakona o 
standardizaciji je zagotovljena pravna podlaga za izločitev obeh dejavnosti iz Urada za 
standardizacijo in meroslovje v dve samostojni neodvisni instituciji izven državne uprave - 
Slovenska akreditacija in Slovenski inštitut za standardizacijo. Potrebno bo zagotoviti 
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pogoje za dejansko samostojno delo obeh institucij, s čimer bo zagotovljena bolj ustrezna 
struktura upravne administracije. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) je skupaj z drugimi inšpektorati (Republiški 
gradbeni inšpektorat, Inšpektorat RS za delo, Zdravstveni inšpektorat RS) pristojen za 
izvajanje največjega dela nadzora blaga na trgu (market surveillance) glede izpolnjevanja 
varnostih zahtev v skladu z veljavno tehnično zakonodajo. V TIRS je trenutno zaposlenih 
155 delavcev, od tega 131 tržnih inšpektorjev in 23 administrativnih delavcev. Potrebe po 
dodatnih zaposlitvah in opremi so vključene v Državni program za prevzem pravnega reda 
Evropske unije do konca leta 2002, ki predvideva za vsako leto dodatno zaposlitev 15 
tržnih inšpektorjev na področju izvajanja tehnične zakonodaje. Izobraževanje in strokovno 
usposabljanje tržnih inšpektorjev v skladu z novo sprejeto zakonodajo poteka v okviru 
programov Phare 1999 in 2000 in Taiex, z obiski inšpekcijskih organov držav članic v 
Sloveniji in študijskimi obiski slovenskih tržnih inšpektorjev pri sorodnih institucijah v 
tujini. 

V novem Zakonu o javnih naročilih je v 129. členu določena ustanovitev Urada za javna 
naročila, ki bo ustanovljen najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Urad bo 
opravljal zlasti operativne naloge, kot so svetovanje, izobraževanje, zbiranje in analize 
podatkov o izvedenih postopkih in zbiral statistične podatke. V prvi fazi se predvideva 
zaposlitev 15 ljudi različnih profilov (pravniki, ekonomisti, gradbeniki itd ), torej s 
področij, kjer je obseg po vrednosti in vsebini javnih naročil največji. Sistemsko urejanje 
področja javnih naročil ostaja v pristojnosti Ministrstva za finance. V sektorju, ki je 
pristojen tudi za investicije in koncesije, so zaposleni štirje delavci, planirana je zaposlitev 
treh novih. Ker se bo večina operativnega dela po ustanovitvi Urada za javna naročila 
opravljala v Uradu, zadostujejo za sistemsko spremljavo javnih naročil 4 osebe 

Postopki se bodo po novem zakonu lahko izvajali delno centralno delno pa jih bodo 
izvajali še naprej sami naročniki, ki so za izvajanje že usposobljeni preko posebnih 
nabavnih služb. Za potrebe izobraževanja s področja javnih naročil je Ministrstvo za 
finance pripravilo skupaj z Upravno akademijo sklop seminarjev, ki obravnavajo splošna 
pravila javnega naročanja in specializirana področja, glede na vrsto naročanja po 
predmetu. 

Glede na trenutno oceno usposobljenosti institucij, ki sodelujejo v izvajanju sprejete 
zakonodaje v okviru državne uprave in izven nje bo potrebno zagotoviti nadaljnjo 
kadrovsko in strokovno krepitev ter poglobljeno specializacijo za posamezna področja 

TESNO INSTITUCIONALNO SODELOVANJE (TWINNING) 

V okviru projekta Nadaljnja integracija v notranji trg horizontalna zakonodaja in 
sektorska zakonodaja ima Republika Slovenija tri posamične projekte, financirane iz 
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Finančnega memoranduma 1999 Za doslej finančno najobsežnejši projekt "Horizontalna 
zakonodaja in institucionalna infrastruktura" je bila pogodba maja 2000 pogojno odobrena 
na upravnem odboru (Steenng Committee) v Bruslju. V okviru projekta, ki se bo 
predvidoma začel izvajati v juliju 2000, je vključen prenos vsebine direktiv novega 
pristopa, direktiv na področju tekstila in motornih vozil, prenos zakonodaje in prilagoditve 
na področju meroslovja in predpakiranja proizvodov, začetek delovanja samostojnih 
organov za akreditacijo in standardizacijo ter strokovno usposabljanje organov za 
izvajanje tržnega nadzora. Republika Slovenija je pripravila pogodbo za začetek tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja na področju izvajanja horizontalne zakonodaje in 
vzpostavitve spremljajoče infrastrukture s predstavniki administracije Švedske, Avstrije in 
Irske. 

Za področje kemijske varnosti je v pripravi osnutek pogodbe za sodelovanje s predstavniki 
administracije Nemčije in Belgije ter Avstrije (začetek predvidoma septembra 2000). 

Za nekatere že odobrene projekte v okviru programa PHARE 1999 tudi v tretjem krogu ni 
bilo ponudb, zato so bili trije projekti prekvalificirani v projekte tehnične pomoči Skupaj z 
enim že prej načrtovanim projektom tehnične pomoči se je njihovo število povzpelo na 
štiri. 

TAIEX 

V organizaciji TAlEX-a je v Ljubljani potekal dvodnevni Seminar o izvajanju nadzora na 
trgu. Udeležilo se ga je 40 udeležencev iz različnih ministrstev in organov v sestavi 
Organizirana sta bila tudi dva študijska obiska, in sicer desetdnevni obisk slovenskega 
strokovnjaka v Nemčiji na instituciji za področje kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter 
dvodnevni obisk dveh slovenskih strokovnjakov v Nemčiji na instituciji za področje 
eksplozivnih snovi za civilno uporabo. 

PRAQ III 

V okviru večnacionalnega PHARE programa PRAQ III so bili organizirani številni 
seminarji, delavnice in posvetovanja doma in v tujini, ki se jih je udeležilo okoli 50 
predstavnikov resornih ministrstev, pristojnih za pripravo tehnične zakonodaje s področja 
prostega pretoka blaga 
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2.3.2. Poglavje 2: Prost pretok oseb 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Državni zbor je v juliju 1999 sprejel Zakon o tujcih (Ur. 1. RS, št. 7809/99), ki predstavlja 
temeljni zakon za urejevanje statusa tujcev v Sloveniji in je usklajen z direktivami o 
splošnem sistemu medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. 

Prost pretok delavcev 

V juliju 1999 sprejet Zakon o tujcih urejuje bivanje tujih delavcev v Sloveniji. Zakon je že 
usklajen z evropskim pravnim redom, vendar vsebuje določbe, ki trenutno izenačujejo 
delavce iz Evropske unije z delavci iz tretjih držav. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 
bodo te določbe zakona prenehale veljati za državljane Evropske unije, Republika 
Slovenija pa bo začela izvajati vse predpise Evropske unije v zvezi z pravico do vstopa, 
gibanja, in prebivanja njenih državljanov na tleh držav članic. Na ta način bo zakonodaja 
na tem področju usklajena z evropskim pravnim redom. 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev je v tretji obravnavi v Državnem zboru in bo v 
slovenski pravni red prenesel evropsko zakonodajo, ki preprečuje diskriminacijo 
državljanov Evropske unije na delovnem trgu, vendar bodo te določbe pričele veljati z 
dejanskim vstopom v Evropsko unijo. 

Državni zbor je že opravil prvo obravnavo Zakona o delovnih razmerjih, trenutno pa glede 
Zakona potekajo usklajevanja med socialnimi partnerji in Vlado Republike Slovenije. 
Zakon bo v slovenski pravni red prenesel evropsko delovno pravo in bo po vstopu v 
Evropsko unijo izenačil pravice delavcev Evropske unije s pravicami slovenskih delavcev. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu je v Državnem zboru v 
postopku prve obravnave. 

Državljanske pravice 

Pravico do prebivanja državljanov držav članic Evropske unije ureja Zakon o tujcih, ki ga 
je Republika Slovenija sprejela v juliju 1999 Zakon skladno z evropskim pravnim redom 
določa pogoje za pridobitev pravice do prebivanja - zadostna sredstva za preživljanje in 
zdravstveno zavarovanje - ter pogoje za zavrnitev dovoljenja in izgon skladno z direktivo 
64/221/EEC Za popolno uskladitev na tem zakonodajnem področju in izvedbo 100. člena 
Zakona o tujcih, ki državljanom Evropske unije podeljuje pravice, ki izhajajo iz 
evropskega pravnega reda, pa bo Republika Slovenija v letu 2000 sprejela Podzakonski 
akt, ki bo stopil v veljavo z dejanskim vstopom Slovenije v Evropsko unijo 
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Koordinacija sistemov socialne varnosti 

V decembru 1999 je bil sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. 1. 
RS, št. 106/1999). Zakon je usklajen z zahtevami evropske zakonodaje, ki se nanašajo na 
koordinacijo socialnih sistemov in sledi reformam, ki jih uvajajo tudi druge evropske 
države. Sistem dodatnega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju loči obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje. Ureditev prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja upošteva določila direktive Sveta 98/49 o zaščiti pravic do 
dodatnih pokojnin zaposlenih' in samozaposlenih oseb. Zakon omogoča prenos in 
upoštevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v primeru, ko se delavci 
zaposlijo v drugih državah, ter transfer teh pravic iz ene države v drugo, in sicer na 
podlagi mednarodnih pogodb. Slovenija bo evropsko zakonodajo o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti neposredno uporabljala z vstopom v Evropsko unijo. 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je v postopku druge obravnave v 
Državnem zboru. S sprejetjem tega zakona, bo slovenska zakonodaja na tem področju 
popolnoma usklajeno z evropsko. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Celotni pravni red, ki ureja prost pretok oseb, bo Slovenija začela izvajati šele z vstopom v 
Evropsko unijo, v predpristopnem obdobju pa Slovenija izvaja določila, kot izhajajo iz 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

Prost pretok delavcev 

Na podlagi določb Evropskega sporazuma o pridružitvi Slovenija od februarja 1999 
zagotavlja pravico do dostopa na trg dela in zaposlitve brez delovnega dovoljenja tudi 
zakoncem in otrokom oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in 
bivajo v Republiki Sloveniji. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju medsebojnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij je še delno neusklajena z evropskim pravnim redom, saj je princip 
medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij v slovenskem pravnem redu popolna 
novost Za popolno uskladitev zakonodaje na tem področju bo Slovenija sprejela še Zakon 
o odvetništvu, Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju 
zdravstvene dejavnosti ter Zakon o veterinarstvu Ostali poklici bodo zajeti v okviru dveh 
zakonov za splošni sistem, in sicer Zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih 
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kvalifikacij ter Zakona o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij v certifikatnem 
sistemu. Celotni evropski pravni red na tem področju bo Slovenija sprejela do konca leta 
2001. 

Ministrstvo za zdravstvo je v maju 2000 s pomočjo tujih strokovnjakov pričelo pripravljati 
analizo in primerjavo univerzitetnih in drugih študijskih programov v Sloveniji z zahtevami 
sektorskih direktiv za zdravstvene poklice. Analiza bo predstavljala temelj za pripravo 
Zakona o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju zdravstvene 
dejavnosti. 

Prost pretok delavcev 

Slovenska zakonodaja je delno usklajena z Evropskim pravnim redom Za popolno 
uskladitev je potrebno sprejeti še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki bo po vstopu izenačil pravice iz 
naslova socialnega varstva za primer brezposelnosti delavcev iz Evropske unije s 
slovenskimi delavci, ter Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, ki bo 
izenačil pravice delavcev pri dostopu do neprofitnih in socialnih stanovanj. 

Državljanske pravice 

Slovenska zakonodaja na področju državljanskih pravic bo s sprejemom Podzakonskega 
akta na podlagi Zakona o tujcih v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. 

Na področju volilne pravice Slovenija še ni usklajena s pravnim redom Evropske unije. 
Zakon, ki bo urejal volilno pravico Slovencev za volitve v Evropski parlament bo sprejet v 
marcu leta 2002. Za ureditev volilne pravice državljanov Evropske unije za volitve v 
slovenske lokalne skupnosti bo Slovenija do konca leta 2001 spremenila Zakon o evidenci 
volilne pravice. Zakon o volilni kampanji. Zakon o volitvah v lokalne skupnosti in Zakon o 
političnih strankah. Določbe, ki bodo državljanom Evropske unije podeljevale volilno 
pravico za volitve v slovenske lokalne skupnosti bodo začele veljati z dejanskim vstopom 
Slovenije v Evropsko unijo. 

Koordinacija sistemov socialne varnosti 

Slovenija izvaja obveznosti, ki izhajajo iz uporabe načel koordinacije sistemov socialne 
varnosti, že na podlagi bilateralnih sporazumov o socialni varnosti, zato ne pričakuje 
večjih težav pri njenem izvajanju Slovenija ima do sedaj veljavne bilateralne sporazume o 
socialni varnosti z večino članic Evropske unije V septembru 1999 je stopil v veljavo nov 
bilateralni sporazum o socialni varnosti z Zvezno Republiko Nemčijo, v marcu 2000 pa je 
bil podpisan enak sporazum s Kraljevino Nizozemsko V zaključni fazi so postopki 
sklepanja novih tovrstnih sporazumov z Republiko Italijo in Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske Ravno tako se zaključujejo pogajanja za pripravo sporazuma z 
Republiko Francijo 
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B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Prost pretok delavcev 

Slovenija pričakuje, da se bo po vstopu v Evropsko unijo povečal dotok delavcev iz držav 
članic Evropske unije, vendar pa ta dotok ne bo bistveno vplival na slovenski sistem 
rekrutiranja delavcev, evidentiranja zaposlenih, izplačevanja socialnih dajatev ter nasploh 
i;wajanja zaposlovalne politike. Slovenija se bo za pretok informacij v zvezi z 
zaposlovanjem vključila v mrežo EURES. Priprave na vključitev že potekajo na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, vendar bo na tem področju potrebno vložiti dodatne 
napore in sredstva. 

B..3. Upravna usposobljenost 

Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij, bo Republika Slovenija v letu 2001 
ustanovila Urad za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij in Inšpektorat za 
poklicne kvalifikacije. 

Registracijo posameznikov, ki bodo izvajali poklic veterinarja bo opravljala Veterinarska 
zbornica Slovenije, ki ima zaposleno eno osebo za izdajo, podaljšanje in odvzem osebnega 
dovoljenja za opravljanje veterinarske dejavnosti in vodenje registra. 

Prost pretok delavcev 

Instituciji, ki delujeta na področju zaposlovanja delavcev sta Ministrstvo za delo, družino 
in sociailne zadeve, ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Obe instituciji bosta za 
potrebe prostega pretoka delavcev dodatno okrepljeni. 

Državljanske pravice 

Vse potrebne institucije za izvajanje pravnega reda Evropske unije ne tem področju že 
obstajajo. O pravici do prebivanja odloča Ministrstvo za notranje zadeve in Upravne enote 
na podlagi teritorialne organizacije uprave v Republiki Sloveniji. 

Volitve opravljajo Republiška volilna komisija, občinske volilne komisije in druge volilne 
komisije, odvisno na kateri ravni se opravljajo volitve. Ministrstvo za notranje zadeve nudi 
volilnim postopkom tehnično podporo ter nadzira izvajanje volilnih predpisov O kršitvah 
volilne praviice odločajo sodišča. 

Koordinacija sistemov socialne varnosti 
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V okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za zdravstvo, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki izvajajo 
naloge s področja mednarodnega zavarovanja na podlagi bilateralnih sporazumov o 
socialni varnosti, že delujejo notranje organizacijske enote na centralni in delno tudi na 
območni ravni. Te institucije bodo prevzele tudi naloge pri izvajanju evropske zakonodaje 
s področja koordinacije sistemov socialne varnosti, zato jih bo potrebno samo kadrovsko 
okrepiti in dodatno usposobiti. V letu 2000 so dodatne zaposlitve že v postopku 
realizacije, v drugi polovici leta 1999 in v letu 2000 pa so v institucijah, ki bodo izvajala 
koordinacijska pravila, potekala usposabljanja ob podpori TAIEX ter v okviru programa 
Consensus. 

V septembru 2000 se bo v okviru Phare-Consensus programa pričel izvajati dvoletni 
projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Institucionalna krepitev za izvajanje 
pravnega reda Skupnosti na področju prostega gibanja delavcev in koordinacije sistemov 
socialne varnosti v EU". Z izvedbo tega projekta Slovenija pričakuje, da bo do 
polnopravnega članstva v EU v celoti usposobljena. 
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2.3.3. Poglavje 3: Prost pretok storitev 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Finančne storitve 

Na podlagi Zakona o bančništvu (Ur.l.RS št.7/99), sprejetega v januarju 1999, ki v skladu 
s pravnim redom EU ureja ustanavljanje, poslovanje in stečaj bank in hranilnic, sistem 
jamstva vlog ter nadzor nad bankami in hranilnicami, so bili v letu 1999 sprejeti 
podzakonski predpisi Banke Slovenije in Ministrstva za finance, ki omogočajo izvajanje 
zakonodaje. V juniju 1999 sta bila sprejeta Navodilo o določitvi meril za pretežno 
opravljanje dejavnosti drugih finančnih storitev in Pravilnik o medsebojnem sodelovanju 
nadzornih organov (oba Ur. 1. RS št. 55/99), v decembru 1999 pa Sklep o določitvi 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oz. hranilnica za opravljanje bančnih oziroma 
drugih finančnih storitev ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče 
ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za 
izdajo dovoljenja, Sklep o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, 
ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje 
banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev, Sklep o obveščanju o nameravani 
odtujitvi delnic, Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani osnovi, Sklep o 
usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami Zakona o bančništvu, vsi objavljeni v 
Ur.l.RS št. 109/99 ter Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik 
(Ur. 1. št. 110/99). 

V okviru bančništva navajamo napredek pri reformi plačilnega prometa. V drugi polovici 
leta 1999 so se nadaljevale priprave na prenos tolarskih računov pravnih oseb iz Agencije 
za plačilni promet v banke. Prenos bo potekal v skladu s Kriteriji za opravljanje plačilnega 
prometa v državi (Ur l. RS št.37/2000) postopoma vsake tri mesece ena sedmina, tako da 
bo zaključen do konca septembra 2001. 

V mesecu januarju letošnjega leta je bil sprejet Zakon o zavarovalništvu (Ur.l.RS 
13/2000), ki pomeni uskladitev slovenskega pravnega reda na področju zavarovalnega 
trga in zavarovalnega nadzora z evropskim pravnim redom. Zakon omogoča ustanavljanje 
podružnic tujih zavarovalnic in tujih zastopniških in posredniških družb, odpravlja 
omejitve glede ustanavljanja hčerinskih družb tujih zavarovalnic, odpravlja omejitve, da 
morajo zavarovalnice pozavarovati presežke v zavarovanje prevzetih nevarnosti pri 
pozavarovalnicah s sedežem v Republiki Sloveniji in določa merila za pridobivanje 
kvalificiranih deležev ter pogoje za opravljanje funkcije člana uprave. Zakon pomeni 
uskladitev z merili direktiv EU glede solventne meje in glede vrednotenja, usklajenosti, 
vrste, razpršenosti in lokalizacije sredstev, ki služijo kot kritje zavarovalnotehničnih 
rezervacij Zakon zahteva tudi ločeno upravljanje poslov življenjskega in neživljenjskega 
zavarovanja, prinaša novosti glede neodvisnosti in drugih pooblastil nadzornika 
zavarovalnega trga ter nove določbe glede stečaja zavarovalnice 
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Konec junija 1999 je bil sprejet Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Ur.LRS št. 56/99), ki 
pomeni uskladitev pravnega reda Republike Slovenije s pravili poslovanja na področju trga 
vrednostnih papirjev v Evropski uniji. Zakon dovoljuje ustanavljanje tujih borzno 
posredniških družb v Republiki Sloveniji in ustanavljanje podružnic tujih borzno 
posredniških družb v Republiki Sloveniji, poslovanje borzno posredniških družb držav 
članic EU v Republiki Sloveniji neposredno pa ob vstopu Republike Slovenije v EU. 
Zakon določa na tem področju hitrejše prilagajanje, kot ga narekuje Evropski sporazum o 
pridružitvi. V zakon so vključene zahteve pravnega reda EU glede javne ponudbe 
vrednostnih papirjev, glede prospekta, razkritja informacij in pristojnost nadzorne 
institucije. Vključene so tudi določbe glede trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev ter izpolnjevanja obveznosti iz teh poslov in prepovedi trgovanja na osnovi 
notranjih informacij. Na podlagi zakona je Agencija za trg vrednostnih papirjev v januarju 
2000 izdala 24 podzakonskih predpisov za implementacijo zakona. 

Tako so bili v Uradnem listu RS št. 6/2000 objavljeni naslednji predpisi Agencije za trg 
vrednostnih papirjev: Sklep o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega 
poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev, Sklep o pogojih, ki jih mora izdajatelj 
zagotoviti na mestih za vpisovanje vrednostnih papirjev, Sklep o podrobnejši vsebini 
obvestila imetnikom več kot 10% celotne izdaje vrednostnih papirjev, za katere se vlaga 
zahteva za izdajo dovoljenja za organizirano trgovanje, Sklep o opravljanju storitev z 
vrednostnimi papirji, Sklep o najmanjšem obsegu in načinu izračuna posebnih rezervacij 
borzno posredniške družbe, Sklep o oglaševanju v zvezi z vrednostnimi papirji in storitev 
v zvezi z vrednostnimi papirji, Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti 
zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje borzno posredniške družbe, 
Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb, Sklep o natančnejši 
vsebini registra izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje in 
načinu javnega dostopa do podatkov, Sklep o načinu obveščanja o nameravani odtujitvi 
kvalificiranega deleža v borzno posredniški družbi, Sklep o kadrovskih, tehničnih in 
organizacijskih pogojih za poslovanje s strankami in premoženjem strank borzno 
posredniških družb, Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih 
znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe za 
upravljanje, Sklep o kapitalski ustreznosti borzno posredniške družbe, Sklep o izračunu 
izpostavljenosti borzno posredniške družbe, Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti 
sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borzno posredniška 
družba, Sklep o poslovnih knjigah borzno posredniških družb, Sklep o podrobnejši vsebini 
poslovnega poročila borzno posredniške družbe. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini 
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila borzno posredniške družbe, Sklep o 
podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila borzno posredniške družbe. 
Sklep o poročanju borzno posredniških družb, Sklep o podrobnejši vsebini in načinu 
poročanja borze, Sklep o podrobnejši vsebini in načinu poročanja klirinško depotne 
družbe, Sklep o poročanju o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje 
informacije in Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo obveznosti iz trgovanja 
s standardiziranimi finančnimi instrumenti. 
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Nefinančne storitve 

Republika Slovenija je julija 1999 sprejela Zakon o rudarstvu (Ur. 1. RS, št. 65/99), kije 
področje podeljevanja koncesij za izkoriščanje naravnih bogastev tujcem uskladil z 
direktivo 82/1330/EEC. 

Julija 1999 je bil prav tako sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 
59/99), s katerim je področje definicije osebnih podatkov in pooblastil nadzornega telesa 
usklajeno z direktivo 95/46/EC. 

Novembra 1999 je bil sprejet Zakon o zaščiti živali (Ur. 1. RS, št. 98/99), kije področje 
zaščite živali uskladil z direktivo 99/42/EC. 

Januarja 2000 je bil sprejet Zakon o upravnih taksah (Ur. 1. RS, št. 8/2000). Zakon 
prevzema določbe direktive 73/148/EEC in je s pravnim redom Evropske unije usklajen 
glede postopkov in višine določanja upravnih taks. 

Junija 2000 je bil sprejet Zakon o kmetijstvu (Ur. 1. RS, št. 54/2000), s katerim je v 
slovenski pravni red prenesena direktiva Sveta 99/42/EC. Zakon bo pravnim in fizičnim 
osebam držav članic Evropske unije omogočil opravljanje kmetijskih in gozdarskih storitev 
brez vpisa v ustrezni register do devetdeset dni v koledarskem letu. Zakonske določbe, ki 
to omogočajo, bodo začele veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji 

Državni zbor Republike Slovenije je junija 2000 sprejel Zakon o elektronskem poslovanju 
in elektronskem podpisu (Ur. 1. RS, št. 57/2000), s katerim je v slovenski pravni red 
prenesena direktiva Sveta in Evropskega parlamenta 99/93/EC. Zakon je uskladil 
slovensko pravno ureditev elektronskega poslovanja in elektronskega podpisa s pravnim 
redom Evropske unije ter tako zagotavlja mednarodno priznavanje elektronskih podpisov. 

Državni zbor Republike Slovenije je junija 2000 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona, s katerim bodo v Republiki Sloveniji do 31.12.2000 
odpravljene določbe, ki za opravljanje dejavnosti postavljajo pogoj slovensko 
državljanstvo ali dovoljenje za bivanje. Z zakonom sta v slovenski pravni red preneseni 
direktivi Evropske unije 69/77/EEC in 99/42/EC. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je v 
drugi obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije, Obligacijski zakonik pa je v fazi 
priprave. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Na področju bančništva se novi zakon in podzakonska zakonodaja že izvajata Banke že 
izpolnjujejo tudi določila direktiv glede kapitala, kapitalske ustreznosti in izpostavljenosti 
ter naložb v nefinančne organizacije 
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Banke so na podlagi zakona 111 podzakonskih aktov predložile Banki Slovenije vrsto 
poročil, njihovo izvajanje pa je bilo preverjeno tudi pri pregledih v bankah 

Konec leta 1999 je v slovenskem bančnem prostoru delovalo 25 bank, od katerih so štiri 
hčerinske banke tujih bank in ena podružnica tuje banke. Število hranilnic je ostalo 
nespremenjeno (6), število hranilno-kreditnih služb pa seje zmanjšalo za dve (68). 

Z rednim analitičnim preverjanjem poročil in pregledi na terenu je zagotovljena stalnost 
nadzora bank in hranilnic. 

Analitiki (off-site analysts) tekoče spremljajo rezultate poslovanja bank in hranilnic, 
nadzirajo spoštovanje omejitev za varno in skrbno poslovanje, svetujejo pri izvajanju 
omenjenih standardov, sodelujejo pri pripravah na kontrole v bankah in hranilnicah ter pri 
razgovorih z vodstvi bank iri hranilnic, ocenjujejo predloge novih sistemskih rešitev itd. 
Analitiki v primeru ugotovitev, ki odstopajo od običajnega poslovanja banke ali hranilnice 
in v primeru ugotovljenih nepravilnosti v banki ali hranilnici, takoj obvestijo vodstvo 
Nadzora bančnega poslovanja, ki se lahko na tej podlagi odloči tudi za neposreden pregled 
v banki ali hranilnici. 

V zadnjih treh letih je bilo letno neposredno v bankah in hranilnicah celovito pregledanih 
od 9 do 13 bank in hranilnic ter opravljenih od 18 do 30 pregledov posameznih področij 
poslovanja bank in hranilnic. 

V strateškem planu nadzora bančnega poslovanja je predvideno, da bi se število celovitih 
pregledov znižalo na 7 do 9 letno, povečalo pa število pregledov posameznih področij 
poslovanja. Na leto naj bi bilo opravljenih približno 30 delnih pregledov bank in hranilnic. 
Pri tem bi lahko bila posamezna banka ali hranilnica tako kot doslej pregledana tudi 
večkrat letno. Vsaka banka ali hranilnica naj bi bila vsaj delno pregledana enkrat letno. 
Področja pregleda se določijo po potrebi, pri čemer predstavlja posebno področje pregleda 
ocena tveganj na področju informacijske tehnologije. 

V letu 1999 so inšpektorji Banke Slovenije opravili 39 pregledov v bankah in hranilnicah, 
ki so zajeli kontrolo celotnega poslovanja (9) ali samo posameznih področij (30). Od tega 
je bilo opravljenih 8 celovitih in 22 delnih pregledov v bankah ter 1 celovit in 8 delnih 
pregledov v hranilnicah. 

V letu 1999 so inšpektorji Banke Slovenije na podlagi novih pooblastil zakona o 
bančništvu pregledali tri gospodarske družbe, hčerinska podjetja dveh bank, v prvi 
polovici 2000 pa sta bila v smislu konsolidiranega nadzora že opravljena dva skupna 
pregleda hčerinskih družb bank s predstavniki Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

V letu 1999, predvsem v drugi polovici leta, je bila pri pregledih poslovanja bank in 
hranilnic posvečena posebna pozornost pripravam na prehod v leto 2000 (problem 2YK). 
Zaradi nadzora nad pripravljenostjo na leto 2000 so bile v letu 1999 neposredno 
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pregledane vse banke in hranilnice, opravljenih pa je bilo tudi več razgovorov z vodstvi 
bank in hranilnic. 

Podzakonski predpisi k zakonu o zavarovalništvu bodo izdani do konca leta 2000 oziroma 
v šestih mesecih od imenovanja strokovnega sveta in direktorja Agencije za zavarovalni 
nadzor. 

Na slovenskem zavarovalnem trgu deluje 12 zavarovalnic, 3 pozavarovalnice, Jedrski 
pool, preko 200 družb in podjetnikov, ki opravljajo druge zavarovalne posle, Slovenska 
izvozna družba in Slovensko zavarovalno združenje, ki spadajo v področje zavarovalnega 
nadzora. 

Urad za zavarovalni nadzor je v letu 1999 tekoče spremljal in analiziral poslovanje 
zavarovalnic in pozavarovalnic na podlagi statističnih podatkov in računovodskih izkazov, 
ki so jih zavarovalnice dolžne pošiljati Uradu. 

Delavci Urada so v letu 1999 opravili 3 kontrolne preglede poslovanja zavarovalnic. 
Poudarek pregledov je bil predvsem na doseganju minimalne solventne meje in 
garancijskega sklada, skladnost naložb matematičnih in drugih zavarovalnotehničnih 
rezervacij z določili Zakona o zavarovalnicah ter ocena stanja v posameznih zavarovalnih 
skupinah 

Borza in klirinško depotna družba sta se že prilagodili določbam zakona o trgu 
vrednostnih papirjev. Do konca julija so se z zakonom dolžne uskladiti borznoposredniške 
družbe. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev nadzira poslovanje subjektov iz svoje pristojnosti s 
spremljanjem poročil in obvestil, ki jih prejme od zavezancev k poročanju in drugih oseb 
ter s pregledi poslovanja s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja posamezne družbe 
v prostorih pregledovanega subjekta ali v prostorih Agencije na podlagi izrecno zahtevane 
dokumentacije. 

Agencija z vzpostavljenimi informacijskimi bazami sistematično pregleduje izpolnjevanje 
ključnih predpisov o stanju v družbah in o njihovem poslovanju 

Od poročil borzno posredniških družb je Agencija tako obdelala 3.085 poročil o poslih, ki 
so jih pooblaščeni udeleženci sklenili zunaj organiziranega trga z vrednostnimi papirji s 
skupno več kot 56 000 transakcijami z vrednostnimi papirji. Poleg tega je preverila 437 
poročil o stanju naložb borzno posredniških hiš, njihovih strank, za katere opravlja storitve 
posredovanja z vrednostnimi papirji, in strank, za katere borzno posredniška hiša opravlja 
storitve upravljanja njihovega premoženja. 

Izmed poročil, prejetih od družb za upravljanje, je Agencija pregledala in informacijsko 
obdelala 335 poročil o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev s skupaj več kot 3 000 
transakcijami vrednostnih papirjev, ki so jih sklenile pooblaščene investicijske družbe, ter 
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160 poročil z več kot 2.000 transkacijami z vrednostnimi papirji, ki so jih družbe za 
upravljanje sklenile za račun vzajemnih skladov, ki jih upravljajo. Poleg tega je bilo 
preverjenih 892 poročil o transakcijah PED z delnicami in deleži zunaj organiziranega trga 
s skupaj 1.645 transakcijami. Z informacijsko podporo je bilo logično prekontroliranih 365 
poročil PID s skupaj 24.138 zapisi različnih naložb ter 183 poročil vzajemnih skladov s 
skupaj 7.892 zapisi različnih naložb. Agencija tekoče spremlja tudi poročanje vzajemnih 
skladov o gibanju vrednosti enote premoženja (VEP) (3.755 poročil). 

Postopki nadzorov s pregledovanjem dokumentacije in poslovanja posameznih družb v 
letu 1999 
Vrsta pregleda V postopku 

na dan 
31. 12. 1998 
1 

Začeti 
postopki 
v letu 1999 
2 

Dokončani 
postopki 
v letu 1999 
3 

Se v 
postopku 

4 

Javna ponudba vrednostnih 
papirjev 

0 0 0 0 

Borzno posredniške družbe (1) 19 20 35 4 

DZU, ki upravljajo PID (2) 1 2 3 0 

DZU, ki upravljajo VS (2) 0 1 1 0 
Prevzemi 1 3 4 0 
Ljubljanska borza, d. d 1 1 2 0 
KDD, d d 0 1 1 0 

SKUPAJ 22 27 44 4 

(1) 38 BPD oz.bank, pregledanih z enim sistemskim pregledom. 
(2) 22 DZU pregledanih z enim sistemskim pregledom 
Pomen kratic: 
DZU - družba za upravljanje 
PID - pooblaščene investicijske družbe 
VS - vzajemni skladi 
KDD - klirinško depotna družba 

V letu 1999 je Agencija izdala 13 odredb o odpravi nepravilnosti, za eno družbo je bil 
začet postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji zaradi 
neizpolnjevanja kadrovskih pogojev za nadaljnje poslovanje in dejanske prekinitve 
poslovanja za več kot šest mesecev, eni družbi pa je bil izrečen ukrep odvzema dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti zaradi hujših nepravilnosti pri poslovanju z vrednostnimi papirji 

Nefinančne storitve 

S sprejemom novega Zakona o varstvu osebnih podatkov je v slovenski pravni red 
prenesena direktiva 95/46/EC, ki ureja področje varstva osebnih podatkov Poleg tega 
Republika Slovenija zagotavlja varstvo osebnih podatkov tudi /. ustavo (38 člen) 
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Republika Slovenija prav tako že izvaja pravni red Evropske unije na področju 
podeljevanja koncesij za izkoriščanje naravnih bogastev tujcem. 

Republika Slovenija izvaja določbe direktive 73/148/EEC glede urejanja plačevanja 
upravnih taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih 
organih. 

Na področju zaščite živali Republika Slovenija izvaja določbe direktive 99/42/EC glede 
odgovornosti ljudi za zaščito živali; glede določil pravil za dobro ravnanje z živalmi; glede 
pogojev, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu, pri izvajanju 
določenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali; glede urejanja 
postopka, pravice in obveznosti v primerih, ko gre za zapuščene živali; glede določanja 
pogojev za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; glede 
določanja nagrad in priznanj na področju zaščite živali; glede nadzorstva nad izvajanjem 
tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona. 

Na področju elektronskega poslovanja so s sprejemom Zakona o elektronskem poslovanju 
in elektronskem podpisu odstranjene normative ovire za elektronsko poslovanje s 
posebnim poudarkom na izenačitvi zanesljivih elektronskih oblik s papirnato obliko 
(zahteva po pisni obliki) ter izenačitev varnih in zanesljvih elektronskih podpisov z 
lastnoročnim podpisom; vzpostavljena so jasna in predvidljiva pravila za uporabo 
elektronskega podpisa in za delovanje overiteljev elektronskega podpisa. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Finančne storitve 

Nadzor bančnega poslovanja Banke Slovenije se je v letih od ustanovitve oddelka junija 
1992 bistveno okrepil V začetku je bilo v oddelku 15 zaposlenih, 31.5 2000 pa 41, od 
tega 31 z visoko univerzitetno izobrazbo Od skupno 41 zaposlenih jih je šest v vodstvu 
oddelka in administraciji, v odseku analize bančnega poslovanja je bilo konec maja 2000 
skupaj z vodjo zaposlenih 14 delavcev, v odseku izvajanje kontrole bančnega poslovanja 
18 in v odseku izdajanje dovoljenj 3 zaposleni. 

Predvidena dinamika zaposlovanja na področju bančnega nadzora v naslednjih letih: 

Število zaposlenih v Nadzoru 
bančnega poslovanja 

31.05.2000 31 12.2000 31.12.2001 31.12.2002 

Skupaj 41 45 46 52 
Število analitikov, regulatorjev 
m podpornih delavcev v odseku 
analize bančnega poslovania 

14 17 18 21 

Število inšpektorjev 17 18 18 20 
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Do konca leta 2000 je tako predvidena zaposlitev še 4 delavcev - enega za področje 
regulative, dveh analitikov in enega inšpektorja. V letu 2001 naj bi še število zaposlenih po 
planu povečalo za enega, do konca leta 2002 pa za šest, tako, da bi bilo ob vstopu 
Slovenije v EU na področju bančnega nadzora 52 zaposlenih. 

Nova kvaliteta nadzora bančnega poslovanja je bila dosežena predvsem pri sodelovanju z 
drugimi domačimi in tujimi nadzornimi institucijami. Na podlagi medsebojnega 
sodelovanja z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Uradom za zavarovalni nadzor 
poteka medsebojno izmenjavanje informacij ter skupen nadzor nad subjekti finančnih 
trgov, povezanih z bankami. Pri sodelovanju s tujimi institucijami pa je bil podpisan 
Memorandum of Understanding z ameriško nadzorno institucijo New York State Banking 
Department, na podlagi katerega so predstavniki bančnega nadzora sodelovali pri 
tripartitnem pregledu (New York State Banking Department, Federal Deposit Insurance 
Corporation in Banka Slovenije) hčerinske banke največje slovenske banke v Nevv Yorku. 

Urad za zavarovalni nadzor pri Ministrstvu za finance se je preoblikoval v samostojno in 
neodvisno pravno osebo, Agencijo za zavarovalni nadzor. Agencija ima v primerjavi z 
dosedanjim Uradom večja pooblastila. Pred preoblikovanjem v Agencijo, je Urad štel 8 
zaposlenih in je predvideval dodatne kadrovske okrepitve s povečanjem števila zaposlenih 
v letu 2000 za deset ter dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je samostojna, neodvisna institucija. Pristojnosti 
Agencije opredeljujejo zakon o trgu vrednostnih papirjev, zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, zakon o prevzemih in zakon o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih. V letu 2000 pa dobiva Agencija nove naloge v zvezi s pokojninskimi skladi 
dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki jih regulira novi zakon o 
pokojninskem in invalidskem in zavarovanju. 

Konec leta 1999 je bilo na Agenciji 26 zaposlenih. Zaradi vrste raznovrstnih nalog in še 
posebej novih nalog, ki jih bo- opravljala Agencija, se bo le ta v letu 2000 kadrovsko 
okrepila, tako da bo konec leta število zaposlenih med 35 in 40 

Za področje finančnih storitev je bilo organizirano 6 seminarjev v okviru TAIEX-a. Na 
seminarjih je bilo predstavljeno izvajanje ukrepov EU na področju finančnih storitev v 
državah članicah. Seminarjev se je udeležilo 24 udeležencev iz ministrstev in institucij. 
Poleg teh je bil organiziran tudi seminar o plačilnem prometu, ki sta se ga iz Republike 
Slovenije udeležila dva predstavnika 

Nefinančne storitve 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano z 20 novimi delavci. 

\ 
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R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Finančne storitve 

Področje finančnih storitev je Republika Slovenija v letih 1999 in 2000 sistemsko v celoti 
uredila, saj je s sprejetjem treh ključnih zakonov Zakona o bančništvu in Zakona o trgu 
vrednostnih papirjev v letu 1999 ter Zakona o zavarovalništvu v začetku leta 2000 v svoj 
pravni red sprejela večino evropskega pravnega reda na področju bančništva, trga 
vrednostnih papirjev in zavarovalništva. 

Zakonodaja vseh treh segmentov je zasnovana fleksibilno, tako da za dokončno uskladitev 
z veljavnim pravnim redom EU ni treba spreminjati zakonov, saj se prilagoditve v skladu s 
pooblastili posameznih zakonov lahko opravijo s podzakonskimi predpisi nadzornikov 
posameznih trgov. 

Poleg Zakona o zavarovalništvu je bil v januarju 2000 sprejet tudi Zakon o lastninjenju 
zavarovalnic (Ur.l.RS št.. 13/2000), ki bo omogočil oblikovanje normalne lastniške 
strukture v zavarovalnicah. 

Za vse segmente finančnega trga velja, da je ne glede na možnost omejitev po Evropskem 
sporazumu o pridružitvi liberalizirana pravica do ustanavljanja, tako da lahko tujci 
ustanavljajo hčerinske družbe za opravljanje storitev ter ustanavljajo podružnice tujih 
družb ter pod nediskriminatornimi pogoji pridobijo delež v že obstoječih finančnih 
institucijah 

Zakonsko je potrebno pri finančnih storitvah urediti še področje plačilnega prometa, 
obvezna zavarovanja v prometu ter področje družb za upravljanje in investicijskih skladov. 

Sistemsko bo plačilni promet urejal zakon o plačilnem prometu, ki je bil februarja 2000 
sprejet v prvem branju v Državnem zboru. Z njim bo opredeljeno opravljanje plačilnega 
prometa, razmerje med bankami in hranilnicami ter Banko Slovenije v plačilnem prometu, 
opravljanje poravnav v medbančnem plačilnem prometu, nadzor nad opravljanjem 
plačilnega prometa, ter statistika in informiranje. Do konca prvega polletja 2002 bodo 
sprejete spremembe zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, s čemer bo to področje 
usklajeno s pravnim redom EU. Spremembe zakona bodo uveljavljene do konca leta 2002. 

Na področju bančništva bodo do predvidenega datuma vstopa v EU opravljene še 
nekatere prilagoditve podzakonskih predpisov. Uskladitev s CAD in Netting direktivo je 
predvidena do konca letošnjega leta, uvedba nove jamstvene sheme za vloge pri bankah pa 
s sprejemom podzakonskega predpisa do konca junija letos z začetkom uporabe s 
1.1.2001. 
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Večina podzakonskih predpisov k Zakonu o zavarovalništvu bo sprejeta do konca prvega 
trimesečja 2001. Za dokončno uskladitev področja zavarovalništva bodo sprejeti še 
predpis, ki bo urejal zavarovalno tehnične rezervacije in bo uveljavljen do 1.1.2002, in 
predpisa, ki bosta urejala naložbe zavarovalnice in bosta uveljavljena do 1.1.2003. 

Večina podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev je že 
sprejetih. Predpisa, povezana z določitvijo višine jamstva in zagotavljanjem jamstva za 
terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah, bosta izdana v letu 2001, sklep o 
pogojih za priznavanje prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev, ki jih je odobril 
pristojni organ države članice pa bo izdan do dejanskega vstopa v EU in uveljavljen ob 
dejanskem vstopu v EU. Ravno tako bodo z dnem dejanskega vstopa v EU uveljavljene 
določbe glede enotnega dovoljenja nadzora matične države in prostega opravljanja 
storitev. 

Nefinančne storitve 

Področje nefinančnih storitev v Republiki Sloveniji je delno usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije. 

S sprejemom temeljne zakonodaje na področju nefinančnih storitev je Republika Slovenija 
s pravnim redom Evropske unije uskladila področje varstva osebnih podatkov, področje 
pridobitve lastninske pravice državljanov Evropske unije, področje postopkov in določanja 
višine upravnih taks, področje zaščite živali, področje rudarskih dejavnosti, področje 
opravljanja kmetijskih in gozdarskih storitev brez vpisa v ustrezni register do devetdeset 
dni v koledarskem letu, področje storitev informacijske družbe ter področje dodelitve 
licenc v cestnem prometu, področje ustanavljanja podjetij ter gostinske dejavnosti in 
trgovino na debelo in na drobno. 

Dodatna prizadevanja bodo potrebna na področju kmetijstva v delu, ki se nanaša na 
pogojevanje opravljanja obrti in prometa s kmetijskimi zemljišči s slovenskim 
državljanstvom, na področju kulturnih dejavnosti, področju dodatnih pogojev za 
ustanavljanje podjetij in na področju pogodbe o trgovinskem zastopanju. S sprejemom 
področnih zakonov bo področje nefinančnih storitev v Republiki Sloveniji v celoti 
usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Finančne storitve 

Na področju bančništva m trga vrednostnih papirjev bo večina novega pravnega reda tudi 
že implementirana v začetku druge polovice leta 2000 

V avgustu letos poteče osemnajstmesečno prilagoditveno obdobje, v katerem morajo 
banke izvesti statusno organizacijske uskladitve. Obstoječim bankam bo Banka Slovenije 
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po uskladitvi z zakonom izdala dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ter drugih 
finančnih storitev, za katere so že imele dovoljenje. Za tiste finančne storitve, ki jih bodo 
želele na novo opravljati, pa bodo morale tudi obstoječe banke pridobiti dovoljenje Banke 
Slovenije. 

Na področju zavarovalništva bo pretežni del že sprejetega pravnega reda implementiran do 
konca prvega četrtletja 2001. 

Na področju trga vrednostnih papirjev bo večina določb novega zakona uveljavljena do 
konca julija letos. 

Nefinančne storitve 

Na področju varstva osebnih podatkov Republika Slovenija na podlagi novega Zakona o 
varstvu osebnih podatkov že izvaja določbe direktive 95/46/EC ter preprečuje nezakonite 
in neupravičene posege v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov, 
varovanju zbirk osebnih podatkov in uporabi le-teh 

Republika Slovenija ureja postopke in višino določanja upravnih taks skladno z direktivo 
73/148/EEC, kije v slovenski pravni red prenesena na osnovi Zakona o upravnih taksah. 

Na področju zaščite živali Republika Slovenija izvaja določbe direktive 99/42/EC glede 
odgovornosti ljudi za zaščito živali, pravil,za dobro ravnanje z živalmi in pogoje,v kijih je 
treba zagotoviti za zaščito živali. 

Na področju rudarskih dejavnosti Republika Slovenija izvaja podeljevanje koncesij za 
izkoriščanje naravnih bogastev tujcem skladno z direktivo, /EEC 82/1330/EEC. 

Na področju nepremičninske problematike Republika Slovenija zagotavlja pridobitev 
lastninske pravice državljanov Evropske unije po prilogi XIII Evropskega sporazuma in z 
Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti. Za področje nepremičnin veljajo v Republiki 
Sloveniji splošna načela prostega pretoka storitev, katerih spoštovanje je zagotovljeno z 
veljavnimi predpisi. 

Splošne zadeve področja, kjer so interesi tujcev enaki interesom slovenskih državljanov, 
so urejene z Zakonom o lastninskih in drugih stvarnih pravicah. 

Na področju storitev informacijske družbe Republika Slovenija na podlagi Zakona o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu zagotavlja jasna in predvidljiva pravila 
za uporabo elektronskega podpisa in za delovanje overiteljev elektronskega podpisa, prav 
tako pa so vzpostavljena jasna in predvidljiva pravila za izmenjavo elektronskih sporočil. 

Republika Slovenija bo sprejela Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Zakon o 
zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o filmskem 
skladu Republike Slovenije, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju 
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javnega interesa na področju kulture ter Zakon o ustanovitvi in delovanju institucije za 
varstvo osebnih podatkov, ki bodo področje nefinančnih storitev popolnoma uskladili s 
pravnim redom Evropske unije 

B.3. Upravna usposobljenost 

Finančne storitve 

Nadzor nad posameznimi segmenti finančnega trga je na različni stopnji usposobljenosti, 
kar je tudi posledica različne stopnje razvitosti posameznih trgov in različno dolge 
tradicije, vendar je kot celota na relativno visoki ravni in je v preteklem obdobju znatno 
napredoval. Zato je tudi stabilnost finančnih trgov ugodna. 

Tako nadzor bančnega poslovanja kot nadzor nad trgom vrednostnih papirjev sta se že v 
preteklih letih, pa tudi v tekočem letu kadrovsko okrepila. Nadzor nad zavarovalnim 
trgom se bo v letošnjem letu pravno statusno preoblikoval in kadrovsko okrepil. Vsi 
nadzorni organi izvajajo in načrtujejo nadaljnjo kadrovsko krepitev z dodatnim 
zaposlovanjem, izobraževanjem in usposabljanjem, da bodo lahko učinkovito izvajali 
naloge na področjih, za katere jih pooblašča zakonodaja. Predstavniki MF in nadzornikov 
finančnih trgov se redno udeležujejo seminarjev in delavnic, ki jih na temo prostega 
pretoka finančnih storitev in kapitala v državah članicah EU organizira TAIEX. 

Zakonsko opredeljeno obvezno sodelovanje nadzornih organov posameznih 

segmentov finančnega trga je formalizirano v obliki posebnega 

koordinacijskega telesa, sestavljenega iz predstavnikov vseh treh nadzornih 

institucij, ter sklenjenih sporazumov o medsebojnem sodelovanju. Obe vrsti 

sodelovanja že uspešno potekata. 

Nefinančne storitve 

Republika Slovenija ima večino institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije. Do konca leta 2002 bo kadrovsko okrepila Upravo za varstvo narave. Kmetijski 
inštitut Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za pravosodje ter Upravo Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo 

Republika Slovenija bo do 31 12.2000 ustanovila neodvisni organ, ki bo nadzoroval 
izvajanje Zakona o varstvu osebnih podatkov. Do 31 12 2001 bo prav tako ustanovljena 
institucija, pristojna za obveščanje Evropske komisije ali držav članic o zahtevah države na 
področju ustanavljanja ter za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij. 

poročevalec, št. 46 62 6. Vu''/ 2000 



2.3.4. Poglavje 4: Prost pretok kapitala 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je v zadnjem letu na področju liberalizacije pretoka kapitala bistveno 
napredovala. Neposredno po uveljavitvi 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 (v nadaljevanju: ESP) 1. 
februarja 1999 je bila s sprejemom Zakona o deviznem poslovanju (Ur. 1. RS, št. 23/99) 
dana zakonska podlaga za liberalizacijo kapitalskih tokov. Pravna ureditev na področju 
prostega pretoka kapitala je z novim Zakonom o deviznem poslovanju v terminološko 
definicijskem smislu in v smislu klasifikacije kapitalskih tokov usklajena z direktivo 
88/361/EEC. Zakonodaja popolnoma liberalizira neposredne naložbe, kreditne posle s 
tujino, osebne kapitalske prenose in nekatere posle z vrednostnimi papirji med rezidenti in 
nerezidenti. . 

V prvi polovici leta 1999 sta bila sprejeta paketa podzakonskih predpisov Banke Slovenije 
m Ministrstva za finance, ki so omogočili izvajanje Zakona o deviznem poslovanju. 

V slovenski pravni red je prevzeta večina določb direktive o prekomejnih kreditnih 
prenosih (97/5/EC), ki urejajo plačilni promet s tujino, in sicer v Sklepu o pogojih in 
načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Ur. 1 RS, št. 50/99), ki je začel veljati 
01.09.1999. V sklepu so povzeta določila direktive glede zagotavljanja informacij o 
obračunavanju provizij m ostalih stroškov ter času, potrebnem za izvršitev plačila v tujino. 

Bistven napredek je bil dosežen pri omogočanju pravice do ustanavljanja, kije z Zakonom 
o bančništvu. Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev 
zagotovljena pri opravljanju bančnih in zavarovalnih storitev ter storitev pri poslih z 
vrednostnimi papirji 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Zakon o deviznem poslovanju je v veljavi od meseca aprila 1999, podzakonski akti pa od 
meseca junija oz. septembra istega leta. Banka Slovenije in Ministrstvo za finance jih v 
celoti izvajata. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda na tem področju (Ministrstvo za 
finance. Banka Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za 
pravosodje) so usposobljene za kvalitetno opravljanje nalog s tega področja. V preteklem 
letu so se predstavniki Banke Slovenije in Ministrstva za finance udeležili več seminarjev 
m delavnic v organizaciji TAlEX-a na temo prostega pretoka kapitala Predstavniki Urada 
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Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja so se udeležili seminarja o 
preprečevanju pranja denarja v Pragi in več študijskih obiskov v državah članicah EU. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

Področje prostega pretoka kapitala je Republika Slovenija uredila skladno z določili ESP, 
ki je začel veljati 1. februarja 1999 Republika Slovenija v celoti spoštuje ESP, nekatere 
transakcije pa sprošča hitreje, kot zahteva ESP 

Zakon o deviznem poslovanju predstavlja velik korak naprej v procesu liberalizacije 
pretoka kapitala. Zakon popolnoma liberalizira nekatere transakcije v državo in iz države 
ter znatno zmanjšuje preostale omejitve. V smislu zagotavljanja popolne svobode pretoka 
kapitala sedanja zakonska ureditev v Republiki Sloveniji še ni v celoti usklajena z 
ureditvijo v Evropski uniji. Omejitve, ki ostajajo, so posledica izogibanja tveganj, ki bi jih 
povzročila morebitna nestabilnost na mednarodnih finančnih trgih. Zakon istočasno prinaša 
časovni načrt nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov in postavlja skrajne roke, v katerih 
je potrebno posamezne1 omejitve odpraviti. Pri transakcijah, ki so predmet ESP so roki 
usklajeni z ESP, pri drugih transakcijah pa so vezani na datum dejanskega vstopa v 
Evropsko unijo. Poleg tega je Svet Banke Slovenije junija 2000 podrobneje opredelil 
časovni okvir za sproščanje tokov kapitala v Republiki Sloveniji. 

Bistvena sprememba je pri neposrednih naložbah rezidentov Republike Slovenije v tujino, 
ki so bile pred tem dovoljene le pod določenimi pogoji, z novo zakonodajo pa so 
popolnoma liberalizirane. 

Na področju kreditnih poslov s tujino je Banka Slovenije takoj po uveljavitvi ESP 
odpravila zahtevani depozit za tuja finančna posojila Z uveljavitvijo Zakona o deviznem 
poslovanju so bili popolnoma liberalizirani vsi krediti tujini in iz tujine. 

Področje porfeljskih naložb Republika Slovenija sprošča hitreje, kot to zahteva ESP 
(popolna sprostitev do konca štiriletnega prehodnega obdobja t j. do 1. 2. 2003) Tako je 
BS znatno skrajšala rok, po katerem lahko tujci neomejeno prodajajo domačim osebam 
slovenske vrednostne papirje brez dodatnih stroškov (premija za nakup pravice do nakupa 
deviz), in sicer iz štirih let na eno leto, le-ta pa se bo potopoma še skrajševal in sicer v treh 
korakih: prvič konec leta 2000, drugič leta 2001 in tretjič, dokončno leta 2002. Tudi 
strošek takšne prodaje pred potekom enega leta se z ukrepom Banke Slovenije postopno 
znižuje, dokončno pa bo odpravljen konec leta 2002. V drugem kvartalu leta 2000 znaša 
premija za nakup pravice do nakupa deviz, ki jo četrtletno določi guverner Banke 
Slovenije, 0,5% višine kupljenih pravic Portfeljske naložbe rezidentov v tujino, ki so bile 
prej prepovedane, so znatno liberalizirane 

V celoti so bili liberalizirani vsi osebni kapitalski prenosi, prav tako pa so pod določenimi 
pogoji dovoljeni posli izdaje in dostopa tujih vrednostnih papirjev na slovenskem trgu in 
slovenskih vrednostnih papirjev v tujini, kar pred sprejemom novega Zakona o deviznem 
poslovanju ni bilo dovoljeno 
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Večja prostost velja tudi pri režimu za fizični prenos gotovine in za depozitne račune. V 
skladu s časovnim okvirom liberalizacije kapitalskih tokov v Republiki Sloveniji bodo do 
sredine leta 2001 sproščene omejitve za prosto odpiranje depozitnih računov rezidentov v 
tujini za gospodarski sektor, do vstopa v Evropsko unijo pa še za ostale sektorje 
(prebivalstvo); omejitve fiztičnih prenosov finančnih sredstev rezidentov pa bo Banka 
Slovenije do konca leta 2001 popolnoma sprostila. Do konca leta 2000 bodo popolnoma 
sproščeni dvigi tolarske gotovine z računov nerazidentov. 

Glede nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov je zakon je zasnovan tako, da same 
omejitve, za katere Republika Slovenija ocenjuje, da so v tem trenutku še potrebne, niso 
neposredno predmet njegovih določil. Pristojnosti za njihovo določanje so z zakonom 
prenesene bodisi na Banko Slovenije ali Ministrstvo za finance. Na ta način je 
vzpostavljena potrebna fleksibilnost v nadaljnjem procesu liberalizacije pretoka kapitala. V 
nadaljnjih korakih namreč ne bo potrebno spreminjati zakona, ampak bodo te korake s 
podzakonskimi akti lahko izvedle institucije, ki so za to dobile pooblastila 

Pravica do ustanavljanja bo zagotovljena tudi na področju revidiranja in medijev (Zakon o 
revidiranju in Zakon o medijih sta v sprejemu v Državnem zboru) ter na področju družb za 
upravljanje skladno z načrtovanim novim Zakonom o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje. Na področju preprečevanja pranja denarja, je zakonodaja Republike Slovenije 
popolnoma skladna s pravnim redom Evropske unije. Ne glede na to pa želi Republika 
Slovenija poostriti in nadgraditi zahteve direktive 91/308/EEC. Zato bo do konca junija 
2001 sprejela nov zakon o preprečevanju pranja denarja, v katerem bodo spremenjene 
rešitve glede zavezancev, pri katerih se izvajajo ukrepi za odkrivanje in preprečevanje 
pranja denarja, glede natančnejše določitve nalog in obveznosti zavezancev pri 
identifikaciji strank, glede razširitve pristojnosti Urada za preprečevanje pranja denarja, 
decentralizacije sistema nadzora nad izvajanjem zakona o preprečevanju pranja denarja, 
zaostritve sankcij ter podaljšanja rokov hrambe dokumentacije. 

Skladno s prilogo XIII ESP ter z Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Ur. I. RS, št. 9/99) 
je v Republiki Sloveniji za državljane iz držav članic EU mogoč nakup nepremičnin ob 
pogoju vzajemnosti in triletnem stalnem bivališču na ozemlju Republike Slovenije. 

Sprejeta zakonodaja na področju prostega pretoka kapitala se v celoti izvaja. Institucije za 
spremljanje in izvajanje pravnega reda na tem področju učinkovito delujejo in skrbijo za 
stalno usposabljanje. 
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2.3.5. Poglavje 5: Pravo gospodarskih družb 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Pravo gospodarskih družb 

V marcu 2000 je Državni zbor Republike Slovenije zaključil prvo obravnavo predloga 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Z njegovo 
uveljavitvijo bo s pravnim redom Evropske unije v celoti usklajena slovenska zakonodaja, 
ki ureja status gospodarskih subjektov. Uskladitev se nanaša predvsem na zagotovitev 
varstva upnikov, ureditev delitev kapitalskih družb in na notranjo uskladitev zakona. 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F, 
Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije z dne 6. oktobra 1999) pa določa tudi 
črtanje določbe, po katerem mora poslovodstvo gospodarske družbe zagotoviti 
medsebojno sporočanje v slovenskem jeziku, in s tem odpravo disknminatornih določb v 
obstoječem Zakonu o gospodarskih družbah. 

Na podlagi Zakona o računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 23/99), s katerim je bila v celoti 
usklajena zakonodaja na področju računovodstva nepridobitnih organizacij, so bili v 
mesecu oktobru oziroma novembru 1999 sprejeti naslednji podzakonski akti: 
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 

kontnega načrta (Ur. 1. RS, št. 86/99); 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur. 1. RS, št. 86/99); 
- Navodilo o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. 1. RS, št. 86/99); 
- Sklep o določitvi kontnega okvira za nepridobitne organizacije - pravne osebe 

zasebnega prava (Ur. 1. RS, št. 95/99); 
- Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 36 - računovodske rešitve v 

nepridobitnih organizacijah (Ur. 1. RS, št. 95/99); 
- Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 56. člena zakona o 

računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 89/99); 
- Navodilo za uskladitev računovodskih evidenc po tretjem odstavku 59. člena zakona o 

računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 89/99). 

V tretji obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije je predlog Zakona o revidiranju, 
s katerim bo slovenska zakonodaja na področju revidiranja v celoti usklajena z Osmo 
direktivo Sveta EU 84/253/EEC. ' 

Intelektualna lastnina 

V septembru 1999 sta bila sprejeta Zakon o ratifikaciji pogodbe Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino o avtorski pravici (Ur. 1. RS - MP, št. 25/99) ter Zakon o ratifikaciji 
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pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Ur. L 
RS - MP, št. 25/99). 
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A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Pravo gospodarskih družb 

Zakon o gospodarskih družbah v pretežni meri izvajajo gospodarski subjekti. Izvajanje 
zakona poteka brez večjih težav. 

Intelektualna lastnina 

Zakonodajo na področju varstva intelektualne lastnine izvajajo naslednje institucije: Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino, sodišča, policija in carina, zastopniki strank 
ter kolektivne organizacije za uveljavljanje avtorskih pravic. 

Urad RS za intelektualno lastnino ima v sistemu varstva intelektualne lastnine osrednjo 
vlogo. Urad zagotavlja kakovostno varstvo pravic intelektualne lastnine vsem prijaviteljem 
pod enakimi pogoji, se vključuje in sodeluje v mednarodnih organizacijah na področju 
intelektualne lastnine, skrbi za osveščenost uporabnikov o pomenu pravnega varstva 
intelektualnih pravic, razvija informacijsko okolje s kakovostnimi tehnološkimi 
informacijami za učinkovito uporabo pravic intelektualne lastnine ter izvaja nadzor nad 
poslovanjem kolektivnih organizacij za uveljavljanje avtorskih pravic. Urad RS za 
intelektualno lastnino je kakovostno delujoč urad, ki na podlagi zakonov in mednarodnih 
pogodb in sporazumov s področja intelektualne lastnine izvaja svoje naloge brez 
zaostankov in sprejema odločitve na visoki strokovni ravni. 

Obseg zadev, ki jih je Urad opravil v preteklih treh letih in napovedi obsega dela za leto 
2000, kažejo, da se pripad zadev iz leta v leto povečuje in bo po oceni za letošnje leto 
presegel 48.000 zadev: 

A PATENTI 
Nacionalne Razširitvene Patentne prijave po Skupaj 
patentne prijave evropske patentne PCT sporazumu posamezno leto 

prijave 

za 

Leto 

1997 504 
1998 415 
1999 400 
2000 400 

2338 
2616 
2800 
3000 

27089 
35910 
36000 
36000 

29931 
38941 
39200 
39400 

B ZNAMKE 
Nacionalne prijave Registracija po madridskem sistemu 
znamk 

1997 
1998 
1999 
2000 

1960 
1833 
2000 
2000 

6318 
5816 
5500 
6000 

8278 
7649 
7500 
8000 
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C MODELI IN VZORCI 
Nacionalne prijave 
modelov in Mednarodno deponiranje vzorcev po Haaškem sporazumu 
vzorcev 

1997 
1998 
1999 
2000 

115 
127 
130 
130 

813 
836 
850 
900 

928 
963 
980 
1030 

1997 Skupaj vse zadeve 
1998 Skupaj vse zadeve 
1999 Skupaj vse zadeve 
2000 Skupaj vse zadeve 

39137 
47553 
47680 
48430 

Zaradi ustrezne organiziranosti ter primerne strokovne usposobljenosti kadrov poteka 
izvajanje veljavne zakonodaje v okviru Urada RS za intelektualno lastnino tekoče in na 
strokovno visoki ravni. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Pravo gospodarskih družb 

Ker Zakon o gospodarskih družbah pretežno izvajajo gospodarski subjekti, priprava 
sprememb in dopolnitev zakona ni zahtevala krepitve upravnega sistema, po njegovem 
sprejemu in uveljavitvi pa bodo potrebne zgolj ustrezne prilagoditve subjektov na trgu. 

Intelektualna lastnina 

Trenutno je v Uradu RS ža intelektualno lastnino sistemiziranih 57 delovnih mest. V 
preteklem letu se število zaposlenih ni povečalo, vendar pa pričakujemo, da bo zaradi 
prilagoditve potrebam v zvezi z vključitvijo Republike Slovenije v Evropsko patentno 
konvencijo in s tem uvedbe registracije evropskih blagovnih znamk bo v letu 2000 prišlo 
do kadrovskih okrepitev v skladu z vladnim programom zaposlovanja. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravo gospodarskih družb 

Na področju prava gospodarskih družb bo predvidoma še v letošnjem letu sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki bo v celoti zaključil 
prilagajanje slovenskega pravnega reda zakonodaji Evropske unije na navedenem 
področju. Najpomembnejše spremembe, ki so posledica usklajevanja s pravnim redom 
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Evropske unije, se nanašajo na natančnejše in konkretnejše obveznosti podjetij pri objavi 
poslovnih poročil in računovodskih izkazov, definicije posamezne kategorije kapitala, 
povečanje minimalnega zneska osnovnega kapitala, delitve družb, posebnosti enoosebnih 
gospodarskih družb, natančnejšo določitev odgovornosti med posameznimi organi 
podjetja (delničarji, nadzorni svet, uprava) in druge. 

Intelektualna lastnina 

Na področju intelektualne lastnine bodo v letošnjem letu sprejeti trije zakoni in sicer 
Zakon o industrijski lastnini, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah ter Zakon o ukrepih na meji. 

Zakon o industrijski lastnini bo poleg uskladitve z novimi pravnimi akti na tem področju 
vseboval tudi prepoved vzporedne trgovine s farmacevtskimi izdelki. Zakon bo uvedel tudi 
dodatno možnost, ki bo kateremukoli vlagatelju patenta omogočila pridobitev dodatnega 
varstvenega certifikata v Sloveniji v šestih mesecih po pristopu Republike Slovenije k 
Evropski uniji. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah bo med 
drugim vključeval vsebino obeh navedenih pogodb Svetovne organizacije za intelektualno 
lastnino, s tem pa tudi glavne določbe predloga Direktive o informacijski družbi. 

Zakon o ukrepih na meji je bil pripravljen na podlagi študije Max Planck inštituta iz 
Miinchna ter v obliki delovnega gradiva že predložen Evropski komisiji Zakon bo urejal 
tako boj proti piratstvu kot tudi proti ponarejanju (vključno s patenti). 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in politik 

Pravo gospodarskih družb 

Veljavni Zakon o gospodarskih družbah, ki je bil sprejet v letu 1993, je bil zasnovan po 
vzoru nemškega zakona in že sedaj predstavlja sodoben ter z zakoni drugih evropskih 
držav primerljiv zakon. S sprejemom predlaganih sprememb in dopolnitev zakona pa bo 
pravo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v celoti usklajeno tudi s pravnim redom 
Evropske unije 

Intelektualna lastnina 

Pridobivanje in varstvo pravic industrijske lastnine ter uveljavljanje avtorskih pravic je v 
Republiki Sloveniji urejeno predvsem z dvema zakonoma: Zakonom o industrijski lastnini 
(Uradni list RS, št 13/92, 27/93, 34/97 - odločba US, 75/97) ter Zakonom o avtorski in 
sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) Poleg tega Urad Republike Slovenije za 
intelektualno lastnino neposredno izvaja naloge, ki izhajajo iz vrste mednarodnih pravnih 
aktov, katerih podpisnica oziroma članica je Republika Slovenija 
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Slovenska zakonodaja je na področju varstva intelektualne lastnine že ob sedanji ureditvi v 
načelu skladna z evropskimi predpisi na tem področju, nove zakonodajne rešitve pa bodo 
pravni red Evropske unije v celoti prenesle v pravni red Republike Slovenije. Tako bo 
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah potrebno dopolniti z direktivami, ki so bile sprejete 
po njegovi uveljavitvi leta 1995 (direktiva o varstvu baz podatkov), določene rešitve, ki so 
se pokazale kot neprimerne, pa bo potrebno spremeniti. Pri zakonu o industrijski lastnim 
bo usklajeno izrazoslovje z uporabljenim v direktivi o znamkah in modelih, ter uvedeni 
nekateri novi instituti, kot je predvsem izčrpanje pravic in omejitev pravic. Pri ukrepih na 
mejah bodo postopki glede na načela iz uredbe EU poenoteni in sicer tako, da bo veljal 
enak postopek za ponarejene blagovne znamke in piratsko blago. 

Varstvo pravic intelektualne lastnine je v Republiki Sloveniji na enaki ravni, kot v državah 
članicah Evropske unije, posebno pozornost pa bo potrebno nameniti zagotovitvi 
učinkovitejšega sodnega varstva ob kršitvah pravic intelektualne lastnine. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Intelektualna lastnina 

Urad RS za intelektualno lastnino je organiziran po načelu maksimalne izrabe visoko 
strokovnih in za področje intelektualne lastnine specializiranih kadrov. Notranja 
organizacija zagotavlja visoko stopnjo aktivne koordinacije in neprestan nadzor kakovosti 
postopkov, odločitev in vsebine informacij, ki se ustvarjajo na Uradu. Celotno delovanje 
Urada je podprto z informacijskim sistemom za odločanje in spremljanje postopkov, ki 
izpolnjuje pogoje mednarodne informacijske in komunikacijske izmenljivosti po standardih 
na področju intelektualne lastnine (W1P0 standardi). Poleg tega informacijski sistem 
omogoča mednarodno komunikacijo z drugimi uradi in z mednarodnimi sistemi kot je 
EPO ter organi raznih konvencij, v katere je vključena Republika Slovenija. Urad RS za 
intelektualno lastnino je v celoti institucionalno usposobljen tako za zakonodajno 
prilagajanje kot tudi za izvajanje funkcij v okviru mednarodnih (Madridski sporazum in 
Madridski protokol na področju blagovnih znamk) in tudi evropskih sistemov s področja 
intelektualne lastnine (Evropska patentna organizacija). 

Za reševanje sporov na področju pravic intelektualne lastnine v okviru pravosodnega 
sistema je od leta 1992 v Republiki Sloveniji pristojno le eno sodišče in sicer Okrožno 
sodišče v Ljubljani. S pristopom Slovenije k Evropski uniji bo to sodišče pridobilo status 
sodišča znamk Evropske unije na prvi stopnji ter bo na podlagi evropskih predpisov 
odločalo o veljavnosti znamk EU Zato bo posebna pozornost v prihodnje namenjena prav 
usposabljanju sodnikov s področja blagovne znamke skupnosti. 

Na področju pregona storilcev kaznivih dejanj, kršitev pravic intelektualne lastnine ter v 
zvezi s preprečevanjem prometa s ponarejenimi blagovnimi znamkami in piratskim blagom 
so policijski in carinski organi ustrezno pripravljeni in pri svojem delu učinkoviti. Po 
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sprejemu Zakona o ukrepih na meji pa bo za zagotovitev njegovega izvajanja potrebno 
dodatno usposabljanje carinikov, policistov ter delavcev v pravosodju. 

Slovenski zastopniki za zastopanje pred Uradom za intelektualno lastnino že sedaj 
učinkovito zastopajo stranke v postopku za pridobitev pravic tako na podlagi nacionalnih 
kot tudi mednarodnih prijav. Z vstopom v Evropsko unijo pa naj bi pridobili na podlagi 
prej pridobljenih pravic tudi možnost zastopanja pred evropskim patentnim uradom in 
uradom Evropske unije za harmonizacijo notranjega trga. 

• 

Pravni red Evropske unije sicer ne ureja delovanja kolektivnih organizacij, so pa le-te nujni 
pogoj za učinkovito uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic. Tako so bile po uveljavitvi 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ustanovljene kolektivne organizacije za 
uveljavljanje avtorskih pravic in sicer na področju glasbe, književnosti in fotokopiranja, ki 
imajo sklenjene sporazume s sorodnimi tujimi organizacijami, vključene pa so tudi v 
mednarodne nevladne organizacije (CISAC, IFRRO). 

poročevalec, št. 46 72 



2.3.6. Poglavje 6: Politika konkurence in državnih pomoči 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Konkurenca 

Na podlagi junija 1999 sprejetega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. 1. 
RS, št. 56/99) je Vlada Republike Slovenije januarja 2000 sprejela Uredbo o vsebini in 
zahtevanih elementih obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Ur. 1. RS, št. 4/2000). 
Uredba vsebinsko povzema Uredbo Evropske komisije 447/98, obrazec za priglasitev pa 
vsebuje elemente, potrebne za presojo koncentracij na slovenskem trgu. Junija 2000 je bila 
sprejeta Uredba o skupinskih izjemah, ki vsebinsko povzema Uredbo Evropske komisije 
2790/99. 

Državne pomoči 

Decembra 1999 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o nadzoru državnih 
pomoči (Ur. 1. RS, št. 1/2000). Zakon vsebinsko povzema določbe 87. člena 
Amsterdamske pogodbe, v katerem so opredeljeni elementi dopustne in nedopustne 
državne pomoči ter ureja postopek in nadzor nad dodeljevanjem ter uporabo državnih 
pomoči z namenom uveljavljanja načel tržnega gospodarstva, ohranjanja konkurence in 
izvajanja mednarodno sprejetih obveznosti. Z uveljavitvijo zakona januarja 2000 je bila 
uveljavljena zakonska obveznost priglašanja novih državnih pomoči Komisiji za nadzor 
nad državnimi pomočmi, ki priglašeno državno pomoč potrdi ali izda negativno mnenje 
oziroma mnenje s pridržkom in od priglasitelja zahteva dopolnitev in uskladitev. 

V Zakonu o nadzoru državnih pomoči je predviden sprejem treh podzakonskih aktov, s 
katerimi bo slovenska zakonodaja v celoti usklajena z določili pravnega reda Evropske 
unije. Februarja 2000 je bil sprejet Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih 
pomočeh (Ur 1. RS, št. 19/2000), aprila pa Uredba o posredovanju podatkov za 
predhodni in naknadni nadzor (Ur. 1 RS, št. 36/2000). Junija je bila sprejeta Uredba o 
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za 
upravljanje posameznih shem državnih pomoči, ki določa, kako ravnati pri horizontalnih, 
regionalnih in sektorskih ciljih in oblikuje splošna pravila za dodeljevanje državnih pomoči. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Konkurenca 

Na osnovi sprejetega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter že sprejetih 
podzakonskih aktov se izvaja varstvo konkurence, ki je v celoti v pristojnosti Urada RS za 
varstvo konkurence Poleg operativnega izvajanja vseh aktivnosti, ki izhajajo iz samega 
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zakona, v okviru Urada vzporedno potekajo tudi aktivnosti z namenom dviga splošne 
konkurenčne kulture v vseh segmentih udeležencev na trgu. 

Urad RS za varstvo konkurence ima v Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence 
opredeljeno funkcionalno neodvisnost z ustreznimi pooblastili. Odločbe Urada so 
dokončne, podjetja, ki so obravnavana v postopku, pa imajo možnost pravnega varstva 
pred Upravnim sodiščem. Predvsem preko nadzorovanja koncentracij je zaznaven dvig 
konkyrenčne kulture. 

Državne pomoči 

Oktobra 1999 so bila pripravljena strokovna izhodišča za pripravo programa prilagoditve 
obstoječih državnih pomoči v Sloveniji sistemu Evropske unije. Zbirni podatki so bili prvič 
obdelani na enoten način, ker pa evidence pri dajalcih pomoči niso bile prilagojene 
pravilom Evropske unije, je prišlo do nekajmesečne zamude. Komisija za nadzor državnih 
pomoči je na podlagi programov prilagoditve ministrstev pripravila enoten Program 
prilagoditve državnih pomoči, ki gaje Vlada Republike Slovenije sprejela 12.5.2000. 

Decembra 1999 je Vlada Republike Slovenije potrdila Program prilagajanja tekstilne in 
oblačilne industrije ter Program prilagajanja usnjarske in obutvene industrije pogojem 
notranjega trga v obdobju 2000-2003, kar je pogoj za nadaljnje dodeljevanje državnih 
pomoči tem panogam; državna pomoč je namenjena za odpravljanje strukturnih problemov 
panog in pospešitev procesa prilagajanja podjetij usnjarske in obutvene ter tekstilne in 
oblačilne industrije zahtevam enotnega trga Evropske unije Program prestrukturiranja 
slovenskega železarstva je Vlada Republike Slovenije potrdila marca 2000 in ga 
posredovala Evropski komisiji 

Poročilo o državnih pomočeh za leti 1998 in 1999 je Vlada Republike Slovenije sprejela 
junija 2000 in bo Evropski komisiji posredovano do 30.06.2000. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Konkurenca 

V Uradu RS za varstvo konkurence je zaposlenih devet ljudi, v letu 2000 bosta zaposlena 
še dva. Ustanavljanje novih institucij na tem področju ni potrebno V organizaciji Urada 
poteka strokovno usposabljanje delavcev Urada in ostalih organov, ki neposredno 
sodelujejo v postopkih varstva konkurence Septembra 1999 se je začel program 
usposabljanja udeležencev na trgu (podjetij) preko specializiranih seminarjev in delavnic v 
okviru horizontalnega (multicountry) PHARE programa, bilateralne oblike tehničnih 
pomoči v sodelovanju s strokovnjaki iz Francije, Švedske, Danske in Nemčije ter 
specializiranih programov OECD Programi usposabljanja, ki jih za udeležence na trgu 
(podjetja) organizira Gospodarska zbornica Slovenije, se že izvajajo, v teku pa so tudi 
priprave na oblikovanje programa usposabljanja sodnikov 
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Državne pomoči 

Zakon o nadzoru državnih pomoči je zagotovil pravno podlago za ustanovitev Komisije za 
nadzor nad državnimi pomočmi, ki je bila imenovana konec februarja 2000 in je 
nadomestila Komisijo za spremljanje državnih pomoči. Sestavlja jo devet članov iz 
ministrstev, ki niso dajalci državnih pomoči, Statističnega urada Republike Slovenije, 
Urada za varstvo konkurence in neodvisnih strokovnjakov. 

Strokovno, tehnično in administrativno podporo Komisiji za nadzor nad državnimi 
pomočmi zagotavlja Sektor za nadzor nad državnimi pomočmi, ki je nastal iz prejšnje 
Službe za nadzor državnih pomoči in trenutno šteje 12 zaposlenih, kar predstavlja v 
primerjavi s 4 zaposlenimi v septembru 1999 velik napredek. 

TAIEX 

V letu 1999 je TAIEX financiral obisk dveh strokovnjakov za področje državnih pomoči. 
V okviru tega obiska je bil organiziran posvet o pravilih na področju državnih pomoči za 
mala in srednja podjetja ter o pravilih, ki veljajo za dodeljevanje državnih garancij. Posveta 
se je udeležilo 15 udeležencev z različnih ministrstev. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Konkurenca 

Slovenska zakonodaja na področju varstva konkurence je s sprejemom vseh podzakonskih 
aktov v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. Urad za varstvo konkurence je z 
uveljavitvijo zakonodaje prevzel zadolžitve, ki so z zakonom uveljavljene tako za klasičen 
podjetniški sektor kot tudi za javna podjetja. S tem so zagotovljeni pogoji za enotno 
obravnavanje vseh omejevanj konkurence, tudi tistih, ki izhajajo iz podeljenih in izključnih 
pravic oziroma nacionalnih monopolov komercialnega značaja. 

Državne pomoči 

S sprejemom podzakonskih aktov na podlagi Zakona o nadzoru državnih pomoči so 
pravila o državnih pomočeh EU prenesena v pravni red Republike Slovenije in upoštevana 
pri pripravljanju novih državnih pomoči, kakor tudi izvajanju ex ante in ex post nadzora. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Državne pomoči 

6. julij 2000 75 poročevalec, št. 46 



Z izvršeno kadrovsko okrepitvijo v Sektorju za nadzor nad državnimi pomočmi in 
imenovanjem Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi je v Republiki Sloveniji 
zagotovljena potrebna upravna struktura za izvajanje sprejete zakonodaje. 

V obdobju do vstopa v Evropsko unijo bo v organizaciji Sektorja za nadzor nad državnimi 
pomočmi potekalo izobraževanje in usposabljanje kadrov na ministrstvih, ki so dajalci 
državnih pomoči tako, da bo področje v celoti urejeno kot v državah članicah Evropske 
unije. 

Za področje državnih pomoči je bilo februarja 2000 dogovorjeno tesno medinstitucionalno 
sodelovanje (twinning) s strokovnjaki iz Francije (ki imajo v projektu vodilno vlogo) in 
Avstrije, ki se bo predvidoma začelo izvajati jeseni, program pa bo trajal poldrugo leto. 
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2.3.7. Poglavje 7: Kmetijstvo 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Zakoni 

J 
V decembru 1999 je bil sprejet Zakon o zaščiti živali (Ur. 1. RS, št. 98/99), s katerim so v 
slovenski pravni red delno prenesene direktive 91/628/EEC, 91/629/EEC, 91/630/EEC, 
86/609/EEC, 93/119/EC, 88/166/EEC, 98/58/EC, 1999/74/EC in 1999/22/EC. 

V decembru 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
veterinarstvu (Ur. 1. RS, št. 101/99), na podlagi katerega je bil vzpostavljen sistem vodenja 
in odgovornosti s strani Veterinarske uprave RS kot centralne veterinarske oblasti. 

V decembru 1999 je bil sprejet Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur. 1. RS, 
št. 101/99), s katerim so v slovenski pravni red prenesene direktive 81/851/EEC, 
81/852/EEC, 90/677/EEC in 92/74/EEC. 

V maju 2000 je bil sprejet Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili.( Ur. L. RS, št. 52/2000). Ta zakon v slovenski pravni red prenaša 
standarde , tehnične predpise, teste, in certifikate o zdravstveni ustreznosti živil in snovi, ki 
prihajajo v stik z živili. 

V juniju 2000 je bil sprejet Zakon o kmetijstvu (Ur. 1. RS, št. 54/2000). Zakon predstavlja 
sistemsko podlago za uskladitev slovenske kmetijske politike s skupno kmetijsko politiko 
EU. Zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, 
ukrepe kmetijske politike (tržno cenovne ukrepe, strukturne ukrepe), kakovost in 
označevanje kmetijsko-živilskih proizvodov, promet s kmetijsko-živilskimi proizvodi, 
javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe 
za izvedbo zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter 
inšpekcijski nadzor. 

Podzakonski akti 

Splošne določbe / horizontalne vsebine 

V decembru 1999 je bila izdana Uredba o akreditacijskih pogojih za agencijo Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Ur. 1. RS, št. 107/99). Navedena uredba v 
slovenski pravni red prenaša zahteve, ki jih mora Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja izpolnjevati v skladu z uredbo 1663/95/EC. 
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Skupne tržne ureditve 

V marcu 2000 je bila izdana Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter proizvodnjo hrane za leto 2000 (Ur. 1. RS, št. 27/2000, 31/2000, 48/2000). 

V februarju 2000 je bil izdan Seznam geografskih oznak vina in drugih proizvodov iz 
grozdja in vina (Ur. 1. RS, št. 10/2000), s katerim sta v slovenski pravni red preneseni 
uredbi 3201/90/EEC in 823/87/EEC. 

V aprilu 2000 je bil izdan Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih 
proizvodov iz grozdja in vina (Ur. 1. RS, št. 32/2000), s katerim je v slovenski pravni red 
prenesena uredba 823/87/EEC. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

V marcu 2000 je bila izdana Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje 
podeželja in obnovo vasi za leto 2000 (Ur. L RS, št. 31/00). 

V aprilu 2000 je bilo izdano Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju 
(Ur l. RS, št. 34/00). Navodilo je nastalo na osnovi Kodeksa dobre kmetijske prakse 
(Codex of good Agricultural Practise), v skladu z uredbo 2078/92/EEC ter t.i. nitratno 
direktivo. 

Veterinarske in fitosanitarne vsebine 

V oktobru 1999 je bil izdan Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Veterinarskega 
zavoda Slovenije (Ur. 1. RS, št. 86/99), s katerim je bil izveden takojšnji prenos 
odgovornosti pooblaščanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge certificiranja, na 
direktorja Veterinarske uprave RS. 

V oktobru 1999 so bile izdane naslednje odredbe: 
- Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in 

zatiranja krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča bakterija Ralstonia solanacearum 
(smith) Yabuuchi et at. (Ur. 1. RS, št. 85/99), s katero je v slovenski pravni red 
prenesena direktiva 98/57/EC. 

- Odredba o označevanju in registraciji govedi (Ur. 1. RS, št. 86/99), s katero so v 
slovenski pravni red prenesene uredbe 820/97/EC, 2629/97/EC, 2630/97/EC, 

494/98/EC m 2628/97/EC. 
- Odredba o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja širjenja škodljivih 

posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih (Ur. 1. RS, št. 88/99), s katero je v 
slovenski pravni red prenesena Priloga IV uredbe 2377/90/EEC. 

- Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja 
širjenja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih (Ur. 1 RS, št. 88/99), s 
katero sta v slovenski pravni red preneseni direktiva 96/22/EEC in odločba 
1999/879/EC. 
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V oktobru 1999 je bilo izdanih 33 navodil o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in 
zatiranje različnih bolezni (Ur. L RS, št. 82-85/99), s katerimi so bili v slovenski pravni red 
preneseni predpisi Evropske unije, ki urejajo zdravstveno varstvo živali in ukrepe, ki se 
izvajajo ob izbruhu določenih kužnih bolezni. 

V oktobru 1999 so bili izdani tudi sledeči pravilniki: 
- Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega veterinarskega inšpektorja (Ur. 

L RS, št. 82/99), s katerim je usklajeno področje identifikacije mejnega veterinarskega 
inšpektoija. 

- Pravilnik o pogojih za uporabo pridelka zavarovane sorte za nadaljnjo setev in o 
kriterijih za male kmete (Ur. 1. RS, št. 82/99), s katerim je v slovenski pravni red 
prenesena uredba 1768/95/EC. 

- Pravilnik o postopku za varstvo nove sorte rastlin (Ur. 1. RS, št. 85/99), s katerim je v 
slovenski pravni red prenesena uredba 1239/95/EC. 

V novembru 1999 sta bila izdana dva pravilnika. 
- Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter 

oddajo v promet za javno potrošnjo (Ur. 1. RS, št. 91/99), s katerim so v slovenski 
pravni red prenesene direktive 64/433/EEC, 71/118/EEC, 92/116/EEC, 77/99/EEC, 
92/5/EEC, 88/65 7/EEC, 95/65/EC, 89/437/EEC, 91/492/EEC, 91/493/EEC, 
91/495/EEC, 92/45/EEC, 92/46/EEC, odločba 96/340/EC ter direktive 93/119/EC, 
77/96/EEC in 98/658/EC. 

- Pravilnik o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, 
označevanju šarže in certificiranju (Ur. 1. RS, št. 94/99), s katerim so v slovenski pravni 
red prenesene direktive 96/93/EC, 89/396/EEC, 64/433/EEC, 77/99/EEC, 92/46/EEC, 
71/118/EEC, 94/65/EC, 91/492/EEC, 91/493/EEC, 91/495/EEC, 92/45/EEC in 
89/437/EEC. 

V decembru 1999 je bil izdan Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih 
obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in 
surovin živalskega izvora (Ur. 1. RS, št. 100/99), s katerim so v slovenski pravni red 
prenesene direktive 64/433/EEC, 71/118/EEC, 92/116/EEC, 77/99/EEC, 92/5/EEC, 
88/657/EEC, 95/65/EC, 89/437/EEC, 91/492/EEC, 91/493/EEC, 91/495/EEC, 
92/45/EEC, 92/46/EEC, odločba 96/340/EC ter direktivi 77/96/EEC in 98/23/EC. 

V marcu 2000 je bil izdan Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in 
posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane (Ur. 1. RS, št. 22/2000), s katerim sta 
v slovenski pravni red preneseni direktivi 95/69/EC in 98/51/EC. 

V aprilu 2000 je bila izdana Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje 
šarke, ki jo povzroča virus plum pox potyvirus (Ur. 1 RS, št. 32/2000, 39/2000), s katero 
je v slovenski pravi red prenesen predpis, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin in ukrepe, ki 
se izvajajo ob pojavu določenih karantenskih bolezni. 
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V maju 2000 je bil izdan Pravilnik o pogojih za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč 
za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom (Ur. L RS, št. 42/2000), s 
katerim so v slovenski pravni red prenesene direktive 90/429/EEC, 91/68/EEC in 
92/65/EEC. 

Programi, sprejeti na Vladi RS 

V decembru 1999 je bil sprejet in posredovan Evropski komisiji Načrt razvoja podeželja 
2000-2006, ki je v skladu z uredbo 1268/99/EC in je podlaga za koriščenje pristopne 
pomoči s področja kmetijstva in razvoja podeželja SAPARD. Na podlagi komentarjev 
Evropske komisije je bil načrt dopolnjen in ji ponovno posredovan v aprilu 2000. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Horizontalne vsebine 

Na področju vzpostavitve Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je bil 
narejen pomemben napredek. Sprejeti so bili akreditacijski pogoji, ki so popolnoma 
usklajeni z določili Priloge k uredbi 1663/95/EC, in posredovani Evropski komisiji. V 
izdelavi so smernice (guidelines) za izvedbo ukrepov razvoja podeželja (SAPARD), kot 
tudi smernice za sektor za finance, sektor za notranjo revizijo in sektor za notranjo 
kontrolo. Vzporedno se pripravljajo kontrolni listi (check lists), interna navodila (desk 
instructions) in opisi postopkov znotraj vseh omenjenih sektorjev. 

Na področju izgradnje informacijskega sistema MKGP je že vzpostavljena podatkovna 
baza o kmetijskih gospodarstvih, ki pridobivajo subvencije. V bazi je zajetih 55.000 
kmetijskih gospodarstev s podatki o živalih ter podatki o površinah in rabi tal. Slovenija je 
v letu 2000 nadalje razširila sistem plačil subvencij na površino in premij na žival, skladno 
s skupno kmetijsko politiko EU. Za potrebe kontrole subvencij na površino se baza o 
kmetijskih gospodarstvih nadgrajuje s podatki o vrstah rabe na parcelo iz zemljiškega 
katastra. Za kontrolo premij na žival se vzpostavlja povezava z registrom govedi. 

Zajem rabe zemljišč iz ortofoto posnetkov se nadaljuje. Do konca aprila 2000 je bila zajeta 
raba zemljišč za 1.168 listov od 3.250. V letu 2000 je planiran zajem še za nadaljnjih 888 
listov in sicer v okviru projekta, ki ga sofinancira Svetovna banka 

Register pridelovalcev grozdja in vina je v celoti vzpostavljen in redno vzdrževan Deluje 
na 30 upravnih enotah, ki so preko računalniške mreže povezane s centralno bazo na 
MKGP Vsebuje podatke o pridelovalcih grozdja in vina ter podatke o površinah 
vinogradov, vinski trti in pridelku grozdja in vina. Podatki iz registra pridelovalcev grozdja 
in vina se uporabljajo tudi pri kontroli subvencijskih vlog. V začetni fazi je delo na 
vzpostavitvi registrov in katastrov za druge trajne nasade (sadovnjaki, oljčniki, hmeljišča). 

Skupne tržne ureditve 
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Na področju skupnih tržnih ureditev je bil od zadnjega poročila o napredku narejen 
pomemben korak v smeri prilagajanja slovenske kmetijske politike skupni kmetijski politiki 
EU. 

Na področju poljščin so bila že za letino 1999 uvedena plačila na hektar za pridelovalce 
pšenice in rži. Za letino 2000 so bila uvedena plačila na hektar tudi za vse ostale poljščine, 
ki so vključene v shemo plačil z uredbo 1251/99/EC. Plačila znašajo 54.000 SIT/ha 
(264,75 EUR/ha) za krušna žita in 27.000 SIT/ha (132,37 EUR/ha) za ostale poljščine. 

Sprejeta je bila Uredba o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 (Ur. 1. RS, št. 94/99), s 
katero je bila določena intervencijska cena za pšenico in rž letine 2000. Za pšenico znaša 
intervencijska cena 22,00 SIT/kg (107,86 EUR/t), kar je za 4,5% nižje glede na leto 1999, 
oziroma za 26,2% nižje glede na leto 1998. Uredba je uvedla intervencijsko obdobje od 1. 
septembra do 31. decembra. V intervencijskem obdobju je zagotovljen intervencijski 
odkup pšenice in rži. Izvaja ga Zavod RS za blagovne rezerve, enota za kmetijske 
intervencije, ki je ločena od enote za strateške rezerve (izključno v intervencijskem 
obdobju) na podlagi pisnih ponudb. Ponudniki so lahko fizične osebe (kmetje) ali pravne 
osebe (kmetijska podjetja, združenja proizvajalcev-zadruge idr ), ki izpolnjujejo pogoje za 
intervencijski odkup, objavljene v uradnem listu. Pogoji intervencijskega odkupa so v 
pomembnem delu usklajeni s pogoji odkupa iz uredbe 824/2000/EC. 

Z uveljavitvijo Uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine 2000 se s 1. julijem 2000 
dejansko ukinja državni monopol na trgu pšenice in rži. 

Na trgu govedine in teletine so bili v letu 2000 s pravnim redom EU usklajeni kriteriji za 
uveljavljanje premij za krave dojilje (uredba 1254/99/EC). V drugi polovici leta 2000 bo 
uvedena tudi premija za bike in vole (t.L "special premium"), ki se bo uveljavljala ob 
zakolu, po enakih kriterijih kot veljajo v EU. 

Na trgu ovčjega in kozjega mesa so bili v letu 2000 s pravnim redom EU usklajeni kriteriji 
za uveljavljanje premij za ovce in koze (uredba 2467/98/EC). 

Na trgu mleka in mlečnih proizvodov je pripravljen osnutek uredbe o tržni ureditvi za 
mleko in mlečne izdelke, ki bo uskladila sistem institucionalnih cen in intervencijske 
mehanizme (javni intervencijski odkup in pomoč za privatno skladiščenje) s pravnim 
redom EU (uredba 1255/99/EC). 

Na trgu sladkorja je Republika Slovenija v drugi polovici leta 1999 ukinila administrativni 
nadzor nad ceno sladkorja in sladkorne pese. Cena sladkorja in sladkorne pese se od 30. 
junija 1999 prosto oblikuje na trgu. Plačilo na hektar za sladkorno peso je ostalo v letu 
2000 nespremenjeno, v višini42.000 SIT/ha (205,92 EUR/ha). 

Na trgu sadja in zelenjave je bilo v leto 2000 uvedeno plačilo na hektar za podporo 
integrirani pridelavi vrtnin v višini 60.000 SIT/ha (294,17 EUR/ha). 
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Na področju izgradnje tržnega informacijskega sistema (TIS)je Republika Slovenija v fazi 
izdelave prototipne internetne aplikacije za podporo delovanja TIS. V tej fazi je zajeto 
poročanje tržnih cen za mleko in mlečne izdelke, meso prašičev ter goveje in telečje meso. 
Pri mleku in mlečnih izdelkih bo aplikacija takoj z uveljavitvijo uredbe o tržni ureditvi za 
mleko in mlečne izdelke predstavljala osnovno informacijsko infrastrukturo za 
komuniciranje med predelovalci in MKGP/AKTRP. V mesecu septembru bo Republika 
Slovenija na osnovi kritične ocene prototipne aplikacije pristopila k izdelavi končne 
aplikacije. Istočasno s sprejemanjem ostalih tržnih ureditev bo vključevala poročanje o 
tržnih cenah tudi za ostale kmetijske proizvode. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

V območjih s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost (LFA) je Republika Slovenija v 
letu 2000, skladno z Agendo 2000, prešla na ukrep direktnega plačila na hektar kmetijske 
površine za kmetijska zemljišča. Z Uredbo o kriterijih za določitev območij s težjimi 
razmerami za kmetijsko dejavnost bo uskladila razmejitev LFA območij s klasifikacijo EU. 

Že v letu 1999 so bili uvedeni nekateri okoljski ukrepi, ki bodo vključeni v kmetijsko 
okoljski program, kot so direktna podpora za ekološko kmetovanje, ki je pogojena s 
triletno obveznostjo ekološkega kmetovanja, direktna podpora za integrirano sadjarstvo in 
podpora za planinsko pašo. V letu 2000 so bili dodatno uvedeni novi okoljski ukrepi, kot 
npr. podpora za pridelavo semena in vegetativnega sadilnega materiala za ekološko 
kmetovanje, podpora za zmanjševanje erozije v vinogradih. 

V letu 2000 Republika Slovenija uvaja ukrep ekonomske diverzifikacije. Večji poudarek 
namenja regionalnim razvojnim programom podeželja. Na področju strukturne politike je 
v letu 1999 v okviru investicij na kmetijo začela s podukrepom mladi gospodarji na 
kmetijah Ukrepi strukturne politike se uvajajo skladno z uredbo 1257/99/EC, s ciljem 
povećavanja konkurenčne sposobnosti in opremljenosti kmetij. Izvajali se bodo tudi preko 
pristopne pomoči SAPARD 

Veterinarske in fitosanitarne vsebine 

Velik napredek je bil narejen na področju organiziranja veterinarske službe. Oktobra 1999 
je bil izveden takojšnji prenos odgovornosti pooblaščanja pooblaščenih delavcev, ki 
opravljajo dela in naloge certificiranja, na direktorja Veterinarske uprave Republike 
Slovenije (VURS). Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o veterinarstvu je 
bila veterinarska služba reorganizirana tako, da so sedaj uradni veterinarji zaposleni na 
VURS in je tako vzpostavljen sistem vodenja in odgovornosti s strani VURS kot centralne 
veterinarske oblasti. 

VURS je kot pristojna veterinarska oblast v Republiki Sloveniji pridobil pravice 
ustreznega urejanja veterinarsko-sanitarnega nadzora tako na področju zdravstvenega 
varstva živali kot na področju javnega veterinarskega zdravstva. Delno je uredil razmerje 
med veterinarskimi laboratoriji in VURS ter uredil izhodišča za vzpostavitev enotnega 
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sistema veterinarskih kontrol in izvajanja ukrepov na državni meji. Pooblastila za izjemne 
ukrepe so bila prenesena z omenjenim zakonom z MKGP na VURS, s čimer je ustrezno 
sprejeta določba za izvajanje ukrepov, kijih sprejme Veterinarski svet pri Komisiji EU. 

Na področju zaščite živali je Republika Slovenija s sprejetjem Zakona o zaščiti živali 
pridobila ustrezne pravne podlage za izvajanje nadzora nad zaščito živali, v slovenski 
pravni red je delno prenesla direktive EU s tega področja, ki jih bo v celoti prenesla z 
ustreznimi podzakonskimi predpisi, ter izdala Pravilnik o pogojih za zavetišča za 
zapuščene živali (Ur. 1. RS, št. 45/2000). Ustrezne pravne podlage je Republika Slovenija 
sprejela tudi na področju zdravil za rabo v veterinarski medicini. 

Na področju objektov za proizvodnjo živil živalskega izvora je Republika Slovenija s 
Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter 
oddajo v promet za javno potrošnjo, uskladila vse zahteve za objekte, kot jih predpisujejo 
direktive EU za posamezne panoge (klasifikacija objektov, zahtevana notranja kontrola v 
objektih, procedure avtorizacije in registracije objektov, usposabljanje zaposlenih ter 
higienski in tehnični pogoji za objekte). Z omenjenim pravilnikom je Republika Slovenija 
ustrezno določila pogoje za prostoživečo divjad in divjad, ki živi v oborah (farmska 
divjad) ter na ta način ustrezno določila razlike za proizvodnjo in obdelavo mesa iz zgoraj 
navedenih kategorij divjadi. 

V drugem polletju leta 1999 in do začetka maja 2000 je VURS ponovno pregledal objekte 
za proizvodnjo živil živalskega izvora, jih na podlagi omenjenega pravilnika kategoriziral 
in tako pripravil vse potrebno za popolno uskladitev tovrstnih objektov s kriteriji EU. Na 
ta način je Republika Slovenija prenesla izjemno obsežen del veterinarske zakonodaje EU 
v pravni red RS. 

Z dopolnitvijo Pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, 
veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin 
živalskega izvora, je Republika Slovenija v slovenski pravni red prenesla pogoje EU, ki 
določajo najvišje dovoljene vsebnosti škodljivih substanc (rezidua) ter tako zagotovila 
izenačenje slovenskega pravnega reda nad nadzorom rezidua z določili pravnega reda EU. 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o veterinarstvu je predstojnik VURS pooblaščen 
za izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni oziroma 
škodljivih substanc za zdravje ljudi ter lahko na ta način izvaja vse t. i. safe-guard ukrepe v 
zvezi z zatiranjem živalskih kužnih bolezni in plačilom odškodnin za izvedene ukrepe 
oziroma pobite živali ter s tem zagotavlja učinkovito in ustrezno zaščito na področju 
zdravstvenega varstva živali in zdravstvenega varstva ljudi. 

Vakcinacija proti klasični prašičji kugi se bo v Republiki Sloveniji skladno z Odredbo 
izvajanju diagnostičnih in preventivnih pregledih v letu 2000 prenehala opravljati 
najkasneje 1 9 2000 
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Na področju identifikacije in registracije živali je bil izdan predpis, ki ustrezno ureja 
področje označevanja in registracije govedi. Znotraj MKGP je bila ustanovljena Služba za 
identifikacijo in registracijo živali. Služba je v prvih šestih mesecih vzpostavila delovno 
verzijo centralnega registra govedi, pripravila vsebinske zasnove za programsko opremo, 
sodelovala pri vzpostavljanju potrebne telekomunikacijske infrastrukture, izpeljala javni 
razpis za ušesne znamke ter pripravila načrt organiziranosti sistema. 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin-škodljivi organizmi so bili za določene 
karantenske škodljive organizme izdani predpisi in izdelani programi za poseben nadzor, s 
katerimi se uvajajo ukrepi, ki veljajo v Evropski uniji za ugotavljanje, preprečevanje ter 
zatiranje rastlinskih bolezni in škodljivcev. Vzporedno se v smeri prilagajanja evropskemu 
sistemu zdravstvenega varstva rastlin pripravlja investicijski program za nakup 
diagnostičnega laboratorija za zagotovitev ustrezne diagnostične in strokovne podpore pri 
preprečevanju širjenja škodljivih organizmov. Pri vzpostavljanju informacijskega sistema 
na tem področju so izdelane podlage za poenotenje evidenc o karantenskih škodljivih 
organizmih, o rezultatih spremljanj zdravstvenega stanja, o inšpekcijskih pregledih rastlin v 
notranjem in mednarodnem prometu. Pripravljena so izhodišča in smernice za vzpostavitev 
komunikacijskih povezav med MKGP, inšpekcijo, laboratoriji in carino v skladu z 
evropskimi predpisi. 

Na področju zdravstvenega varstva rast lin-pesticidi je bil dosežen določen napredek glede 
razmejitve pristojnosti med MKGP in MZ na področju registracije, prometa, uporabe in 
inšpekcijskega nadzora. Za celovito ureditev področja bo potrebno sprejeti še ustrezne 
pravne podlage. Pri vzpostavljanju informacijskega sistema na področju so izdelane 
podlage za poenotenje registrov fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji in za 
vzpostavitev komunikacijskih povezav z inšpekcijo. 

V začetku leta 2000 je bila na MKGP ustanovljena posebna strokovna skupina v zvezi z 
nadgradnjo obstoječe infrastrukture za izvajanje zdravstvenega nadzora rastlin in 
veterinarskega nadzora na bodočih mejnih prehodih. V okviru programa Phare se 
pripravlja tehnična dokumentacija za mejne prehode s Hrvaško. Za leto 2000 je predvidena 
ureditev vseh postopkov, vključno s sprejetjem prostorsko-ureditvenega plana in 
odkupom zemlje za mejni prehod Obrežje, kjer naj bi v letu 2001 že izvedli pomemben del 
investicijskih vlaganj. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na področju vzpostavitve Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki 
je bila ustanovljena julija 1999, je potekalo kadrovsko in tehnično usposabljanje za 
prevzem nalog izvajanja ukrepov pristopne pomoči S APARD Izdan je bil interni Pravilnik 
o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v AKTRP. Imenovan je bil direktor, 
vodje sektorjev in služb ter najnujnejše osebje. Do konca junija 2000 bo v AKTRP 
zaposlenih skupaj 64 delavcev. Dodatno kratkoročno pomoč pri ustanavljanju AKTRP je 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za finance ponudila tudi 
SIGMA. 
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Izobraževanje kadrov za vzpostavitev začetka delovanja AKTRP je potekalo že od 
pomladi leta 1999. V letu 2000 se nadaljuje na konkretnih nalogah s pomočjo posameznih 
twinning partnerjev, držav članic EU. Za pomoč pri vzpostavitvi sektorja za razvoj 
podeželja na AKRTP poteka tesno medinstitucionalno sodelovanje (tvvinning) z Nemčijo 
(dežela Brandenburg). Pri vzpostavitvi sistema registra kmetij in integriranega 
administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS) je pripravljeno tesno medinstitucionalno 
sodelovanje (twinning) z Nemčijo (Bavarska). Za vzpostavitev in pripravo postopkov v 
sektorju za finance, sektorju za notranjo revizijo in sektorju za notranjo kontrolo poteka 
krajše tesno medinstitucionalno sodelovanje (SPP tvvinning) z Združenim Kraljestvom. 
Ločeno usposabljanje za sektor notranje kontrole poteka ob pomoči italijanskih partnerjev. 
Tesno medinstitucionalno sodelovanje (tvvinning) za vzpostavitev sektorja za kmetijske 
trge bo potekal s Francijo od meseca septembra dalje. 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je bila sprejeta nova 
sistematizacija in organizacija MKGP, kot podlaga za izboljšanje učinkovitosti dela in 
usposobljenosti za prevzem pravnega reda EU. Sektorji in službe se po novem združujejo 
v tri urade in sekretariat. Na novo so bili ustanovljeni oddelek za zaščito avtohtonih 
pasem, informacijski center in služba za identifikacijo in registracijo živali. 

Na MKGP (ožje ministrstvo) je bilo na novo zaposlenih 20 delavcev, ki bodo pretežno 
opravljali naloge, povezane z vključevanjem v EU. Izobraževanje kadrov je potekalo 
preko delavnic in seminarjev, študijskih obiskov v državah članicah in obiskov tujih 
strokovnjakov v Sloveniji, v okviru programov Phare, Taiex, bilateralnega sodelovanja 
ipd. Zaposleni na MKGP so se udeležili 13 seminarjev v organizaciji Taiex, na katerih je 
sodelovalo 33 udeležencev (3 seminarji s področja poljščin, 4 s področja razvoja 
kmetijstva, 3 s področja vina in alkoholnih pijač, 1 s področja gozdarstva, 1 s področja 
fhosanitarnih vsebin, 1 s področja WTO). V letu 2000 se je začelo izvajanje tvvinning 
projekta z Nizozemsko na področju zdravstvenega varstva rastlin. Na področju prehrane 
so potekala izobraževanja v okviru Phare-Praq III programa. Začel se je bilateralni projekt 
z Nizozemsko, ki je namenjen akreditaciji in certificiranju institucij, ki izvajajo uradno 
kontrolo mleka in mlečnih izdelkov. 

Na področju organiziranja veterinarske službe je bil izveden prenos odgovornosti 
pooblaščanja pooblaščenih delavcev, ki opravljajo dela in naloge certificiranja, na 
direktorja Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS). Veterinarska služba je bila 
reorganizirana tako, da so sedaj uradni veterinarji zaposleni na VURS in je tako 
vzpostavljen sistem vodenja in odgovornosti s strani VURS kot centralne veterinarske 
oblasti S tem je prišlo do prenosa 188 zaposlenih z Veterinarskega zavoda Slovenije na 

.VURS VURS seje reorganiziral tako, da so sedaj upravne in inšpekcijske naloge ločeno 
organizirane v dveh sektorjih. Na področju izobraževanja so potekala delovna srečanja in 
delavnice. Organiziranih je bilo 7 seminarjev v organizaciji Taiex, na katerih je sodelovalo 
23 udeležencev Tesno medinstitucionalno sodelovanje (tvvinning projekt) z Italijo na 
področju veterinarskega nadzora se bo začel izvajati v začetku druge polovice leta 2000 
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V okviru nemške bilateralne predpristopne pomoči, programa Transform za izobraževanje 
pogajalcev, je 23. in 24. maja 2000 na Brdu pri Kranju potekala delavnica z naslovom 
Gozdni reprodukcijski material. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Skupne tržne ureditve 

Področje skupnih tržnih ureditev je delno usklajeno s pravnim redom EU. Bistvena 
zakonodaja za prilagoditev pravnemu redu EU na področju skupnih tržnih ureditev bo 
sprejeta v letu 2000 Republika Slovenija je že sprejela Zakon o kmetijstvu, ki predstavlja 
pravno podlago za izdajo podzakonskih predpisov, s katerimi bo pravni red na področju 
skupnih tržnih ureditev uskladila s pravnim redom EU. Zakon o kmetijstvu določa ključne 
mehanizme kmetijskih trgov, ureja status institucij ter daje podlago za vzpostavitev tržno- 
informacijskega sistema ter izdajo tehničnih predpisov glede kakovosti kmetijskih 
pridelkov in živil. 

V letu 2000 bo Republika Slovenija izdala tudi ključni podzakonski predpis za ureditev 
kmetijskih trgov, Uredbo o ureditvi kmetijskih trgov, s katero bo vzpostavila pravni in 
izvedbeno tehnični okvir za izvajanje primerljivih ukrepov kmetijske politike. V teku je 
priprava omenjene uredbe, kakor tudi vseh ostalih predvidenih podzakonskih aktov za 
posamezne tržne ureditve. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

Področje razvoja podeželja in gozdarstva je delno usklajeno s pravnim redom EU. Tudi na 
tem področju bo bistvena zakonodaja sprejeta v letu 2000. Pravna podlaga za politiko 
razvoja podeželja, usklajeno s pravnim redom EU, je že sprejeti Zakon o kmetijstvu, ki 
določa cilje, načela, načrtovanje, ukrepe in nosilce politike razvoja podeželja. Pravna 
podlaga za strukturne ukrepe na področju gozdarstva bo Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o gozdovih. Na podlagi Uredbe o kriterijih za določitev območij s 
težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost bo do konca leta 2000 izdan Seznam območij s 
težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost. Uredba o ekološkem kmetijstvu bo izdana in 
uveljavljena do 30.09.2000. 

Veterinarske in fitosanitarne vsebine 

Področje veterinarskih in fitosanitarnih vsebin je delno usklajeno s pravnim redom EU. Na 
področju veterine so pravna podlaga za izdajo predvidenih podzakonskih predpisov Zakon 
o veterinarstvu. Zakon o zaščiti živali, Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih ter 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Nov 
Zakon o veterinarstvu bo posodobil organizacijo in pristojnosti veterinarske službe, določil 
osnovne ukrepe veterinarske dejavnosti in uredil področje financiranja. Na področju 
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zootehnike je potrebno sprejeti Zakon o živinoreji, ki bo podlaga za podzakonske predpise 
s tega področja. 

Na področju fitosanitarnih vsebin je potrebno sprejeti naslednjo ključno zakonodajo: 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Zakon o 
semenskem materialu, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu ter Zakon o krmilih. 
V teku je priprava predlogov zakonov ter predvidenih podzakonskih predpisov. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Splošne določbe / horizontalne vsebine 

Predpogoj za izvajanje institucionalnih sprememb, zniževanje zunanjetrgovinske zaščite in 
liberalizacijo cen na domačem trgu (pšenica, mleko) ter izvajanje drugih prednostnih nalog 
v zvezi s sprejemanjem pravnega reda EU je bilo povišanje proračunskih sredstev za 
kmetijstvo. Proračun MKGP je bil v letu 2000 povišan za 37% v primerjavi z letom 1999. 
To je omogočilo razširitev v letu 1999 uvedenega ukrepa neposrednih plačil na površino 
na vse poljščine, uvedbo neposrednih plačil za območja s težjimi razmerami za kmetijsko 
dejavnost, uvedbo novih okoljskih ukrepov, prilagoditev oblike plačil na področju 
živinoreje, povečanje obsega in prilagoditev vsebin na področju strukturnih ukrepov s 
področja kmetijstva in razvoja podeželja in vzpostavljanje institucij ter ustreznih služb 
(AKTRP, MKGP). 

Vzpostavljena je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, zlasti v delu, ki je 
potreben za izvajanje pristopne pomoči SAPARD (akreditirana bo do 30.9.2000). 
Napredek je bil narejen tudi na področju vzpostavitve primerljivega administrativnega in 
kontrolnega sistema (IAKS). Aktivnosti se nadaljujejo v skladu s predvidenim časovnim 
načrtom. 

Skupne tržne ureditve 

Na področju skupnih tržnih ureditev je bil narejen pomemben napredek v smeri 
prilagajanja skupni kmetijski politiki EU. Republika Slovenija nima več administrativno 
nadzorovanih cen, razen pri mleku, kjer bo sistem institucionalnih cen uskladila z 
ureditvijo v EU z uveljavitvijo uredbe o tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke, izdane 
na podlagi Zakona o kmetijstvu. 

Na področju neposrednih plačil je Republika Slovenija v letu 2000 nadalje razširila sistem 
plačil na hektar na vse poljščine, navedene v shemi plačil z uredbo 1251 /1999/EC, ter 
uskladila kriterije za uveljavljanje premij za krave dojilje ter ovce in koze. V drugi polovici 
leta 2000 bo uvedla tudi premijo za bike in vole (t i. special premium). S temi ukrepi je 
področje neposrednih plačil pretežno že uskladila z ureditvijo v EU. 

Na področju intervencijskih mehanizmov je v večjem delu že uskladila trg žit. Z 
uveljavitvijo uredbe o tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke bo uskladila intervencijske 
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mehanizme na trgu mleka in mlečnih proizvodov, do konca leta 2000 pa tudi mehanizme 
intervencij na trgu govejega in telečjega mesa in na trgu sladkorja. 

Nadaljnje prilagajanje kmetijske politike bo Republika Slovenija izvajala na podlagi 
sprejetega Zakona o kmetijstvu in v skladu s sprejetim Programom razvoja kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva 2000-2002. Uredba o ureditvi kmetijskih trgov bo podlaga 
za postopno izvajanje primerljivih ukrepov kmetijske politike, kot jih določa pravni red 
EU v okviru skupnih tržnih ureditev. Dodatna prizadevanja, skladno z začrtanim časovnim 
načrtom, so potrebna pri nadaljnjem uvajanju primerljivih ukrepov kmetijske politike, 
vzpostavljanju tržno-informacijskega sistema ter implementaciji izdanih tehničnih 
predpisov glede kakovosti. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

Politika razvoja podeželja v Republiki Sloveniji je po vsebini in ciljih že primerljiva s 
skupno kmetijsko politiko EU. Republika Slovenija tradicionalno, že od sredine 
sedemdesetih let, izvaja nekatere ukrepe kmetijske strukturne politike in politike razvoja 
podeželja. Določena stopnja neusklajenosti s pravnim redom EU na tem področju obstaja 
še pri samem načinu izvajanja ukrepov (načrtovanje, večletnost projektov, nadzor). 

Pomemben napredek v preteklem letu je bil narejen pri prehodu na direktna plačila na 
hektar kmetijske površine za kmetijska zemljišča v območjih s težjimi razmerami za 
kmetijsko dejavnost (LFA), pri uvajanju novih okoljskih ukrepov, ki bodo vključeni v 
kmetijsko okoljski program ter na področju strukturne politike. 

V letu 2000 bo Republika Slovenija naredila pomembne korake k usposobitvi za prevzem 
pravnega reda EU na področju načrtovanja (programimg). Do 1.1.2001 bo sprejela 
sektorski razvojni načrt, Nacionalni razvojni program kmetijstva in podeželja. Le-ta bo v 
delu, ki bo po pristopu sofinanciran iz usmerjevalnega oddelka EAGGF, podlaga za 
izvedbeni program Program posodobitve kmetijstva in razvoja podeželja, ki se bo 
vključeval v Državni razvojni program za obdobje do leta 2006. Prav tako bo Nacionalni 
razvojni program kmetijstva in podeželja dal usmeritve za pripravo izvedbenih programov 
s področja ukrepov, ki bodo po pristopu sofinancirani iz jamstvenega dela EAGGF 
(kmetijsko okoljski ukrepi in podpore za območja s težjimi razmerami za kmetijsko 
dejavnost). V letu 2000 bo Republika Slovenija pripravila tudi kmetijsko okoljski 
program, v okviru katerega bo tako pri načrtovanju, kot tudi pri izvedbi in nadzoru 
ravnala v skladu z zahtevami pravnega reda EU. Z izvedbo programa bo začela 1 1.2001. 
Tudi pri izvedbi drugih ukrepov bo usklajevala postopke s pravnim redom EU, v letu 2000 
najprej pri tistih ukrepih, kijih bo izvajala v okviru pristopne pomoči SAPARD 

Veterinarske in fitosanitarne vsebine 

V Republiki Sloveniji se je veterinarska služba reorganizirala tako, da je primerljiva z 
veterinarskimi službami v EU Pomemben napredek je bil narejen tudi na področjih zaščite 
živali, zdravil za rabo v veterinarski medicini, objektov za proizvodnjo živil živalskega 
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izvora ter označevanja živali. Dodatna prizadevanja so potrebna pri pripravi podzakonskih 
predpisov, skladno z začrtanim časovnim načrtom. 

Na področju zdravstveno varstvo rastlin-škodljivi organizmi je bil napredek dosežen pri 
izvajanju usklajenega programa dela za zagotavljanje stalnega in posebnega zdravstvenega 
nadzora škodljivih organizmov. Dodatna prizadevanja so potrebna pri seznanjanju 
pridelovalcev in uvoznikov o novih dolžnostih in obveznostih pri zagotavljanju 
zdravstvenega varstva rastlin v državi. Na področju zdravstveno varstvo rastlin-pesticidi je 
bil napredek dosežen pri razmejitvi pristojnosti med MKGP in MZ. Dodatna prizadevanja 
so potrebna pri izvajanju usklajenega monitoringa reziduov pesticidov v živilih rastlinskega 
izvora in kmetijskih pridelkih. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju kmetijstva je vzpostavljenih večina potrebnih institucij za spremljanje in 
izvajanje pravnega reda EU. V letu 1999 je bil narejen pomemben napredek na področju 
vzpostavitve Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, vzpostavitve novih 
sektorjev na MKGP ter reorganizacije veterinarske službe. 

Dodatno je potrebno ustanoviti naslednje institucije: Upravo RS za varstvo rastlin in 
semenarstvo, ki bo predstavljala osrednji odgovorni upravni organ za koordinacijo in 
izvajanje nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin in semenarstva, Inšpektorat RS za 
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter Urad za priznavanje označb kmetijsko 
živilskih proizvodov. 

Na obstoječih institucijah poteka kadrovsko in tehnično usposabljanje za prevzem vseh 
nalog pravnega reda EU. Usposabljanje poteka v obliki delavnic, študijskih obiskov v 
državah članicah in ob strokovni podpori tujih strokovnjakov v Sloveniji, v okviru 
programov Phare, Taiex, bilateralnega sodelovanja ipd. Hkrati potekajo aktivnosti za 
vzpostavitev novih institucij ter usposabljanje zaposlenih, ki bodo delali v teh institucijah 
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2.3.8. Poglavje 8: Ribištvo 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Pomorski zakonik Republike Slovenije je vložen v obravnavo v Državni zbor Republike 
Slovenije po hitrem postopku. Ta se dotika ribištva na področju registra ribiških plovil in 
nadzora nad gibanjem ribiških plovil pri izvajanju gospodarskega ribolova. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija je s spremembo podpor ribištvu uskladila financiranje slovenskega 
ribištva z določili skupne ribiške politike EU. To je izvedla s spremembo programa dela 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in s prilagoditvijo javnih razpisov. 
Spremembe so bile izvedene z namenom večje konkurenčnosti slovenskega ribištva na 
evropskem trgu. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V juliju 1999 je bila s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev ustanovljena Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (AKTRP). AKTRP bo na področju ribištva izvajala naloge skupne 
ribiške politike EU. AKTRP se tehnično in kadrovsko usposablja za prevzem nalog 
izvajanja ukrepov pristopne pomoči SAPARD in skupne kmetijske in ribiške politike. 

Pri vzpostavitvi medsektorskega CROSS centra, ki bo opravljal naloge nadzora nad 
gibanjem ribiških ladij in ribolovom, so se v letu 1999 začela dela na tehnični ravni. 
Izbrana je lokacija CROSS centra, določena so tudi možna mesta postavitve nadzornega 
radarskega sistema. 

V letošnjem letuje potekalo usposabljanje dveh slovenskih strokovnjakov z Uprave RS za 
pomorstvo Koper za vodenje registra ribiških plovil po EU pravilih na Švedskem. 

V začetku meseca junija 2000 je potekala Taiex delavnica s strokovnjaki z Ministrstva za 
kmetijstvo, ribištvo in prehrano Kraljevine Španije. Španski eksperti so s svojimi 
izkušnjami svetovali slovenskim strokovnjakom pri pripravi slovenske strategije oz. 
Srednjeročnega programa razvoja ribištva. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 
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Zakonodaja Republike Slovenije na področju ribištva še ni v celoti prilagojena pravnemu 
redu EU. Najkasneje do konca leta 2002 bo Republika Slovenija uskladila tržno cenovno 
in strukturno politiko na področju ribištva s skupno ribiško politiko EU. Ključna zakona, 
ki morata biti sprejeta na tem področju, sta Pomorski zakonik in Zakon o morskem 
ribištvu, ki bo urejal večji del področja in bo sprejet v prvem četrtletju leta 2002. S tem 
zakonom in podzakonskimi akti bo slovenska zakonodaja s področja ribištva usklajena s 
pravnim redom EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Na področju ribištva je bi dosežen velik napredek pri vzpostavljanju provizoričnega 
registra ribiških ladij. Dodatna prizadevanja pa bodo potrebna pri pripravi Srednjeročnega 
programa razvoja ribištva. 

Republika Slovenija v letu 2000 razvija intenzivno sodelovanje na mednarodnem področju 
ribištva, predvsem v okviru FAO in WHO. V sklopu FAO COFI (Komiteja za ribištvo, na 
nivoju pristojnih ministrov držav članic FAO ) se je Slovenija letos prvič udeležila 
bienalnega sestanka Podkomiteja za mednarodno trgovino z ribiškimi proizvodi Sistem 
prehranske varnosti na področju ribištva poteka preko t. i. Codex Alimentarius (WHO). 
Slovenija v letu 2000 ureja svoj status kot članica GFCM (Generalni svet za ribištvo v 
Sredozemlju). Pripravlja se tudi na vstop v integracijo EUROFISH (dosedanji pred- 
projekt EASTFISH, ki se je že iztekel in gaje doslej financirala danska vlada). Slovenija je 
v letu 1999 pristopila k mednarodnemu FAO projektu ADRIAMED - znanstvena podpora 
k odgovornemu ribištvu v Jadranu (Slovenija, Italija, Hrvaška in Albanija, ki ga v celoti 
financira italijanska vlada). Slovenija že sodeluje v FAO projektu MEDITS, ki se počasi 
izteka, namenjen pa je nadzoru ribolovnih fondov pridnenih rib v Sredozemlju. Določene 
aktivnosti s področja ribištva pa se vršijo tudi v okviru Jadransko - Jonske pobude 
(Anconske konference) o varnosti in sodelovanju. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Potrebne institucije za izvajanje pravnega reda EU so že ustanovljene. V teku je 
kadrovsko in tehnično usposabljanje za prevzem vseh nalog pravnega reda EU. Institucije 
usposobljene za izvajanje Evropske ribiške politike, bodo ustanovljene do konca leta 2002. 
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2.3.9. Poglavje 9: Promet 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Ceste 

Junija 1999 sta bili sprejeti Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih 
cest (Ur. 1. RS, št. 51/99), ki ureja pravno ureditev cestnih dajatev ter Uredba o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in 
priklopna vozila (Ur. L RS, št. 55/99 in 14/2000). 

Septembra 1999 je bila sprejeta Uredba o cestnini za uporabo cestnega tunela Karavanke 
(Ur. 1. RS, št. 76/99). Vsi predpisi so usklajeni z direktivo Sveta 99/62/EC, ki je 
nadomestila direktivo Sveta 93/89/EEC. 

Cestni promet 

Republika Slovenija je julija 1999 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prevozih v cestnem prometu (Ur. 1. RS, št. 65/99), s katerim je bil spremenjen sistem 
delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoza blaga in nato za uveljavitev sprememb 
zakona sprejet nov Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem 
prometu in CEMT dovolilnic (Ur. L RS, št. 88/99). 

Republika Slovenija je septembra 1999 sprejela Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur. L 
RS, št. 79/99). Z zakonom so v slovenski pravni red prenesene: direktivi Sveta 96/49/EC 
in 94/55/EC v zvezi z prevzemom uredbe o mednarodnem prevozu nevarnega blaga za 
železniški promet (Regulation concerning the International Carriage o/ Dangerous 
Goods by Rail • RID) oziroma Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu 
nevarnega blaga po cestah (European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road - ADR) tudi za prevoze znotraj Republike Slovenije, 
direktiva Sveta 95/50/EC, ki določa uvedbo kontrole prevoza nevarnih snovi po cestah in 
znotraj podjetij, ki te prevoze opravljajo ter direktiva Sveta 96/35/EC, ki ureja področje 
delovanja usposabljanja varnostnih svetovalcev. 

Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga je bil julija 1999 sprejet Pravilnik o 
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur. 1. RS, št. 73/99). Januarja 2000 
pa so bili sprejeti še naslednji podzakonski akti: Odredba o določitvi seznama hujših 
kršitev, zaradi katerih je potrebno vozilo izločiti iz prometa ali zavrniti vstop v Republiko 
Slovenijo (Ur. 1. RS, št. 3/2000), Pravilnik o letnem poročilu o opravljenih nadzorih nad 
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prevozom nevarnega blaga (Ur. 1. RS, št. 3/2000) ter Pravilnik o zapisniku o nadzoru nad 
prevozom nevarnega blaga (Ur. L RS, št. 3/2000). 

Republika Slovenija je sprejela in uveljavila popravke Pravilnika o dimenzijah, skupnih 
masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave 
in oprema vozil v cestnem prometu (Ur. 1. RS, št. 17/2000). 

Republika Slovenija je junija 2000 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa, s katerim so v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi 
Evropske unije: direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 99/62/EC, direktive Sveta 
91/671/EEC, 93/704/EC, 91/439/EEC in 88/599/EEC ter uredbi Sveta 98/2411/EC, 
85/3820/EEC. Zakon bo vzpostavil ustrezen sistem vplačevanja letnega povračila za 
uporabo cest, prilagodil program usposabljanja za voznika inštruktorja, zagotovil večjo 
pretočnost in varnost prometa ter uskladil opravljanje tehničnih pregledov traktorjev in 
traktorskih priklopnikov in gasilskih vozil z realnimi potrebami, ki jih terja uporabnost 
posameznih vrst vozil. 

v 
Železniški promet 

Republika Slovenija je novembra 1999 sprejela Zakon o železniškem prometu (Ur. 1. RS, 
št. 79/99). Zakon določa, da pristop na javno železniško infrastrukturo prevoznikom pod 
enakimi pogoji in brez diskriminacije dodeljuje upravljalec kot dodelitev vlakovne poti. 
Upravljanje, vzdrževanje in modernizacija javne železniške infrastrukture je obvezna 
gospodarska javna služba, ki jo izvaja upravljavec - Slovenske železnice d.d. Novo 
ustanovljena Direkcija za železniški promet, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet in 
zveze, je po določilih Zakona o železniškem prometu pritožbeni organ. Z zakonom so v 
slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske unije: odločbi Sveta 
83/418/EEC (poslovna neodvisnost železnic pri opravljanju njihovih mednarodnih 
prevozov oseb in prtljage) in 82/529/EEC (določanje cen za mednarodni železniški prevoz 
blaga), direktiva Sveta 95/19/EC (dodelitev zmogljivosti železniške infrastrukture in 
zaračunavanje infrastrukturnih pristojbin) ter uredbe Sveta 1192/69/EEC (enotna pravila 
za normalizacijo kontov v železniških podjetjih), 2830/77/EEC (ukrepi, ki so potrebni za 
doseganje primerljivosti med obračunskimi sistemi in zaključnimi računi železniških 
podjetij), 2183/78/EEC (enotna načela za izračun storitev železniških podjetij), direktiva 
Sveta 91/440/EEC (o razvoju železnic v Skupnosti), direktiva sveta 95/18/EC (o 
licenciranju železniških podjetij) in uredba Sveta 1191/69/EEC (o ukrepih držav članic 
glede obveznosti javnih služb v prometu po železnici, cesti in celinskih vodnih poteh). 

Republika Slovenija je junija 2000 sprejela Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu. Zakon bo s pravnim redom Evropske unije uskladil določanje cen za mednarodni 
železniški prevoz blaga (odločba Sveta 82/529/EEC), področje poslovne neodvisnosti 
železnic pri opravljanju njihovih mednarodnih prevozov oseb in prtljage (odločba Sveta 
83/418/EEC) ter odpravil diskriminacijo pri vozninah in prevoznih pogojih v skladu s 3. 
točko 79. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti - EGS (uredba 
Sveta 60/11/EEC). 

6. julij 2000 93 poročetiale&fšt. #6 



Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške 
infrastrukture ter Zakon o varnosti v železniškem prometu sta v drugi obravnavi v 
Državnem zboru Republike Slovenije junija. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Pomorski zakonik. Republike Slovenije je vložen v obravnavo v Državni zbor Republike 
Slovenije po hitrem postopku. . S sprejemom Pomorskega zakonika in ustreznih 
podzakonskih aktov bodo v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske 
unije: direktive 97/115/EC, 93/75/EC, 95/21/EEC in 96/40/EC, 97/70/EC, in 94/58/EC ter 
uredbi 613/91/EEC, 2158/93/EEC. 

Septembra 1999 je na podlagi Zakona o pomorski in notranji plovbi Vlada sprejela in 
uveljavila Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del glede 
varnosti in sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov (Ur. 1. RS, št. 76/99) in 
tako v slovenski pravni red prenesla direktivo Sveta 97/70/EC. S tem je področje 
ugotavljanja sposobnosti za plovbo ribiških ladij za plovbo in vpisnik ribiških ladij in 
čolnov usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

Na podlagi obstoječega Zakona o lukah je decembra 1999 bila sprejeta Odredba o 
znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom (Ur. 1. RS, št. 
1/2000), s katero je v slovenski pravni red prenesena uredba Sveta 29/78/EC. 

Marca 2000 je bila sprejeta Uredba o ratifikaciji Pariškega memoranduma o soglasju glede 
nadzora , ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe (Ur. 1. RS, št. 30/2000) in 16/5-2000 
je sekretar Pariškega memoranduma sporočil, daje Republika Slovenija postala sodelujoča 
članica (co-operating member) v skladu s PSCC navodilom 1999/06P 

Sklep o določitvi pooblaščene organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za trženje plovil za rekreacijo, ki je bil sprejet 
septembra 1999, je v veljavi od 02.10.1999 ter je področje ugotavljanja izpolnjevanja 
pogojev za trženje plovil za rekreacijo uskladil s pravnim redom Evropske unije. 

Zračni promet 

Republika Slovenija je 26.01.2000 sprejela Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih 
razmerjih v letalstvu (Ur. 1. RS, št. 12/2000), ki ureja premoženjsko pravna vprašanja, med 
drugim letalski prevoz potnikov, prtljage in blaga ter odgovornost letalskega prevoznika v 
primeru škode, posebne storitve z letali, zakup letala, odgovornost za škode, kijih letalo v 
nesreči povzroči na zemlji, zavarovanje, stvarne pravice na letalu in kolizijska pravila, 
postopke izvršbe ter zavarovanja terjatev in kolizije zakonov na področju civilnega 
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letalstva. Z zakonom so v slovenski pravni red prenesene direktiva Sveta 295/91/EEC, 
uredba Sveta 2027/97/EEC, delno pa tudi uredba Sveta 2407/92/EEC. 

Januarja 2000 je bil izdan Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Ur. L 
RS, št. 3/2000), s katerim je področje medsebojnega priznavanja licenc letalskega osebja 
delno usklajeno z direktivo Sveta 91/670/EC, ki ureja medsebojno priznavanje licence 
letalskega osebja. 

Januarja 2000 je prav tako bil izdan Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih 
specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa (Ur. L RS, št 
3/2000), ki pokriva področje sprejetja standardov EUROCONTROL, določenih z 
direktivo Evropske komisije 97/15/EC in s katerim je izvedena tudi uskladitev z direktivo 
Sveta 93/65/EEC. 

Junija 2000 je bil izdan Pravilnik o hrupu zrakoplovov (Ur. 1 RS, št. 55/2000), ki delno 
vsebinsko povzema direktivo Sveta 92/14/EEC s spremembo 98/20/EC, direktivo Sveta 
89/629/EEC in direktivo Sveta 80/51/ s spremembo 83/206. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Ceste 

Republika Slovenija skladno z Nacionalnim programom izgradnje avtocest (1995), s 
spremembami in dopolnitvami (1998), ki upošteva vse usmeritve glede nadaljevanja 
gradnje vse-evropskega cestnega omrežja v državah kandidatkah, nadaljuje izgradnjo 
povezav V. in X. koridorja v delu, ki poteka po njenem ozemlju. 

Absolutna raven cestnin je v Republiki Sloveniji na ravni držav članic Republike Francije 
in Republike Italije, vendar z drugačnimi razmerji med cestninskimi razredi, ki tudi v 
Evropski uniji niso enotno urejeni, prav tako tudi ni predpisana njihova enotna ureditev. 
Nakup abonentskih bonov je zagotovljen vsem uporabnikom avtocest v Republiki 
Sloveniji, pod enakimi pogoji in z enakimi pravicami uporabe, ne glede na državno 
pripadnost 

Cestni promet 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, 
sprejetega julija 1999 so pristojnosti glede delitve dovolilnic prenesene iz Ministrstva za 
promet in zveze na Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije. 
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Problematiki socialnih zadev v cestnem prometu je v letu 2000 posvečena posebna 
pozornost.. V pripravi so osnutki novih predpisov oziroma sprememb in dopolnitev 
predpisov, ki bodo urejali varnost cestnega prometa, prevoze v cestnem prometu in 
inšpekcijo dela ter pravilnik, s katerim so predpisani programi preizkusa strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu. 

v 
Železniški promet 

Zakon o železniškem prometu, ki je usklajen s pravnim redom Evropske unije, je začel 
veljati 27.11.1999, podzakonski predpisi na osnovi zakona pa bodo uveljavljeni 
postopoma do 31.12.2001. Zakon o železniškem prometu določa, da prevozne storitve v 
železniškem prometu opravlja prevoznik kot javni prevoz, prevoz potnikov v notranjem 
železniškem prometu zagotavlja Republika Slovenija kot javno dobrino z obvezno 
gospodarsko javno službo 

Republika Slovenija v letu 2000 nadaljuje z realizacijo nacionalnega programa razvoja 
slovenske železniške infrastrukture, ki določa finančna sredstva za posodobitev in razvoj 
slovenske železniške infrastrukture v V. in X. koridorju do leta 2005. Republika Slovenija 
ne načrtuje izgradnje prog za visoke hitrosti do 31/12-2001, vendar Zakon o železniškem 
prometu daje možnost za uveljavitev določb direktive Sveta 96/48 EC in odločbo 
Evropske komisije 99/569/EC. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Na osnovi obstoječega Zakona o pomorski in notranji plovbi je 09.09.1999 bil sprejet 
Sklep o določitvi organizacije za opravljanje strokovno tehničnih del glede varnosti in 
sposobnosti ribiških ladij in čolnov za plovbo in ribolov. Veljati je pričel s 1.10.1999. 

Na področju prometa po celinskih vodah je bila opravljena raziskovalna študija, ki je dala 
strokovne podlage za pripravo osnutka Zakona o varnosti plovbe po celinskih vodah. 

Zračni promet 

Nov Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu je začel veljati 
26.02.2000. 

Na podlagi Pravilnika o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal, ki določa in ureja 
splošne pogoje in zahteve za usposabljanje in preverjanje letalskega osebja - pilotov letal 
ter zahteve in pogoje glede izdaje licenc, ratingov, pooblastil in spričeval pilotom in 
letalskim šolam in ki je začel veljati 15.01.2000, Republika Slovenija delno že izvaja 
določbe direktive Sveta 91/670/EEC in Skupnih letalskih predpisov JAR FCL 1. 
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S Pravilnikom o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme 
sistemov za vodenje zračnega prometa, ki ureja uporabo združljivih tehničnih specifikacij 
za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, sistemov za zagotavljanje 
avtomatske podpore kontroli letenja in navigacijskih sistemov, Republika Slovenija delno 
izvaja določbe direktive Sveta 93/65/EEC s spremembo 97/15/EC. Pravilnik je v veljavi 
od 29.01.2000. 

V teku so priprave na liberalizacijo zračnega trga, ki bo vzpostavljena s sprejemom 
Zakona o ratifikaciji večstranskega sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega 
zračnega prostora (ECAA) do 31.12.2002. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Ceste 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Direkcijo Republike Slovenije za ceste z 
dvema novima delavcema, v postopku pa je še sedem novih zaposlitev. 

Cestni promet 
Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Prometni inšpektorat Republike Slovenije z 
enim novo zaposlenim delavcem 

Železniški promet 

Republika Slovenija je novembra 1999 na podlagi Zakona o železniškem prometu 
ustanovila Direkcijo za železniški promet kot organ v sestavi Ministrstva za promet in 
zveze. Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji, sprejetega januarja 2000 ter z 
imenovanjem direktorja marca 2000 se je Direkcija tudi konstituirala, trenutno pa je v teku 
zaposlovanje novih delavcev. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za pomorstvo z 
dvema novima delavcema. 

Zračni promet 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za začno plovbo 
ter na novo zaposlila 7 ljudi, v postopku pa so še štiri nove zaposlitve. 
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R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Ceste 

Pravni red Republike Slovenije za področje cest je v celoti usklajen z direktivo Sveta 
99/62/EC, ki je nadomestila direktivo Sveta 93/89/EEC. S sprejemom predvidenih 
sprememb in dopolnitev zakona o javnih cestah bo Republika Slovenija do 31.12.2001 
zagotovila na mejah med državami članicami kontrolo transportih sredstev, registriranih v 
tretjih državah uveljavila pa jo bo v celoti najkasneje z dnem vstopa v Evropsko unijo. 

Cestni promet 

Področje cestnega prometa v Republiki Sloveniji je delno usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije. 

Področje prevoza blaga in potnikov ureja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prevozih v cestnem prometu, ki zagotavlja enak in prost pristop do opravljanja storitev v 
cestnih prevozih, ob upoštevanju omejitev iz bilateralnih sporazumov, sporazuma CEMT 
ter sistema EKO točk za Avstrijo. 

Republika Slovenija je prav tako pristopila k večstranskem sporazumu INTERBUS. 
Zakon o ratifikaciji bo sprejet do 31/12-2000. 

Področje kontrole na mejah med državami članicami in kontrole glede transportnih 
sredstev, registriranih v tretjih državah ureja obstoječi Zakon o javnih cestah, ki je delno 

usklajen z uredbama Sveta 4060/89/EEC in 3912/92/EC. Usklajen je v delu, ki določa 
kontrolo na ozemlju države, določila glede odprave kontrolnih pregledov na mejah med 
državami članicami pa bodo s pravnim redom Evropske unije usklajena s sprejemom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah. 

Področje tehnologija, varnost in vplivi na okolje je usklajeno s pravnim redom Evropske 
unije. Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa Republika Slovenija bo omenjeno področje uskladila s pravnim redom Evropske 
unije do 31.12.2002, razen določb, ki urejajo priznavanje znaka države in izdajanje 
vozniških dovoljenj na enotnem obrazcu, ki bodo uveljavljene z dnem pristopa Slovenije k 
Evropski uniji. 
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Sprejeti in uveljavljeni so bili popravki Pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni 
obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema 
vozil v cestnem prometu (Ur. 1 RS, št. 17/2000). 

Na področju prevoza nevarnih snovi je Republika Slovenija sprejela Zakon o prevozu 
nevarnega blaga ter področje uskladila s pravnim redom Evropske unije. V teku je izdaja 
podzakonskih aktov omenjenega zakona, ki bodo urejali področje varnostnih svetovalcev 
ter kontrolo prevoza nevarnega blaga na cestah in znotraj podjetij. 

Uskladitev zakonodaje, ki ureja področje socialne zakonodaje v Republiki Sloveniji s 
pravnim redom Evropske unije napreduje. V pripravi je Odredba o namenu in pogostnosti 
pregledov v zvezi s socialno zakonodajo in kontrolnimi napravami v cestnem prometu in 
poročanju v zvezi s tem in bo sprejeta do 31.12.2000. 

S sprejemom novega Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o prevoznih 
pogodbah v cestnem prometu, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v 
cestnem prometu bo Republika Slovenija pravni red na področju cestnega prometa 
uskladila s pravnim redom Evropske unije. 

Železniški promet 

Področje železniškega prometa je delno usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 
Področje urejajo nov Zakon o železniškem prometu, Zakon o temeljni varnosti v 
železniškem prometu, Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti v 
železniškem prometu in Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu. 

Ob navedenem urejajo to področje tudi mednarodne pogodbe, katerih zakonita naslednica 
ali podpisnica je Republika Slovenija. 

S sprejemom zakona o varnosti v železniškem prometu in zakona o prevoznih pogodbah 
v železniškem prometu ter podzakonskimi akti izdanimi na njuni podlagi bo pravni red na 
tem področju popolnoma usklajen s pravnim redom Evropske unije, razen določb direktive 
Sveta 91/440/EEC in direktive Sveta 95/18/EC, ki se nanašata na dostopne in tranzitne 
pravice in veljavnost licenc na ozemlju Evropske unije, ki bodo uveljavljene z dnem 
pristopa k evropski uniji. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Na področju pomorskega prometa Republika Slovenija kvalitetno izvaja vse predpise 
Evropske unije v zvezi z varnostjo plovbe, klasifikacijo ladij in ladijskimi registri, 
pristaniški inšpekciji v zvezi z uveljavljanjem amandmajev SOLAS konvencije ter v zvezi z 
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ladijskimi posadkami in pristanišči. Republika Slovenija je do sedaj ratificirala 22 konvencij 
Mednarodne pomorske organizacije (IMO - International Maritime Organization). 

S prejemom Pomorskega zakonika Republike Slovenije do konca leta 2000 ter postopnim 
sprejemanjem ustreznih podzakonskih aktov bo Republika Slovenija do 31.12.2001 svoj 
pravni red na področju pomorskega prometa popolnoma uskladila s pravnim redom 
Evropske unije. 

Zaključenje postopek priprave ratifikacije Protokola iz leta 1992 k Mednarodni konvenciji 
o ustanovitvi mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto 
(CLC 1969), ki bo v Državnem zboru obravnavana v prvi polovici leta 2000. 

Na področju plovbe po notranjih vodah je potrebno sprejeti Zakon o varnosti plovbe po 
celinskih vodah in na njegovi podlagi Sklep o določitvi pooblaščene organizacije za 
strokovno tehnično verifikacijo varnosti in plovnosti po notranjih vodah ki bo omenjeno 
področje uskladil z direktivo Sveta 82/714/EEC, 91/672/EEC in 96/50/EC, Pravilnik o 
čolnih in plavajočih objektih (uskladitev z direktivo Sveta 82/714/EEC) ter Pravilnik o 
priznavanju spričeval vaditeljev plovil za plovbo po celinskih vodah (uskladitev z 
direktivama Sveta 91/672/EEC in 96/50/EC). 

Zračni promet 

Področje zračnega prometa je delno usklajeno s pravnim redom Evropske unije. Republika 
Slovenije bo sprejela Zakon o letalstvu. Državni zbor je drugo obravnavo omenjenega 
zakona opravil 24.05.2000. Prav tako je potrebno izdati Uredbo o računalniških 
rezervacijskih sistemih. 

Republika Slovenija delno vsebinsko že izvaja uredbo Sveta 3922/91/EEC, s 
spremembama 2176/96/EEC in 1069/99/EEC, kar ji bo olajšalo implementacijo predpisov 
Evropske unije po sprejemu Zakona o letalstvu. Republika Slovenija aktivno izvaja 
dejansko usklajevanje tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi s Skupnimi 
letalskimi predpisi (JAR-i) Združenih letalskih organov (JAA). 

Letalom, ki so registrirana v tretjih državah in presegajo predpisane omejitve glede hrupa, 
ne bo dovoljeno uporabljati letališč v Republiki Sloveniji, v skladu z določili direktive 
Sveta 92/14/EEC in spremembami, določeni z direktivo Sveta 98/20/EC. 
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B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Ceste 

Področje cest je v Republiki Sloveniji usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 
Področje urejajo obstoječi Zakon o javnih cestah, že omenjeni predpisi za cestne dajatve 
ter Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest in Nacionalni 
program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

Skladno z Nacionalnim programom izgradnje avtocest Republika Slovenija zagotavlja 
izgradnjo cestnih povezav v V. in X. koridorju v delu, ki poteka po njenem ozemlja Od 
leta 1994, ko seje Nacionalni program začel izvajati, do sedaj je bilo zgrajenih in predanih 
prometu 169 km avtocest v gradnji je še 119 km štiripasovnih avtocestnih odsekov in 
drugih navezovalnih cest. Spremembe in dopolnitve nacionalnega programa izgradnje 
avtocest iz leta 1998 predvidevajo izgradnjo 518,6 km avtocest in hitrih cest in 3 S,2 km 
drugih državnih cest kot navezovalnih cest na avtocestno omrežje, s predajo prometu do 
konca leta 2004 z nekaterimi zaključnimi deli, ki se bodo izvajala še v letu 200S. 

Sredstva, zbrana s cestninami pokrivajo približno polovico vseh stroškov vloženega 
kapitala izgradnje in stroškov vzdrževanja ter obratovanja avtocest, za uporabo katerih se 
cestnine zaračunavajo. 

Cestni promet 

Na področju prevoza blaga in potnikov v cestnem prometu je še vedno kot v preteklih 
letih značilen porast števila manjših prevoznikov, kar povzroča na trgu prevoznih storitev 
in povečuje pritisk na opravljanje prevozov v mednarodnem tovornem prometu. 

Republika Slovenija postopoma liberalizira mednarodne cestne prevoze in kabotažo, saj 
zagotavlja enak in prost pristop do opravljanja teh storitev ob upoštevanju omejitev iz 
bilateralnih sporazumov, sporazuma CEMT ter sistema EKO točk za Avstrijo vsem 
cestnim prevoznikom. Čeprav ni podpisnica konvencije ASOR, Republika Slovenija izvaja 
njena določila, ki bodo za države kandidatke vključena v nov večstranski sporazum 
INTERBUS. Postopki za pristop in podpis večstranskega sporazuma INTERBUS so že 
zaključeni. 

Področje tehnologije, varnosti in vplivov na okolje cestnih motornih vozil je skoraj v celoti 
usklajeno s pravnim redom Evropske unije. Republika Slovenija že izvaja določbe direktiv 
Sveta 96/53/EC in 92/6/EC, ki urejata področji mer mas, globine profilov pnevmatik in 
namestitev naprav za omejevanje hitrosti. Ni pa še uvedeno označevanje vozil glede mer, 
niti obvezna uporaba naprav za omejevanje hitrosti. Registrirne naprave v cestnem 
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prometu so vključene v predpise zakonskega meroslovja, ki so delno usklajeni s pravnim 
redom Evropske unije. 

Področje prevoza nevarnih snovi je v celoti usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 
Republika Slovenija že izvaja določbe Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu 
nevarnega blaga po cestah (European Agreement conceming the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road - ADR) tudi za prevoze znotraj države, za opremo vozil, za 
starost voznika ter za dovoljenja za prevoz in dodatna zavarovanja. Prav tako se skladno z 
direktivo Sveta 95/50/EC že opravlja kontrola prevoza nevarnega blaga po cestah. 
Republika Slovenija bo omogočila izmenjavo podatkov, obveščanje Evropske komisije ter 
kontrolo v podjetij in usposabljanje delovanja varnostnih svetovalcev sprejemom 
podzakonskih aktov na podlagi novega Zakona o prevozu nevarnega blaga najkasneje do 
31.12.2001. 

Na področju socialnih zadev Republika Slovenija izvaja strokovno usposabljanje, zahteve 
po finančni sposobnosti ter delovnih izkušnjah skladno z direktivo Sveta 96/26/EC. Prav 
tako v Republiki Sloveniji veljajo enaki starostni pogoji za voznike, ki opravljajo prevoz 
blaga in oseb v cestnem prometu kot v Evropski uniji. Na področju kontrolnih pregledov 
izvajanja predpisov v zvezi s časom trajanja vožnje, področju počitkov med vožnjo ter 
področju strokovne usposobljenosti za cestne prevoznike, medsebojnega priznavanja 
diplom, potrdil in kvalifikacij v zvezi s pravico do ustanavljanja prevoznikov v domačih in 
mednarodnih prevozih starostnih pogojev se Republika Slovenija sooča s problemom 
doslednega spoštovanja predpisov in sistematičnega nadzora, vendar sprejema operativne 
ukrepe za izboljšanje stanja tako v Ministrstvu za promet in zveze kot v Ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Železniški promet 

Republika Slovenija je v zadnjem obdobju usmerila svoje aktivnosti v vzpostavitev 
pogojev za postopno liberalizacijo trga storitev in privatizacijo javnega podjetja Slovenske 
železnice d.d., v izboljšanje stanja železniške infrastrukture z lastnimi sredstvi, krediti in v 
urejanje zadev za pridobitev sredstev iz programov ISPA in PHARE/LSIF. 

Republika Slovenija v skladu z Nacionalnim programom razvoja slovenske železniške 
infrastrukture izvaja posodabljanje obstoječe železniške infrastrukture. V teku je obnova 
obstoječih prog v skupni dolžini 1201 km, dograditev obstoječih prog in gradnja prog 
visoke hitrosti, pri čemer je prednostna posodobitev železniške povezave na relacijah 
Koper/Sežana-Ljubljana-Jesenice/Maribor/Hodoš/Dobova, ki so sestavni del evropskih 
koridorjev V. in X.. V letih 1994 - 1998 so bili izvedeni remonti prog, vozne mreže in 
signalno-varnostnih naprav ter obnova in dograditev obstoječih prog 
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V Republiki Sloveniji opravlja železniške prevozne storitve Javno podjetje Slovenske 
železnice, delniška družba, ki opravlja zaradi javnega interesa storitve vzdrževanja in 
razvoja železniške infrastrukture, potniškega prometa, kombiniranega prometa in 
zagotavljanja varnosti in urejenosti železniškega prometa. Nov Zakon o železniškem 
prometu je javno podjetje Slovenske železnice d.d. določil za dodeljevalca vlakovnih poti, 
novoustanovljeno Direkcijo za železniški promet pa kot pritožbeno instanco, s čimer je to 
področje usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

Cene storitev železniškega potniškega prometa so v pristojnosti Vlade Republike 
Slovenije, cene storitev železniškega tovornega prometa pa se oblikujejo tržno. 

Dodatna prizadevanja za uskladitev s pravnim redom Evropske unije bodo potrebna na 
področjih reorganizacije javnega podjetja Slovenske železnice d.d., licenc železniških 
podjetij, določanja cen za mednarodni železniški prevoz blaga, poslovne neodvisnosti 
železnic pri opravljanju njihovih mednarodnih prevozov oseb in prtljage, enotnih načel za 
izračun storitev železniških podjetij, ukrepov, potrebnih za doseganje primerljivosti med 
obračunskimi sistemi in zaključnimi računi železniških podjetij, enotnih pravil za 
normalizacijo kontov v železniških podjetjih, odprave diskriminacije pri vozninah in 
prevoznih pogojih v skladu s 3. točko 79. člena Pogodbe o ustanovitvi EGS (uredba Sveta 
št. 11/EC) ter visokih hitrostih v železniških sistemih. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Področje pomorskega prometa in prometa po celinskih vodah je v veliki meri usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije. Napredek je bil dosežen predvsem pri sprejemanju 
sekundarne zakonodaje. 

Varnost v pomorskem prometu je zelo dobra. Republika Slovenija zagotavlja prometno- 
varnostne pogoje za svojo floto, nadaljuje z izvajanjem pregledov Port State Control 
(PSC) v skladu z določili Pariškega memoranduma ter skrbi za kvalitetno usposobljenost 
Port State Control inšpektorjev (PSC) z njihovim rednim usposabljanjem na mednarodni 
pomorski akademiji v Trstu. 

Sklenjeni sporazumi o pomorskem prometu in o koriščenju koprskega pristanišča med 
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo in tisti, ki so v postopku za sklenitev, so usklajeni s 
pravnim redom Evropske unije. Republika Slovenija ima oblikovan program razvoja 
pristaniške infrastrukture za koprsko pristanišče, ki je zajeto v vse evropskem omrežju 
(Trans European Network - TEN). 

Republika Slovenija nima celinskih voda, na katerih je možna plovba z ladjami ali drugimi 
plovili, ki so predmet pravnega reda Evropske unije, niti neposrednega stika s plovnimi 
sistemi Rena in Donave. Na celinskih vodah Republike Slovenije se ne opravlja prevoz 
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tovorov, razen za osebne potrebe v zelo minimalnih količinah. Prevoz potnikov poteka s 
čolni in plovili za rekreacijo (rafting). 

Zračni promet 

Področje zračnega prometa v Republiki Sloveniji je delno usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije. Urejeno je z Zakonom o zračni plovbi, z novim Zakonom o obligacijskih 
in stvarno pravnih razmerjih v letalstvu ter z ustreznimi podzakonskimi akti. 

S pravnim redom Evropske unije so delno usklajena področja, ki jih urejajo direktiva Sveta 
295/91/EEC, uredba Sveta 2027/97/EEC, uredba Sveta 2407/92/EEC, direktiva Sveta 
91/670/EEC, direktiva Sveta 93/65/ŽEEC s spremembo 97/157EC, direktiva Sveta 
92/14/EEC s spremembo 98/20/EC, direktiva Sveta 89/629/EEC, direktiva Sveta 80/51 s 
spremembo 83/206, uredba Sveta 3922/91/EEC, s spremembama 2176/96/EC in 
1069/99/EC. V praksi se delno izvaja tudi direktiva Sveta 96/67/EC v zvezi s konkurenco. 

Dodatna prizadevanja bodo potrebna na področju liberalizacije slovenskega zračnega trga, 
ki bo s pravnim redom Evropske unije usklajeno do 31.12.2002, ko bo Republika 
Slovenija ratificirala Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega 
prostora (ECAA). 

B.3. Upravna usposobljenost 

Ceste 

Republika Slovenija ima na področju cest vse potrebne institucije za izvajanje pravnega 
reda Evropske unije. To sta Ministrstvo za promet in zveze ter Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, ki je v okviru Ministrstva za promet in zveze organizirana kot organ v 
sestavi. Republika Slovenija bo obstoječe institucije kadrovsko okrepila in dodatno 

strokovno usposobila 

Cestni promet 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju cestnega 
prometa ustanovljene vse ključne institucije. To so Ministrstvo za promet ter Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije(PIRS) kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze, 
Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Urad za 
standardizacijo in meroslovje (USM) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
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Železniški promet 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju 
železniškega prometa ustanovljene vse potrebne institucije. To so Ministrstvo za promet in 
zveze, ki bo naloge na področju priprave in izvajanja zakonodaje za uskladitev s pravnim 
redom Evropske unije izvajalo prek javnega podjetja Slovenske železnice d.d. ter 
novoustanovljena Direkcija Republike Slovenije za železnice, kot organ v sestavi 
Ministrstva za promet in zveze, ki bo izvajala in nadzorovala predpise za uveljavitev 
pravnega reda Evropske unije. Republika Slovenija bo obstoječe institucije kadrovsko 
okrepila in dodatno strokovno usposobila. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

Upravna zmogljivost Republike Slovenije je za izvajanje pravnega reda na področju 
pomorskega prometa in prometa po celinskih vodah dobra. Uprava Republike Slovenije za 
pomorstvo bo v letu 2000 še dodatno kadrovsko okrepljena. Do konca leta 2001 bo na 
podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o morskem ribištvu in Pomorskega zakonika 
ustanovljen Medresorski center za nadzor nad plovbo, koordinacijo iskanja in reševanja na 
morju in nadzor nad plovbo ribiških ladij v Kopru. Republika Slovenija pri vzpostavitvi 
tega centra sodeluje z Republiko Francijo, ker povzema model njihovih CROSS centrov. 

Zračni promet 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju zračnega 
prometa ustanovljene ključne institucije. To so Ministrstvo za promet in zveze, Uprava 
Republike Slovenije za zračno plovbo ter prometni inšpektorat Republike Slovenije, ki sta 
v okviru Ministrstva za promet in zveze organizirana kot organa v sestavi. Za izvajanje 
nalog v zvezi z spremljanjem m izvajanjem pravnega reda Evropske unije bo Republika 
Slovenija kadrovsko okrepila in dodatno strokovno usposobila obstoječe institucije. V 
zvezi z direktivo Sveta 94/56/EC bo Republika Slovenija ustanovila neodvisni organ za 
preiskavo in preprečevanje letalskih nesreč - Urad za letalsko varnost. 
TAIEX 

Na področju transporta se je štirih seminarjev, ki so pokrivali predvsem področje 
transporta med EU in državami kandidatkami udeležilo 13 sodelavcev javne uprave. 
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2.3.10. Poglavje 10: Obdavčitev 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je prvega julija 1999 uveljavila temeljno zakonodajo na področju 
posrednih davkov, sprejeto konec leta 1998 in sicer Zakon o davku na dodano vrednost in 
Zakon o trošarinah. 

Po polni uveljavitvi zakona o davku na dodano vrednost s 1. julijem so bile sprejete in 
uveljavljene nekatere spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju zakona o davku na 
dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 59/99, 110/99, 17/00-762, 19/00-872, 27/00-1252) ter 
sprememba Odredbe o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma 
trošarine za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v 
skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo (Ur.L RS, št. 96/99). 
Spremembe podzakonskih predpisov podrobneje določajo izvajanje omenjenega zakona. 

Po sprejetju in uveljavitvi temeljne zakonodaje na področju trošarin je bil v letošnjem letu 
spremenjen in dopolnjen Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah (Ur.l. RS, št. 35/00) ter 
Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Ur.l. 
RS, št. 5/00), v decembru leta 1999 pa sprememba Odredbe o pogojih in načinu 
oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarine za diplomatska in konzularna 
predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
veljajo za Republiko Slovenijo (Ur.l. RS, št. 96/99). V začetku leta 2000 je bila sprejeta 
tudi Uredba o določitvi zneska trošarine za žganje, proizvedeno pri malih proizvajalcih 
žganja (Ur.l. RS, št. 19/00). Omenjeni podzakonski predpisi prav tako natančneje določajo 
izvajanje zakona o trošarinah. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Oba zakona z vsemi podzakonskimi predpisi se v celoti izvajata od prvega julija 1999 
oziroma neposredno od sprejema sprememb in dopolnitev nekaterih podzakonskih 
predpisov, ki so bili sprejeti kasneje. 

Uvedba davka na dodano vrednost je izpolnila finančna pričakovanja. Obveznosti se 
pravočasno in v celoti izpolnjujejo, gibanje cen v gospodarstvu po sami uvedbi je bilo 
stabilno. Obvladljivost sistema v Davčni upravi Republike Slovenije je na visoki ravni. 
Prav tako so bili stroški uvajanja in operativnega izvajanja Zakona o davku na dodano 
vrednost nižji od načrtovanih. 

Pomemben pokazatelj učinka uvedbe davka na dodano vrednost je tudi število zavezancev 
za DDV. Pred uvedbo DDV je bilo število zavezancev ocenjeno na 52.000, dejansko pa 
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je bilo registriranih že 68.000. Upravičencev do pavšalnega nadomestila iz naslova 
opravljanja kmetijske dejavnosti je 33.000. Večina na novo registriranih zavezancev za 
DDV je s področja gradbeništva, avtoprevozništva in kmetijstva. Med njimi je malo talrih 
ki so izpolnili pogoje za obvezno registracijo, torej vstopajo v sistem DDV prostovoljno. 

Z uvajanjem DDV je Davčna uprava začela izvajati številne aktivnosti, ki pomenijo 
"usmerjenost administracije k davčnemu zavezancu". Gre za sodelovanje z davčnimi 
zavezanci v novih oblikah, predvsem za pomoč v obliki izobraževanja, informiranja in 
individualnega obravnavanja. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Skladno z davčno zakonodajo, ki je Carinski upravi Republike Slovenje naložila 
pristojnosti pobiranja trošarin, in na podlagi Zakona o carinski službi (Ur. L RS, št 56/99) 
ter na podlagi spremembe pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z 
dne 20. julija 1999, so bile v Carinski upravi Republike Slovenije opravljene organizacijske 
spremembe in sicer: 
- ustanovljenje bil Sektor za trošarine (v katerem bo tudi formirana Služba za izmenjavo 

podatkov s področja trošarin med državami članicami EU - SEED); 
- sistemizirana so bila operativna, nadzorna in kontrolna delovna mesta za dek> na 

področju trošarin; 
- sistemizirana so bila delovna mesta izterjevalcev. 

V generalnem uradu Carinske uprave je bilo ustanovljenih več novih oddelkov in sicer 
oddelek za administrativno sodelovanje v Sektorju za trošarine, oddelek za integrirano 
tarifo Evropskih skupnosti (TARIC), enota za tranzit, oddelek za integracije, 
informacijsko-analitski center v Sektorju za preiskovalne zadeve. 

Informacijska podpora Carinske uprave je sledila spremembam zakonodaje. Tako je bil s 
01.01.2000 uveden način vodenja podatkov o zavezancih preko davčne številke. Carinska 
služba je v letu 1999 uvedla tudi programsko podporo enotnemu izvajanju carinskih 
postopkov na meji. 

Bistvena novost na področju informacijske podpore za trošarine v letu 1999 je bila 
izdelava programske podpore za: 
- registracijo trošarinskih zavezancev (pravnih in fizičnih oseb); 
- registracijo trošarinskih dovoljenj za imetnike trošarinskih skladišč in dovoljenj za 

oproščene uporabnike trošarinskih izdelkov 
- sprejem in vnos podatkov ter kontrolo računske pravilnosti in spremljanje plačil 

trošarine po trošarinskih napovedih/obračunih; 
- sprejem in vnos podatkov ter kontrolo računske pravilnosti zahtevkov za vračilo 

trošarine in opravljanje transakcij za vračilo odobrenih zneskov; 
- opozarjanje na trošarinske izdelke pri uvozu kot izdelke rizične skupine; 
- kontrolo računske pravilnosti pri prijavi trošarinskih izdelkov ob uvozu. 
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Zaradi učinkovite uvedbe DDV so bile že pred prvim julijem 1999 uvedene osnovne 
organizacijske spremembe v Davčni upravi Republike Slovenije. V okviru nadaljnjih 
organizacijskih sprememb Davčne uprave Republike Slovenije se uvaja služba za 
mednarodno izmenjavo podatkov (CLO - central liason office). Organiziran je sektor za 
nadzor, kjer potekajo naloge s področja preiskav, inšpekcije in kontrole. Posamično pa so 
se okrepile druge službe glavnega urada. Začela pa se je tudi centralizacija davčnih 
uradov. 
Okrepljene so bile aktivnosti na področju davčnega nadzora. Nanašale so se predvsem na 
zagotavljanje ustreznih podatkov iz lastnih in tujih evidenc, izdelavo navodil in 
metodologije za enotno izvajanje kontrole ter izmenjavo informacij med kontrolo, odmero, 
prisilno izterjavo in inšpekcijo. 

V letu 1999 je bil v celoti izpeljan posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca in delo 
za davčnega inšpektorja. Zaposleni v davčni upravi so se udeležili skupno 2.473 
seminarjev in tečajev. 

Na področju razvoja davčne informacijske tehnologije je bil vzpostavljen informacijski 
sistem za DDV s tremi podsistemi; registracijo, knjigovodstvom in podporo vodstvu ter 
nadzoru. Sistem je vpet v okolje, v katerem deluje inje z drugimi informacijskimi sistemi 
(plačilni promet, javne finance, carinska uprava, drugi davčni sistemi, predvsem pa register 
davčnih zavezancev), povezan prek programskih vmesnikov. Vzpostavljeno je podatkovno 
skladišče za podporo vodstvu, analizam in statistiki ter za operativno procesiranje. 

V avgustu leta 1999 je Davčna uprava Republike Slovenije začela s pripravami na izvedbo 
projekta "Modernizacija in preobrazba davčne uprave". Omenjeni projekt vsebuje štiri 
module, in sicer: 
- zakonodaja, 
- izvajalski del (pobiranje in izterjava ter finančni nadzor), 
- kadrovski in materialni viri, 
- davčni informacijski sistem. 
Izhodiščni dokumenti za delo na posameznem delu projekta so bili izdelani v septembru 
1999 in potrjeni s strani Evropske komisije. V oktobru 1999 je bila izdelana analiza 
razhajanj med izhodiščnimi dokumenti in dejanskim stanjem Davčne uprave Republike 
Slovenije. V decembru 1999 je bila izdelana analiza potreb Davčne uprave. Izvajanje 
nalog, povezanih z identifikacijo rešitev, oceno izdelave prioritet rešitev ter izdelavo 
končnih rešitev, se nadaljuje v leto 2000. 
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R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Ključna zakonodaja na področju posrednih davkov in sicer Zakon o davku na dodano 
vrednost in Zakon o trošarinah je bila sprejeta konec leta 1998 in uveljavljena v drugi 
polovici leta 1999. V tem obdobju so bili sprejeti in uveljavljeni tudi podzakonski predpisi 
k obema zakonoma Prehod na nov sistem obdavčitve v lanskem letu ni povzročil večjih 
težav tako glede ekonomskih učinkov kot glede samega izvajanja zakonodaje. 

Zakon o davku na dodano vrednost je popolnoma usklajen z določili Osme Direktive 
Sveta 77/1072/EEC ter Šeste direktive Sveta 77/388/EEC, razen z določbami o 
prehodnem režimu pri odpravljanju davčnega nadzora na notranjih mejah držav članic 
Evropske unije ter z zahtevami glede nižje stopnje obdavčitve za kategorije blaga in 
storitev, za katere Republika Slovenija zahteva izjemo oziroma prehodno obdobje. 
Neusklajena je tudi glede višine praga, pod katerim je davčnim zavezancem omogočena 
uporaba posebnih poenostavljenih postopkov. 

Po dodatnem pregledu acquis-a za obdobje od 1.1.1999 do 31.12.1999 Republika 
Slovenija ugotavlja, da je Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.L RS, št. 89/98) 
popolnoma usklajen z zahtevo Direktive Sveta 1999/49/EC, ki določa višino splošne 
stopnje DDV ter delno neusklajen z direktivo Sveta 1999/59/EC, ki se nanaša na 
obravnavo storitev telekomunikacij v povezavi z določitvijo kraja opravljene storitve. 

Zakon o trošarinah je v celoti usklajen z Direktivami EU 92/83/EEC ter 92/81/EEC, 
92/82/EEC in 95/60/EEC. Prav tako je v celoti usklajen z določbami Direktive 
92/12/EEC, razen s tistimi, ki se nanašajo na skupni trg in veljajo le za države članice. 
Določbe zakona so v celoti usklajene z Direktivami 95/59/EEC, 92/79/EEC in 92/80/EEC 
ter z Direktivo 92/84/EEC, razen za znesek trošarine za fermentirane pijače in za etilni 
alkohol. 

Glede na aquis za obdobje od 1.1.1999 do 31.12.1999 je zakon o trošarinah delno 
neusklajen z Direktivo Sveta 1999/81/EC, ki določa približevanje trošarine za tobačne 
izdelke. 

Republika Slovenija bo svoj pravni red na področju obdavčitve z davkom na dodano 
vrednost in trošarinami, v delu, kije še neusklajen, uskladila v dveh fazah, in sicer: 
- v prvi reviziji Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah v letu 2001 

je načrtovana odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki obstajajo glede na pravni red 
Evropske unije in niso vezane na enotni trg EU, ter izvedba tistih uskladitev, ki so 
možne še pred polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji; 

- v drugi reviziji Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah, ki bosta 
uveljavljeni pred polnopravnim članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji, bodo 
vključene določbe, ki so pomembne zaradi nemotenega izvajanja pravil enotnega trga 
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Evropske unije (t.im. intrakomunitarne določbe); začetek zakonodajnega postopka je 
predviden v letu 2002. 

Po opravljeni drugi reviziji zakonov bo pravni red na področju DDV in trošarin v celoti 
usklajen s pravnim redom EU, razen v delu, kjer Republika Slovenija zahteva prehodno 
obdobje ali izjemo. 

Do predvidenega vstopa V EU bosta sprejeta nova zakona - Zakon o davčni službi in 
Zakon o davčnem postopku. Zadnje spremembe trenutno veljavnega zakona o davčnem 
postopku so bile sprejete v Državnem zboru v decembru 1999 in vključujejo vse potrebne 
spremembe davčnega postopka in prilagoditve, potrebne glede na trenutno stanje 
usklajenosti materialnih davčnih predpisov z ustreznimi pravnimi akti Evropske unije. 

Na področju neposrednih davkov so v Ministrstvu za finance pripravljeni predlogi 
zakonov o dohodnini, davku od dohodkov pravnih oseb in o davku na nepremičnine. Pri 
vseh navedenih zakonih gre za neposredno usklajevanje s pravnim redom EU le pri zakonu 
o davkih od dohodkov pravnih oseb (deloma se nanaša na realizacijo direktiv s področja 
enotnega sistema obdavčevanja, to je direktivo 90/434/EEC in direktivo 90/435/EEC), ki 
stopijo v veljavo z dnem vključitve Republike Slovenije v EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije v celoti 
izvajata sprejeta zakona in podzakonske predpise na področju davka na dodano vrednost 
in trošarin. Prav tako izvaja Davčna uprava Republike Slovenije pobiranje vseh drugih 
davkov. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike 
Slovenije so glede sposobnosti spremljanja in izvajanja zakonodaje na ravni, ki zagotavlja 
kvalitetno spremljanje in izvajanje davčnega sistema. 

Zaradi učinkovitega izvajanja nove zakonodaje sta se reorganizirali in okrepili Davčna 
uprava Republike Slovenije zaradi pobiranja davka na dodano vrednost in Carinska uprava 
Republike Slovenije zaradi pobiranja trošarin. Podlaga za reorganizacijo Carinske uprave 
Republike Slovenije je bil v letu 1999 sprejeti Zakon o carinski službi. 

Vse tri institucije, zlasti pa Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava 
Republike Slovenije načrtujejo in izvajajo aktivnosti za nadaljnje izboljšanje 
administrativne usposobljenosti. 

V letu 1999 se je Davčna uprava tudi kadrovsko okrepila Konec leta je bik) 2.505 
zaposlenih, od tega 2 429 za nedoločen čas, kar je za 129 zaposlenih več kot konec leta 

110 



1998. Na podlagi reforme Davčne uprave v povezavi z izvajanjem davka na dodano 
vrednost se načrtuje v letu 2001 51 novih zaposlitev in v letu 2002 40 novih zaposlitev. 

TAIEX 

TAIEX je organiziral 2 seminaija s področja davkov. Seminarja sta pokrivala področji 
davčnega nadzora in prostih con v EU. Na njima je sodelovalo 5 predstavnikov Slovenije 
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23.11. Poglavje 11: Ekonomska in monetarna unija 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Pravni okvir na tem področju predstavlja v širšem smislu zakonodaja, ki ureja področje 
javnih financ, pretoka kapitala in storitev in delovanje centralne banke. 

V septembru 1999 sprejeti Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS št. 79/99) določa pripravo, 
sprejem in izvrševanje (vključno z zadolževanjem) proračunov države, občin in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (države v širšem pomenu) ter predpisuje 
enotne postopke in standarde za evidentiranje, spremljanje in poročanje ter nadziranje 
porabe javnih sredstev. Priprava proračunov temelji na večletnem planiranju razvojnih 
programov, ki so sestavni del proračuna Skupaj z novim sistemskim Zakonom o 
računovodstvu (Ur. L RS št. 23/99), ki za vse osebe države v širšem smislu vzpostavlja 
sistem evidentiranja poslovnih dogodkov na mednarodno primerljiv način, omogoča Zakon 
o javnih financah izvajanje pravnega reda Evropske unije glede evidentiranja obveznosti, 
določitve obsega poročanja in kontrole sredstev. S takšno ureditvijo javnih financ je 
omogočen kvalitetnejši nadzor nad javnimi financami in vnaprejšnje obvladovanje 
presežnega proračunskega primanjkljaja. 

Bistven napredek, povezan s tem področjem, predstavlja tudi liberalizacija kapitalskih 
tokov, ki jo omogoča Zakon o deviznem poslovanju. 

V letu 1999 sprejeta sistemska zakona na področju bančništva in trga vrednostnih papirjev 
ter v letošnjem letu sprejeti zakon o zavarovalništvu so usklajeni z naložbenimi pravili za 
banke, hranilnice ter borznoposredniške družbe in zavarovalnice z ustreznimi direktivami 
Evropske skupnosti. Slovenska zakonodaja je glede priviligiranega dostopa države do 
finančnih institucij že usklajena z Uredbo 3604/93, ki prepoveduje priviligiran dostop 
države do finančnih institucij. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Zakon o javnih financah se je začel dejansko uporabljati v letošnjem letu za pripravo 
proračuna za leto 2001, novi Zakon o računovodstvu pa se uporablja od 1.1.2000. 

Določila zakona o deviznem poslovanju so se začela uporabljati v letu 1999. Večji del 
zakonodaje za področje finančnih storitev je bil uveljavljen v letu 1999. 

Republika Slovenija skupaj z Evropsko unijo redno spremlja izvajanje dokumenta "Skupna 
ocena prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije" na zasedanjih 
skupnih organov po Evropskem sporazumu o pridružitvi in s tem zagotavlja preverjanje in 
usklajevanje makroekonomskih politik ter strukturnih reform. Tako je Evropska unija 
obveščena o ekonomskem dogajanju v Republiki Sloveniji. 
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Dosežen je bil napredek pri makroekonomskih in finančnih statistikah Izboljšana je ocena 
bruto domačega proizvoda, hkrati pa Statistični urad Republike Slovenije Evrostatu že 
redno poroča o deficitu in dolgu države (Repo rt ing of Government Deficits and Debt 
Levels). Skozi ta proces se je že izboljšala in se še izboljšuje kvaliteta zbranih podatkov, 
potrebnih za ocenjevanje državnega primanjkljaja in dolga. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Institucije, katerih delovanje je pomembno na tem področju (Ministrstvo za finance, Banka 
Slovenije, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad Republike 
Slovenije), so s svojim učinkovitim delovanjem dosegle napredek na področju sprejemanja 
in uveljavitve zakonodaje, izboljšanja kvalitete ustreznih statistik ter izvajanja politik. 

Jeseni so se predstavniki Ministrstva za finance udeležili delavnice na temo finančnih 
statistik širšega sektorja država (Second workshop on government finance statistics of 
Accession Countries) v Brasovu v Romuniji, ki je bila organizirana v sodelovanju z 
Evrostatom. Prav tako je bila v sodelovanju z Evrostatom januaija v Sloveniji organiziram 
delavnica namenjena finančnim statistikam širšega sektoija država (First vvorkshop on 
general government finance statistics for candidate countries). V marcu je bil organiziran 
projekt pod vodstvom eksperta iz države članice na temo izboljšanja obračunov podatkov 
za obrazce potrebne za poročanje o deficitu in dolgu države. Predstavniki Ministrstva za 
finance so se udeležili tudi seminarja v organizaciji TAIEX in DG ECFIN na temo nadzor 
nad javnimi financami (TAIEX seminar on fiscal surveillance). 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravni okvir, ki opredeljuje to področje, je v celoti, razen v manjšem delu glede delovanja 
centralne banke, usklajen s pravnim redom EU. 

Do konca leta 2001 bo Republika Slovenija s sprejemom novega zakona o Banki Slovenije 
uskladila centralnobančno zakonodajo s pravnim redom EU. V začetku letošnjega leta je 
bil pripravljen časovni načrt priprave in sprejema ter osnutek novega zakona o Banki 
Slovenije. Predlog zakona o Banki Slovenije bo posredovan v Državni zbor do konca leta 
2000. Glede na sedaj veljavno zakonodajo ter z vidika uskladitve s pravnim redom za 
poglavje EMU, so najpomembnejše naslednje predvidene spremembe: 
- zagotovitev osebne neodvisnosti članov Sveta Banke Slovenije preko postopka 

imenovanja ter preko določb o nezdružljivosti opravljanja funkcij, 
- zagotovitev institucionalne neodvisnosti Banke Slovenije v odnosu do Državnega zbora 

ter drugih organov Republike Slovenije;; 
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- eksplicitna prepoved financiranja države s strani centralne banke skladno z Uredbo 
3603/93. Dejansko se država že sedaj ne zadolžuje pri centralni banki 

V zakon bodo vključene tudi določbe, ki urejajo obdobje prehoda v denarno območje 
EURA 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Sprejeti pravni okvir na tem področju je že uveljavljen in predstavlja tudi učinkovito 
orodje za obvladovanje makroekonomskih indikatorjev izpolnjevanja maastrichtskih 
kriterijev. 

Makroekonomski kazalci kažejo, da je ekonomski položaj Slovenije relativno ugodea 
Javnofinančni primanjkljaj je bil v letu 1999 0,6% BDP, za letos pa se ocenjuje na okoli 
1%. Javni dolg Republike Slovenije je znašal v letu 1999 24,6% BDP. Zniževanje 
dolgoročnih obrestnih mer je bilo v letu 1999 nekoliko zaustavljeno in so v drugi polovici 
leta nekoliko porasle. Realni tečaj slovenskega tolaija je od srede leta 1998 dalje pretežno 
stabilea V letu 1999 seje nadaljeval trend zniževanja inflacije. Povprečna stopnja inflacije 
v lanskem letu je bila za 1,8 odstotne točke nižja kot leto poprej in je znašala 6,1%, za 
letošnje leto pa je predvsem zaradi eksternih dejavnikov nekoliko višja povprečna stopnja 
inflacije (7,6%). 

Končni cilj denarne politike ostaja zniževanje inflacije, ki naj bi v nekaj letih dosegla raven 
Evropske unije. Bližnji cilj je še naprej količina denarja. V režimu uravnavanega drsenja 
intervenira Banka Slovenije na deviznem trgu le v okviru postavljenih denarnih omejitev. 

Republika Slovenija si bo prizadevala po vstopu v Evropsko unijo čimprej postati članica 
ekonomske in monetarne unije. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda - Ministrstvo za finance, Banka 
Slovenije, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad Republike Slovenije 
so usposobljene za učinkovito opravljanje nalog na tem področju. 
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23.12. Poglavje 12: Statistika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Decembra 1999 je začel veljati Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki 
Sloveniji v letu 2000 (Ur. L RS, št. 99/99). Z njegovo uveljavitvijo je slovenska 
zakonodaja v celoti usklajena s predpisi EU ki urejajo področje popisa kmetijstva. Zakon 
predstavlja podlago za zbiranje podatkov o osnovnih zmogljivostih vseh kmetijskih 
gospodarstev v Republiki Sloveniji, ki ustrezajo evropski definiciji kmetijskega 
gospodarstva Zakonsko določen del podatkov iz popisa kmetijskih gospodarstev bo 
uporabljen za podporo urejanju evidenc in registrov na področju kmetijstva v Republiki 

Sloveniji Metodološke priprave na popis, ki bo izveden junija 2000, so zaključene. 
Statistični urad RS je v januaiju 2000 dokončal priredbo slovensko-angleške verzije 
statističnega tezavra CADOS, ki ga je razvil Eurostat, in je v obliki excel preglednice 
dostopen na Internet strežniku. Vlada Republike Slovenije je CADOS, poleg EUROVOC, 
določila kot enega od klasifikacijskih sredstev v programu projektov Informacijsko 
Dokumentacijskega Centra, ki ga je definirala kot informacijsko podporo odločanju v 
procesu pristopa k EU. 

Vlada Republike Slovenije je v marcu 2000 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji 
teritorialnih enot, ki členi ozemlje Republike Slovenije v enajst ravni (Ur. 1. RS, št. 
28/2000). Uredba je usklajena z predpisoma 2081/93 EEC in 2052/88 EEC, ki urejata 
naloge strukturnih skladov. Členitev prvih pet ravni upošteva objavljena pravila in 
priporočila EU v zvezi z Nomenclatures des Unites Territorielle pour Statistique (NUTS) 
in se bo uskladila s strokovnimi pripombami Eurostata. Členitev teritorija Republike 
Slovenije na Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE) na SKTE 0 • SKTE 5 je 
sestavni del uredbe. Na ravni SKTE 2 je Republika Slovenija oblikovala dve enoti 
(Ljubljanska urbana regija, ki vključuje glavno mesto Ljubljana z zaledjem in ostali del 
države), na ravni SKTE 3 je oblikovala 12 statističnih regij; raven SKTE 5 pa predstavlja 
192 občin. V februarju leta 2000 je Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Ur. 1. RS, št. 
16/2000). Standardna klasifikacija poklicev (Ur. 1. RS, št. 28/97) se uporablja za 
razvrščanje dela v administrativnih zbirkah podatkov in v statistiki. Uredba temelji na 
mednarodni standardni klasifikaciji poklicev ISCO - 88 in na evropski inačici klasifikacije 
ISCO - 88 (COM). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Demografske, socialne in regionalne statistike 
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Končane so metodološke priprave in uvedena je raziskava o porabi časa, ki je popolnoma 
usklajena z metodologijo EU. V anketi o delovni sili je uveden ad hoc model za 
spremljanje prehoda iz izobraževalnega procesa na trg dela. V statistiki izobraževanja seje 
uvedla raziskava o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih, usklajena z 
CVTS2 (Continuos Vocational Training Survey). Na področju statistike socialnega 
varstva so za leta 1996-1998 prvič pripravljeni podatki usklajeni z ESSPROS 
metodologijo. 

Makro-ekonomske statistike 

V organizaciji Eurostata se v maju 2000 končuje 13 pilotnih projektov (vključno 
neposredne tuje naložbe, vladne finančne statistike in regionalni računi) namenjenih 
izboljšanju kvalitete obračunov makroekonomskih agregatov in s tem večji mednarodni 
primerljivosti statističnih podatkov. Izboljšana je bila kvaliteta letnih ekonomskih računov 
v tekočih cenah in dokončana institucionalna sektorizacija enot poslovnega registra v 
skladu z ESA 95, izboljšana ocena bruto domačega proizvoda v stalnih cenah predvsem 
netržnih storitev, dosežen napredek v metodologiji bruto dodane vrednosti in izdelane 
ocene za statistične regije za leto 1997. Opravljen je prevod ESA 95 v slovenščino. V 
kvartalnih računih je izboljšano zajetje in v končni fazi priprava metodologije izračuna 
bruto domačega proizvoda v tekočih cenah (v stalnih cenah je na razpolago od 1997). 
Sodelujemo v projektu Harmonizacija indeksov cen potrošnih dobrin (HICP), v pripravi 
pa je s pomočjo Phare programa (COP 98) tudi revizija indeksa cen pri proizvajalcih, v 
katerem bodo ustrezneje upoštevane izvozne in uvozne cene. 

Poslovne statistike 

Začeli smo izvajati projekt Razvoj strukturne statistike podjetij s pomočjo sredstev Phare 
programa (COP 98) kar pomeni postopno harmonizacijo poslovnih statistik v skladu 
uredbo CR No. 58/97 o Strukturnih poslovnih statistikah. S pregledom pravnega reda in 
razpoložljivih podatkov za spremenljivke je načrtovana največja možna mera uporabe 
administrativnih virov. Intenzivirali smo uporabo računovodskih izkazov in davčnih virov 
vezanih na podjetja. Uvajamo elektronsko poročanje za zbiranje finančnih podatkov. Na 
področju drugih poslovnih statistik je bil dosežen napredek v izboljšanju kvalitete 
podatkov o gradbeništvu in industriji. V statistiki turizma je uvedena četrtletna anketa o 
potovanjih domačih turistov. 

Monetarne, Finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 

V ocenjevanju državnega primanjkljaja in dolga je bilo doseženo izboljšanje kvalitete 
zbranih podatkov. Izboljšano je razmejevanje državnega sektorja, ter izvajanje načela 
obračunane vrednosti, tretmaja kapitalskih transferov. Ministrstvo za finance je v letu 
1999 pričelo objavljati podatke o javno finančni statistiki. Plačilno-bilančna statistika je 
usklajena s priporočili Mednarodnega denarnega sklada. V statistiki zunanje trgovine je 
Statistični urad RS, v sodelovanju z Eurostatom pričel mesečno pošiljati podatke na ravni 

poročevalec, št. 46 116 6. julij 2000 



9-mestne kombinirane nomenklature carinske tarife (KNCT) za bazo zunanjih trgovinskih 
podatkov EU v Eurostatu (COMEXT), vzpostavljena je direktna povezava z bazo 
COMEXT. Za leto 1999 je Statistični urad RS posredoval Eurostatu tarifne podatke, ki 
jih je pripravilo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju s Statističnim 
uradom RS ter izvedel metodološke uskladitve statistike zunanje trgovine zaradi 
sprememb v carinskem postopku. 

Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Uresničene so metodološke priprave na propis kmetijstva, vrtnarstva in vinogradništva. 

Statistika naravnih virov in okolja 

Na področju statistike odpadkov so bile opravljene določene metodološke prilagoditve, 
pričela se je revizija statistike voda. V okviru PHARE COP 98 Statistični urad nadaljuje 
izdelavo numerične karte s statističnimi podatki pokrovnosti in rabe tal Slovenije za stanje 
1997. Pripravlja se metoda za izračun poselitvene površine za posamezne prostorske 
enote. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V obdobju od zadnjega Poročila ni bilo na novo ustanovljenih institucij. 

Statistični urad je za področje evropskih zadev zaposlil dva nova delavca. Novozaposleni 
in že zaposleni delavci bodo dopolnjevali svoje znanje v okviru TES instituta, s 
sodelovanjem v delovnih telesih Eurostata, z izvedbo projektov po metodologiji EU, na 
posebnih seminarjih za države kandidatke in podobno. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravna ureditev na področju Statistika, kot je vsebovana v Zakonu o državni statistiki in 
drugih pravnih aktih je v glavnem že usklajena s pravnim redom Evropske unije za to 
področje. Za dokončno uskladitev bo potrebno sprejeti še: 
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki, ki bo v prvem branju v 
Državnem zboru na izredni seji 20. junija. Predlog zakona vsebuje poenostavitev 
postopka sprejemanja srednjeročnega in določanje letnega programa statističnih 
raziskovanj, kar je pomembno za tekoče prilagajanje spremembam v EU, racionalizira 
stroške zbiranja podatkov z maksimalno uporabo že obstoječih administrativnih virov za 
statistične namene in poglablja strokovno neodvisnost Statističnega urada; 
-Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj; 
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru Slovenije; 
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-Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi podatkov iz javno pravnih 
evidenc; 
-podzakonske akte na osnovi že uveljavljenega Zakona o državni statistiki; 
-Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega 
registra Slovenije. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Demografske, socialne in regionalne statistike 

Velik del aktivnosti bo namenjen pripravi na Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v letu 2002, metodološkim pripravam na izvedbo statističnega raziskovanja o stroških 

dela ter pripravam na novo klasifikacijo izobraževanja, ki temelji na ISCED 97. 
Nadaljevali pa se bodo tudi nekateri projekti o uporabi podatkov iz administrativnih 
registrov (demografija, trg dela, prejemki). Na področju regionalnih statistik se 
pripravljajo serije podatkov po novi teritorialni ureditvi predvsem za delovno aktivnost, 
brezposelnost, in prebivalstvo in ostale podatke za strukturna prilagajanja. Pričel se je 
izvajati projekt Izgradnja statistične baze za regionalni razvoj in strukturne sklade 

Makro-ekonomske statistike 

V obračunu makroekonomskih agregatov bodo vključeni rezultati dela na končanih 
pilotnih projektih v katerih je Statistični urad RS sodeloval z Eurostatom kot tudi 
nadaljevanje metodološkega dela kot priporočila iz teh projektov (predvsem za 
stanovanjske storitve, PIM model, izvoza in uvoza blaga in storitev v stalnih cenah, 
netržne storitve v stalnih cenah), izboljšano bo zajetje z uporabo administrativnih in 
statističnih virov, ter postopna dodatna obračuna ostalih računov (dohodka in 
akumulacije) za institucionalne sektorje. Izdelana bo ocena virov za regionalne račune 
investicij in gospodinjstev. 

Poslovne statistike 

V strukturni statistiki podjetij bo Statistični urad RS sodeloval v novem pilotnem projektu 
zaradi uvedbe redne raziskave v skladu z zahtevami EU. V statistiki prometa so 
predvidene prilagoditve v potniškem in pomorskem prometu. Na osnovi zaključenega 
pilotnega projekta v statistiki energetike bo spremenjen sistem zbiranja podatkov s tega 
področja. 

Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 
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Načrtovane so izboljšave v načinu zajemanja in prikazovanja: dohodkov iz privatizacije, 
vrednotenju dolgov in finančnih sredstev, ter dolgov, ki jih prevzame in odpiše država. V 
pripravi so metodologija in podatki za regionalno strukturo podatkov o menjavi storitev s 
tujino. Načrtujejo se začetki aktivnosti namenjeni razumevanju in sposobnosti za prevzem 
acquis na področju sistema Intrastat in nadaljnje aktivnosti na področju Extrastat. 

Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Potekala bo obdelava podatkov popisa vinogradov, vrtnarstva in kmetijskih gospodarstev, 
uveden bo nov način spremljanja cen kmetijskih pridelkov in cen kmetijskega 
repromateriala. 

Statistika naravnih virov in okolja 

Nadaljujejo se metodološke priprave na revizijo statistike odpadkov in na izdelavo 
okoljskih računov ter delo na pripravi podatkov pokrovnosti in rabe tal za nove regije z 
izpopolnjeno nomenklaturo. Izvedla se bo ocena kvalitete za prvo regijo - državo. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije v Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti 
novih institucij oziroma upravnih organov, potrebno pa je usposabljanje zaposlenih, 
inovativno vodenje in dodatno zaposlovanje. V okviru programa Phare je del sredstev v 
letu 2000 namenjen za te namene. 

\ 
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2.3.13. Poglavje 13: Socialna politika in zaposlovanje 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Velik del pravnega reda na področju delovnega prava bo Republika Slovenija prevzela z 
Zakonom o delavnih razmerjih (v Državnem zboru je bil sprejet v prvi obravnavi), 
katerega sprejem je bil sprva predviden do konca leta 1999, vendar so se pogajanja v 
okviru socialnega dialoga nekoliko zavlekla. Vlada Republike Slovenije tako predvideva, 
da bi zakon lahko bil sprejet do konca leta 2000. 

V juniju 1999 je Republika Slovenija sprejela Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. 
RS, št. 56/1999, velja od: 28.07.1999), ki bo dokončno uveljavljen v tretjem kvartalu leta 
2001. Zakon namreč predstavlja sistemski zakon, na podlagi katerega bodo sprejeti ostali 
podzakonski akti, ki v slovenski pravi red prenašajo direktive s področja varnosti in 
zdravja pri delu. V oktobru 1999 so bili sprejeti štirje taki podzakonski akti: Pravilnik o 
varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (uveljavljen bo v drugem kvartalu leta 
2001), Pravilnik o varnostnih znakih, Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci 
uporabljajo pri delu in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 
na delovnih mestih. V marcu 2000 pa so bili sprejeti še naslednji trije podzakonski akti: 
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravje pri ročnem premeščanju bremen. Pravilnik 
o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom in Pravilnik o načinu izdelave izjave o 
varnosti z ocenjevanjem tveganja. 

Republika Slovenija je v sklopu procesa izvajanja politike na področju zaposlovanja 
pripravila dva temeljna programska dokumenta in sicer strategijo zaposlovanja za obdobje 
2000-2006 in nacionalni akcijski program za obdobje 2000-2001. Vlada RS je oba 
dokumenta, in sicer Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za obdobje 2000 - 200J ter 
drugi dokument z nazivom Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, politika 
zaposlovanja in program za njeno uresničevanje, dne 18.11.1999 že sprejela, pri čemer je 
slednji trenutno v drugem branju v Državnem zboru. Oba dokumenta sta usklajena s 
smernicami Evropske unije za zaposlovanje za leti 1998 in 1999. 

Velik dosežek predstavlja v decembru 1999 sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki je stopil v veljavo januarja 2000. Čeprav Republika Slovenija trenutno še 
nima poklicnih shem socialnega zavarovanja, pa je uresničevanje načela enake obravnave 
moških in žensk v teh shemah v omenjenem zakonu že predvideno. Za to področje, 
namreč področje enake obravnave moških in žensk, je pomemben tudi Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je trenutno v proceduri Državnega zbora, 
pri čemer je sprejem tega zakona predviden za konec leta 2000. 

Na področju socialnega varstva je bil v februarju 2000 sprejet Program boja proti revščini 
in socialni izključenosti, v mesecu marcu pa še Nacionalni program socialnega varstva 
do leta 2005. 
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V skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi se je Republika Slovenija vključila v 
programe Skupnosti na področjih promocije zdravja, boja proti raku, preprečevanje 
odvisnosti od drog, obvladovanja aidsa ter nekaterih drugih nalezljivih bolezni, ter se 
vključil v programe na področju enakih možnosti. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l Zakonodaja 

Delovno pravo 

Del še neusklajenega pravnega reda na področju delovnega prava bo Republika Slovenija 
prevzela z Zakonom o delavnih razmerjih. Zakon je prešel prvo obravnavo v Državnem 
zboru. 

Republika Slovenija predvideva za uskladitev s pravnim redom Evropske unije dodatno 
sprejeti še Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona od sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (sprejet bo do konca leta 2002), Zakon o evropskem svetu delavcev (sprejet 
do konca leta 2002) 

Socialni dialog 

Vloga Ekonomsko socialnega sveta se bo pravno formalno uredila z Zakonom o 
ekonomskem socialnem svetu, katerega sprejem seje prestavil na tretji kvartal 2000. 

Med tem si bo Vlada Republike Slovenije še naprej prizadevala za razvoj dejavnega in 
neodvisnega socialnega dialoga, v katerega namen bo vzpodbujala socialne partnerje pri 
njihovih prizadevanjih na področju strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, 
kadrovanja in njihove sposobnosti, da sodelujejo pri pripravi in izvajanju predpisov, s 
katerimi so zahteve Evropske unije prenesene v slovensko zakonodajo ter, da sodelujejo v 
socialnem dialogu na ravni Evropske unije. Kratkoročno se bodo ti cilji izvajali skozi 
načrtovana izobraževanja socialnih partnerjev in tudi nevladnih organizacij, kijih pripravlja 
Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, izvajanje ciljev pa je vključeno tudi 
v osnutek programa Phare 2000 za področje socialne politike in zaposlovanja 

Enaka obravnava moikih in žensk 

Republika Slovenija bo za popoln prevzem pravnega reda Evropske unije poleg Zakona o 
delavnih razmerjih sprejela še Zakon starševstvu in družinskih prejemkih in Zakon o 
enakih možnostih. 
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Republika Slovenija pa poleg zakonodajnih ukrepov vodi tudi aktivno žensko politiko 
preko Urada Vlade Republike Slovenije za žensko politiko, ki je v letu 1999 uspešno 
izpeljal akcijo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. 

Zaposlovanje in Evropski socialni sklad 

Za ustanovitev oddelka za evropski socialni sklad v Sloveniji do konca leta 2002 ne bodo 
izpolnjeni vsi potrebni pogoji, zato bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v 
okviru obstoječih upravnih organov in nevladnih institucij vzpostavilo, tako na nacionalni 
kot na regionalni ravni, ustrezno organizacijsko strukturo, potrebno za spremljanje in 
izvajanje politike Evropskega socialnega sklada in akcijskega programa zaposlovanja. 

Socialno varstvo starejših in socialna izključenost 

Republika Slovenija bo v sledečem obdobju sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prispevkih za socialno varnost (namesto predvidenega Zakona o prispevkih za 
socialno varnost v poglavje Strukturne reforme), ki bo sprejet v drugem kvartalu leta 2000 
ter uveljavljen v tretjem kvartalu leta 2000, ter Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanje (preimenovan iz Zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki pa bo sprejet v drugem 
kvartalu leta 2000 in uveljavljen v tretjem kvartalu istega leta. Na področju družinskega 
varstva pa se predvideva sprejem Zakona o starševstvu in družinskih prejemkih (DZ RS, 
druga obravnava), ki bo sprejet do konca leta 2001 in uveljavljen do konca 2002. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Delovno pravo 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju delovnega prava je delno že usklajena s 
pravnim redom EU in sicer v predpisih, ki urejajo individualna delovna razmerja, to so 
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Zakon o delavnih razmerjih, Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS, št. 
56/1999, dokončno bo uveljavljen v tretjem kvartalu leta 2001), Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, deloma pa tudi v sistemu kolektivnih pogodb. 
Slovenija je dne 14.04.2000 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
inšpekciji dela (Ur. L RS, št 36/2000). 

Socialni dialog 

Republika Slovenija pri pripravi zakonodaje na področju zaposlovanja in socialnih zadev 
že vključuje socialne partnerje preko Ekonomsko socialnega sveta (deluje že od leta 
1994), v okviru katerega poteka tripartitni dialog, prav tako pa je tudi že vzpostavljen 
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bipartitni dialog, ki poteka tako na nacionalni ravni kot na ravni dejavnosti oziroma 
podjetniški ravni. 

Enaka obravnava moških in žensk 

Pravna ureditev na področju Enake obravnave žensk in moških je v Republiki Sloveniji 
delno že usklajena s pravnim redom Evropske unije. Temeljne določbe, ki zagotavljajo 
takšno enakopravnost, so zajete v Ustavi Republike Slovenije (področje človekovih pravic 
in svoboščin). Ustavno načelo prepovedi diskriminacije in načelo enake obravnave žensk 
in moških se uresničujeta preko posameznih zakonih s področja delovnih razmerij in 
socialne varnosti. 

Na tem področju predstavlja velik dosežek v decembru 1999 sprejeti Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (stopil v veljavo januarja 2000). Čeprav 
Republika Slovenija trenutno še nima poklicnih shem socialnega zavarovanja, je 
uresničevanje načela enake obravnave moških in žensk v teh shemah v Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju že predvideno. 

Za to področje, namreč področje enake obravnave moških in žensk, je pomemben tudi 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je trenutno v prvem branju v 
Državnem zboru. 

Zaposlovanje in Evropski socialni sklad 

Pravni red Republike Slovenije je na področju zaposlovanja že usklajen s pravnim redom 
Evropske unije. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in njegovi 
podzakonski akti sledijo določbam Amsterdamske pogodbe in priporočilom Komisije 

Republika Slovenija je v sklopu procesa izvajanja politike na področju zaposlovanja 
pripravila dva temeljna programska dokumenta in sicer strategijo zaposlovanja za obdobje 
2000-2006 in nacionalni akcijski program za obdobje 2000-2001. Vlada RS je oba 
dokumenta dne 18 11.1999 že sprejela, pri čemer je slednji trenutno v drugem branju v 
Državnem zboru. Oba dokumenta sta usklajena s smernicami Evropske unije za 
zaposlovanje za leti 1998 in 1999. 

Socialno varstvo starejših in socialna izključenost 

Pravni red Evropske unije na tem področju ne vsebuje zavezujočih pravil, temveč le 
splošne usmeritve in priporočila, kijih Republika Slovenija upošteva že skoraj v celoti. 

Na področju socialnega varstva je bil tako v februarju 2000 sprejet Program boja proti 
revščini in socialni izključenosti, v mesecu marcu 2000 pa še Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2005. 
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B.3. Upravna usposobljenost 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru Sektoija za povezovanje trga 
dela in izobraževanje oblikovalo delovno skupino in sistemiziralo delovna mesta za 
Evropski socialni sklad. Za izvajanje priprav za sodelovanje v skladu je bila ustanovljena 
medresorska projektna skupina za Evropski socialni sklad, ki pripravlja organizacijske 
zasnove struktur in njihove pristojnosti. 

V obdobju od lanskega poročila so v sklopu Posebnega pripravljalnega programa za 
Evropski socialni sklad potekala usposabljanja v okviru seminarjev na nacionalni in 
regionalni ravni ter ena simulacijska igra. Namen seminarjev je povezati vse nacionalne 
regionalne in lokalne institucije, ki bodo po vključitvi pripravljale in izvajale projekte v 
okviru Evropskega socialnega sklada. 

V Sloveniji že delujejo potrebne institucije za pripravo zakonodaje na področju socialnega 
varstva in invalidnih oseb, javni zavodi, ki delujejo na področju rehabilitacije, zaposlovanja 
in socialnega varstva invalidov ter nevladne invalidske organizacije, ki postajajo 
pomemben člen pri izvajanju storitev varstva, vodenja in zaposlitev invalidov. V drugi 
polovici leta 1999 so bile tem organizacijam podeljene prve koncesije, na podlagi katerih 
so vstopile v mrežo javne službe socialno varstvenih storitev, Akcijski program 
zaposlovanja za leti 2000-2001 pa predvideva njihovo povezovanje v mreže, ki bodo 
dobile koncesijo za izvajanje zaposlovalne politike invalidov. 

Institucija, ki na nivoju vlade spremlja socialni položaj invalidov, sodeluje pri pripravi 
zakonov in vladne politike do invalidov ter daje strokovno podlago za njeno izvajanje je 
Urad Vlade RS za invalide. 

Javno zdravje 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

S Sklepom št. 5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3.11.1999, s katerim se sprejemajo 
določila in pogoji za sodelovanje v programih Skupnosti na področju socialne politike in 
zdravstva (Ur.l. RS, št. 101/1999), je Republiki Sloveniji omogočeno sodelovanje v 
programih Evropske skupnosti za promocijo zdravja, boja proti raku, preprečevanja aidsa 
in drugih nalezljivih bolezni, odvisnosti od drog in enakih možnosti za moške in ženske. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Po sprejemu navedenega sklepa so se intenzivirale že začete priprave za sodelovanje 
oziroma vključitev Slovenije v skupne projekte z nosilci iz držav članic ter v evropske 
mreže, ki že delujejo na področju promocije in varovanje zdravja. Istočasno so bili za 
posamezne programe imenovani koordinatorje in predstavniki, ki so se aktivno udeleževali 
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sestankov in dela programskih odborov. V marcu 2000 je Republika Slovenija iz 
proračuna v celoti poravnala svoje finančne obveznosti za sodelovanje v programih 
javnega zdravja. V okviru programa za promocijo zdravja, obveščanja, izobraževanja in 
usposabljanja je Slovenija prijavila tri projekte, dva v okviru programa za boj proti raku, 
dva v okviru programa preprečevanja aidsa in drugih nalezljivih bolezni in v okviru 
programa odvisnosti od drog enega. Kljub težavam pri vključevanju v skupne projekte, ki 
so potekali že več let in se bodo predvidoma zaključili konec leta 2000, ko se iztečejo tudi 
programi skupnosti, so se slovenski predlagatelji uspešno dogovorili za sodelovanje s 
partnerji iz držav članic. Večina projektov je bila obravnavana na programskih odborih in 
pozitivno ocenjena, potrebne bodo le še manjše dopolnitve predložene dokumentacije. Za 
enega od projektov na področju preprečevanja aidsa pa že potekajo priprave na podpis 
pogodbe. Predvidevamo, da bodo sredstva iz slovenskega prispevka skoraj v celoti 
porabljena. 

V jeseni 1999 stekle aktivnosti za vključitev Republike Slovenije v Mrežo za 
epidemiološki nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Ministrstvo za zdravstvo je imenovalo 
slovenskega predstavnika v odboru te mreže, takoj ko bodo sprejete pravne podlage za 
sodelovanje držav kandidatk v mreži, pa bo imenovalo tudi institucijo, ki bo zadolžena za 
sporočanje podatkov in sodelovanje pri drugih dejavnostih mreže. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - "Zdravje za vse do leta 
2004" je bil sprejet v maju 2000. Nacionalni program na podlagi strateških usmeritev 
Svetovne zdravstvene organizacije in usmeritev javno-zdravstvene politike na ravni 
Evropske unije ter ob upoštevanju zdravstvenega stanja prebivalstva v Sloveniji, 
opredeljuje pogoje za politiko krepitve zdravja, zmanjševanja razlik v možnostih za 
zdravje različnih skupin prebivalcev in krepitve osebne odgovornosti za zdravje. Posebno 
pozornost namenja zagotavljanju pravice do zdravega življenjskega okolja, ki omogoča 
najvišjo raven zdravja in blagostanja, dvigovanju kakovosti zdravstvenega varstva in 
razvoju raziskav v zvezi z zdravjem. 
V njem so opredeljeni način in ukrepi za uresničevanje teh usmeritev ob upoštevanju 
celovitega sistema zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih razmer v Sloveniji in 
vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Program vsebuje: 

» 

- primerjavo zdravstvenega varstva prebivalcev Slovenije z nekaterimi državami v 
Evropi, 

- strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, 
prednostna razvojna področja, 

- usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe, 
- spremljanje razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja in 

odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva. 
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B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Na osnovi tega programa in drugih izhodišč za dograjevanje sistema zdravstvenega 
varstva bo do konca leta 2002 spremenjena tudi zdravstvena zakonodaja. Izhodišča za 
spremembe v zdravstvu je leta 1998 sprejel Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravstvo. 
O njih je razpravljal tudi Svet za socialno varnost in Ekonomsko socialni svet. 

Reforma sistema zdravstvenega varstva teče hkrati s pripravo Slovenije za vstop v 
Evropsko unijo. Zaradi tega bo zdravstvena politika spremljala procese postopnega 
približevanja (konvergence) sistemov zdravstvenega zavarovanja držav članic. Gre za 
postopno izenačevanje pravic iz javnega zdravstvenega zavarovanja, varovanja zdravja pri 
delu ter delitev stroškov zdravstvenega varstva na javni in zasebni sektor. Za potrebne 
spremembe vsebine zdravstvenega varstva, zgradbe in delovanja sistema bo ključnega 
pomena družbeno soglasje na ravni politike, medicinske stroka in civilne družbe. 

CONSENSUS ni 

Predstavitev programa Consensus Dl, ki poteka v okviru twinning programov z naslovom 
Koordinacija sistemov socialne varnosti, je potekala 25. maja 2000. Ponudbe je 
predstavilo pet držav članic (Združeno kraljestvo, Švedska, Nemčija, Francija in Avstrija), 
pri čemer sta dve (Francija in Avstrija) pripravljeni sodelovati le s kratkoročnimi 
strokovnjaki Izbor partnerjev bo znan v začetku junija 2000. Tvvinnmg projekt traja dve 
leti in naj bi se predvidoma pričel v začetku decembra 2000. 
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2.3.14. Poglavje 14: Energetika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V septembru 1999 je bil sprejet Energetski zakon (Ur. 1. RS, št. 79/99), katerega 
najpomembnejša določila se nanašajo na odpiranje trga za elektriko in zemeljski plin ter 
privatizacijo elektroenergetskega sektorja. Zakon daje tudi osnovo za sprejem predpisov s 
področja učinkovite rabe energije. 

Kot najbolj nujne za uveljavitev trga z električno energijo je Vlada Republike Slovenije v 
maju 2000 (Ur. L RS, št. 53/2000) sprejela naslednje dokumente: 

- Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo in tudi imenovala v. d. direktorja Agencije 
za energijo; 

- Uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije 
električne energije; 

- Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno 
energijo; 

- Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in 
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja. 

V juniju 1999 je bil sprejet Zakon o rudarstvu (Ur. L RS, št. 56/99), v maju 2000 pa 
Uredba o načinu plačila za rudarsko pravico (Ur. L RS, št. 43/2000). S tema predpisoma 
je v slovenski pravni red prenesena direktiva o raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov 
94/22/EC. 

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo določila znesek, ki se odvaja iz drobnoprodajne 
cene nekaterih naftnih derivatov za namen oblikovanja zalog surove nafte in naftnih 
derivatov (Ur. L RS, št. 96/99) in (Ur. L RS, št. 29/2000). Upravni odbor Zavoda za 
rezerve nafte in derivatov pa je v marcu 2000 potrdil količinski plan oblikovanja 90 
dnevnih zalog nafte in naftnih derivatov do leta 2005. 

Na področju jedrske varnosti je bila v juliju 1999 ratificirana Pogodba o celoviti prepovedi 
jedrskih poskusov (Ur. 1. RS, št. 20/99). V postopku ratifikacije v Državnem zboru RS sta 
Dodatni protokol k Sporazumu o varovanju med Slovenijo in MAAE in Konvencija o 
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (Pariška konvencija). 

Bilateralni sporazumi o izmenjavi informacij na področju jedrske varnosti so bili sklenjeni s 
' Slovaško ter pristojnimi organi za jedrsko varnost Republike Koreje, Južnoafriške 

republike in Francije. 
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A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Za polno implementacijo Energetskega zakona bo do konca leta 2000 potrebno sprejeti še 
nekatere dodatne podzakonske predpise, ki so že v pripravi. 

V kratkem bodo sprejeti in objavljeni tudi vsi potrebni predpisi, ki bodo pomeniti 
harmonizacijo z EU direktivami za označevanje energetske učinkovitosti gospodinjskih 
aparatov. 

Republika Slovenija bo s 1. julijem 2000 vključena v program SAVE H. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Kadrovsko je bila okrepljena Direkcija RS za rudna bogastva, tako, da bo lahko opravljala 
naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij za raziskave in izkoriščanje mineralnih surovin. 

Za kadrovsko usposobitev Agencije za energijo, ki bo opravljala naloge neodvisnega 
energetskega regulatorja, je bilo s sklepom Vlade RS tudi določeno, da bo Agencija do 
konca leta 2000 štela 7 zaposlenih. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Področje je v celoti usklajeno s pravnim redom EU in ni potrebno sprejeti nobene nove 
ključne zakonodaje. Tudi Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 
razvojnem prestrukturiranju regije je bil sprejet v Državnem zboru RS. 

Ključni podzakonski predpisi, nujni za uveljavitev energetskih trgov, so že bili sprejeti 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pripravlja še ostale za uveljavitev energetskih trgov 
potrebne podzakonske predpise. V zaključni fazi je tudi priprava dela podzakonskih 
predpisov o učinkoviti rabi energije, s katerimi bo v letu 2000 prevzeta vsa zakonodaja 
Evropske unije na tem področju. 

Ne predvidevamo, da bi priprava in sprejem podzakonskih predpisov prekoračevala roke 
kot so opredeljeni v Nacionalnem programu za prevzem acquis. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in ostalih politik 

Republika Slovenija nadaljuje z izvajanjem naslednjih programov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti: 
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• Dvigovanje osveščenosti, informiranje in izobraževanje preko seminarjev, delavnic, 
konferenc, informacijskih listov, priročnikov, brošur, biltena Učinkovito z energijo, 
nagrade za energetsko naj učinkovitejše podjetje ipd. 

• Energetsko svetovalna mreža ENSVET za gospodinjstva pokriva z 32 pisarnami 
celoten teritorij Slovenije, v katerih preko 70 dobro izšolanih svetovalcev nudi 
brezplačne nasvete za učinkovito rabo energijo v gospodinjstvih. 

• Energetsko svetovanje za velike porabnike energije izboljšuje energetski management 
v podjetjih in aktivira notranje potenciale za ukrepanje na področju učinkovite rabe 
energije. 

• Subvencioniranje energetskih pregledov v višini do 50 % njihove vrednosti. 

• Subvencioniranje energetskih lokalnih konceptov do višine 50 % njihove vrednosti. 

• Subvencioniranje priprave investicijske dokumentacije za investicijske projekte za 
učinkovito rabo energije v višini do 50 % njihove vrednosti. 

• Finančne spodbude za male ukrepe v energetsko učinkovitost pri gospodinjstvih kot je 
zamenjava zasteklitev in oken. 

• Olajšave pri dohodnini ob nakupu energetsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. 

• Spodbujanje investicij preko sklada za investicije v učinkovito rabo energije s 
subvencionirano obrestno mero. 

• Uvajanje Demand Side Managementa v podjetja za distribucijo energije. 

• Uvajanje metod Third Party Financing v javni sektor. 

« 

Republika Slovenija podpira tudi rabo obnovljivih virov energije zlasti s sofinanciranjem 
projektov s področja malih HE, sončne, geotermalne energije in vetrne energije ter izrabo 
biomase v energetske namene. Ne glede na to pa sedanji delež obnovljivih virov 
predstavlja le 2% doma proizvedene energije. 

Na področju jedrske varnosti predstavljajo projekti modernizacije NE Krško eno 
najpomembnejših aktivnosti. Zamenjava uparjalnikov je bila zaključena junija 2000. V 
projekt modernizacije spada tudi dobava popolnega simulatora NE Krško, ki je po 
zaključenem postopku licenciranja začel delovati konec aprila 2000. 

V zvezi s ponovno oceno seizmične varnosti lokacije NE Krško so v zaključni fazi 
obsežne terenske raziskave, ki bodo predvidoma zaključene v juniju 2000 in ki so že v 
sedanji fazi ovrgle nekatere dosedanje dvome o primernosti geološke strukturne lokacije 
NE Krško. Končni rezultati bodo osnova za ponovno oceno seizmične ogroženosti NE 
Krško. V kolikor se bo ocena seizmične ogroženosti razlikovala od projektnih osnov bo 
izdelana nova verjetnostna varnostna analiza. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Ocenjujemo, da je potrebno institucije še dodatno kadrovsko okrepiti in jih dodatno 
strokovno usposobiti predvsem za izvajanje nalog, povezanih z odpiranjem energetskih 
trgov. 
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V organizaciji TAEEX-a se je 6 predstavnikov Slovenije udeležilo dveh seminarjev s 
področja energije. Prvi seminar seje ukvaijal s prenosom energije v elektro-gospodarstvu, 
drugi pa z liberalizacijo javnih služb. 

. 

' 
' 

' 

. 

——     — 
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2.3.15. Poglavje 15: Industrijska politika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Strategija povečanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije je uveljavljena osnova 
za izvajanje politike industrijskega razvoja. Strateške usmeritve torej ostajajo enake, 
prilagajanje razvojnim potrebam in zahtevam se kaže skozi vsakoletno nadgrajevanje 
izbranih instrumentov in ukrepov. 

Temeljni cilj instrumentov in ukrepov slovenske industrijske politike v času od zadnjega 
poročila o napredku je povečati sposobnost podjetij za soočanje z izzivi mednarodne 
konkurenčnosti. V ta namen je Slovenija v začetku leta 2000 izdelala tudi primetjalno 
analizo konkurenčnosti slovenske industrije (benchmarking) glede na države članice EU in 
nekatere države članice OECD. 

Različne instrumente in ukrepe industrijske politike, ki so usmerjeni k navedenemu cilju, je 
moč strniti v dve osnovni skupini: ukrepe, katerih namen je prestrukturiranje slovenske 
industrije, in razvojno naravnane ukrepe za povečanje produktivnosti in razvojnih 
potencialov podjetij v vseh panogah predelovalne dejavnosti 

Ukrepi na področju prestrukturiranja posameznih panog zadevajo panoge predelovalne 
dejavnosti z največjimi strukturnimi problemi, posebej tekstilno in obutveno industrijo ter 
železarstvo 

S ciljem prestrukturiranja tekstilne in obutvene industrije je Vlada RS v decembru 1999 
sprejela programa prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene 
industrije pogojem delovanja notranjega trga Evropske unije 2000-2003. Programa 
vključujeta nabor horizontalnih ukrepov (kot jih ima Slovenija za ostalo predelovalno 
dejavnost), le da so ti povezani v posebne sektorske programe glede na identificirana 
problemska področja v teh panogah (trženje, tehnološki razvoj in razvoj človeških virov). 

Program prestrukturiranja železarstva v Sloveniji (v nadaljevanju Program 
prestrukturiranja) je bil potrjen na seji Vlade RS 22.3.2000. Od aprila do junija 2000 je 
potekalo predhodno usklajevanje programa z Evropsko komisijo (relevantni DG). 
Predvidoma se bo obravnava programa (v Sloveniji in EU) zaključila do konca julija 2000. 

Program prestrukturiranja se osredotoča na program prestrukturiranja poslovnega sistema 
Slovenskih železarn, ki je v večinski lasti Republike Slovenije, s posebnim ozirom na 
prestrukturiranje treh največjih družb, ki tvorijo poslovno jedro sistema. Program 
prestrukturiranja predvideva finančno in poslovno prestrukturiranje ter privatizacijo 
jedrnih družb, odprodajo nejedrnih družb, likvidacijo in stečaj neaktivnih družb. V skladu s 
Protokolom 2 k Evropskemu sporazumu o pridružitvi Program prestrukturiranja vključuje 
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tudi sociaino-ekološki del, ki se ukvarja z razreševanjem problemov presežnih delavcev in 
odpiranjem novih delovnih mest ter ekološko sanacijo prizadetih območij. 

V sklopu razvojno naravnanih instrumentov in ukrepov je Slovenija v zadnjem letu 
oblikovala in začela izvajati Ukrepe proaktivne politike pospeševanja podjetniškega 
razvoja in konkurenčnosti za obdobje 2000-2003. Ukrepi so med seboj povezani in 
predstavljajo jedro Razvojnega programa za pospeševanje konkurenčnosti slovenske 
industrije. Usmerjeni so v pospeševanje strukturnega prilagajanja in usposobitev podjetij 
za izzive globalne konkurence ter spodbude za zaključek procesov prestrukturiranja v 
podjetjih. 

Program zajema medsebojno povezane horizontalne ukrepe, usmerjene na ključne 
dejavnosti in faktorje, ki vplivajo na povečevanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in 
spodbujanje novih investicij. 

Ukrepi so zajeti v štirih programskih sklopih: (i) spodbujanje strategij za povečevanje 
produktivnosti, ki zajema projekt spodbujanja uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav 
v podjetjih in projekt zunanjega "benchamrkinga"; (ii) povečevanje konkurenčne 
sposobnosti na ravni podjetij, ki zajema projekt spodbujanja tržnih pristopov in projekt 
spodbujanja tehnološke prenove podjetij; (iii) spodbujanje povezovanja podjetij m 
specializacij v proizvodnih verigah s ciljem spodbuditi povezovanje podjetij in 
specializacijo v proizvodno-storitvenih verigah, in spodbujanje skupnega razvoja 
mednarodnih trgov po sistemu "grozda"; (iv) spodbujanje internacionalizacije slovenskih 
podjetij in novih investicij, ki zajema dva programska sklopa: spodbujanje 
internacionalizacije slovenskih podjetij s ciljem podpore podjetjem za prodor na 
mednarodne trge ter racionalizacija in optimizacija poslovanja, spodbujanje strateških 
partnerstev in neposrednih tujih naložb s ciljem spodbujanje podjetij za pridobivanje novih 
strateških partnerjev ter vzpostavitev sistema za povečanje privlačnosti Slovenije za tuja 
vlaganja. 

Vlada RS je januarja leta 2000 sprejela program vzpodbujanja tujih neposrednih investicij 
ter v tem okviru sprejela aktivnosti za odpravo glavnih pomanjkljivosti, ki zavirajo 
tovrstne neposredne investicije. 

Pospeševanje neposrednih tujih investicij je sestavni del politike industrijskega razvoja, kar 
je razvidno tudi iz nabora ukrepov za proračunsko leto 2000. Poleg integriranega pristopa 
za spodbujanje naložb, ki je v veliki meri usmerjen v povečanje neposrednih tujih naložb 
vključujejo tudi drugi programi spodbujanja strateških partnerstev in povezovanje domačih 
proizvajalcev s tujimi partnerji. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na področju industrijske politike ni bilo potrebno ustanavljati novih institucij oziroma 
upravnih organizacij za uveljavljanje pravnega reda EU. Kadrovsko so se okrepile 

poročevalec, št. 46 132 



predvsem institucije, ki izven javne uprave skrbijo za uveljavljanje načel sprejete strategije 
povečevanja konkurenčne sposobnosti Slovenske industrije. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Področje je v celoti usklajeno s pravnim redom EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Slovenija je v skladu z razvojnimi cilji oblikovala Razvojni program za pospeševanje 
konkurenčnosti Slovenske industrije, ki vključuje nabor horizontalnih ukrepov za 
povečanje produktivnosti razvojnih potencialov podjetij v vseh panogah predelovalne 
dejavnosti. Skladno z oblikovanjem odprtega in konkurenčnega gospodarstva se v 
Sloveniji korenito spreminja vloga države pri usmerjanju in vzpodbujanju gospodarstva. 
Velik napredek je bil dosežen pri vzpostavitvi urejenega in transparentnega sistema 
državnega intervencionizma po pravilih EU. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Institucije v okviru industrijske politike so usposobljene za izvajanje nalog, ki sledijo iz 
sprejetih strategij. Pomembnejša institucija v okviru katere se izvaja proces 
prestrukturiranja podjetij in privatizacije je Slovenska razvojna družba. 
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2.3.16. Poglavje 16: Mala in srednja podjetja 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Na področju malega gospodarstva in obrti so bili v zadnjem letu spremenjeni naslednji 
predpisi: Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur.l. RS št. (Ur. 1. RS, št. 18/91, 13/93, 
66/93 in 2/20001) in Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. L RS, št. 4/2000). 

Zakon o razvoju malega gospodarstva je bil spremenjen zaradi Zakona o javnih skladih, ki 
opredeljuje tudi delovanje Sklada za razvoj malega gospodarstva kot institucije pod 
okriljem Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem 

S spremembo Zakona o razvoju malega gospodarstva v členih, ki opredeljujejo delovanje 
Sklada za razvoj malega gospodarstva in z začetkom veljavnosti Zakona o javnih skladih, 
ki definira delovanje Sklada za razvoj malega gospodarstva kot javnega sklada je 
slovenska zakonodajausklajena z 98/349/EEC. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona je v postopku v Državnem zboru 
RS Na podlagi direktiv EU bodo odpravljanje diskriminatome določbe (pravica do 
opravljanja obrtne dejavnosti družb) in tako omogočen prost pretok blaga in storitev. S 
sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona bo slovenska 
zakonodaja usklajena z naslednjimi direktivami EU: 64/222/EEC, 64/223/EEC, 
64/224/EEC, 64/429/EEC, 69/77/EEC in 82/470/EEC. 

Sprejet je bil Pravilnik o mojstrskih izpitih, ki omogoča delovanje dualnega sistema 
izobraževanja. 

Pripravlja se tudi sprememba Uredbe o listi A - obrtnih dejavnosti in listi B - obrti 
podobnih dejavnosti. Spremembe se pripravljajo zaradi uskladitve s Standardno 
klasifikacijo dejavnosti in možnostjo izvedbe mojstrskih izpitov. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija je izvedla določene aktivnosti za zagotavljanje pogojev za krepitev 
konkurenčnih prednosti slovenskih malih in srednjih podjetij. 

Prvi izmed njih je prevzem ukrepov in ciljev triletnega programa za mala in srednje velika 
podjetja v Evropski uniji 1997-2000. Vlada RS je maja 1999 sprejela besedilo sklepa 
Pridružitvenega sveta ES in Slovenije, s katerim se sprejemajo pogoji za sodelovanje 
Slovenije v 3 večletnem programu ES za mala in srednja podjetja. 

1 sprememba zaradi sprejema Zakona o javnih skladih (Ur. 1 RS, št.22/2000) 
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Poleg tega je Vlada RS novembra 1999 sprejela Akcijski program zaposlovanja Slovenije, 
ki je sestavljen iz štirih stebrov. V okviru II. stebra (Podjetništvo) se izvaja Antibirokratski 
program, katerega končni cilj je poenostavitev administrativnih postopkov in izpopolnitev 
zakonodaje, tako da bo možno ustanoviti podjetje na enem mestu in v čim krajšem času. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem skupaj s Skladom za razvoj malega 
gospodarstva nudi ugodnejše finančne vire za enote malega gospodarstva. 

V letu 1999 je bila podprta ustanovitev 3 novih regijskih garancijskih skladov. Sedaj jih je 
v Sloveniji ustanovljenih že 10, predstavljajo pa dodatno finančno podporo podjetnikom 
na regionalnem nivoju. Pospeševalni center za malo gospodarstvo pa je nadaljeval s 
subvencioniranjem mreže lokalnih in regionalnih podjetniških centrov. 

V letu 2000 so bili uvedeni še trije novi programi za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva: finančna podpora delu na domu in delu na daljavo, finančna podpora 
ženskemu podjetništvu in finančna podpora mladim podjetnikom Programe bo izvajal 
Pospeševalni center za malo gospodarstvo. 

V namene razvoja infrastrukturnih projektov in usmerjenega načrtovanja razvoja 
prostorskih lokacij pripravljamo raziskovalni projekt, s katerim se bo sektor malih in 
srednje velikih podjetij vključil v Prostorski plan Slovenije. 

Zaradi problematike odsotnosti zanesljivih letno ažuriranih podatkov o stanju na področju 
slovenskih malih in srednjih podjetij, primerljivosti podatkov s podatki, ki so že na voljo na 
področju Evropske unije ter odsotnosti neodvisnih raziskav, ki bi služile kot podlaga za 
kreiranje politike pospeševanja razvoja malih in srednjih podjetij v Sloveniji, skladno s 
politiko pospeševanja v Evropski uniji, se pripravlja raziskovalna naloga Zasnova modela 
zbiranja, analiziranja in vključevanja podatkov o slovenskem malem gospodarstvu v »The 
European Observatory for SMEs«. Raziskava je zaključena, statistika je primerljiva z 
Eurostatom. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V preteklem obdobju niso bile ustanovljene nove institucije kot podpora razvoju malega 
gospodarstva. Konec leta 1999 je Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem finančno 
podprlo tri nove regionalne garancijske sklade (Podravje, Posavje, Osrednjeslovenska 
regija), ki delujejo kot projekti znotraj podjetniških centrov. Podprta sta bila tudi dva 
regijska Euro Info Centra (Maribor, Koper). 

Na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem so se v zgoraj omenjenem obdobju na 
novo zaposlili 3 delavci za potrebe spremljanja in izvajanja strokovnih nalog povezanih s 
procesom vključevanja Slovenije v EU za področje malih in srednjih podjetij. 
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Usposabljanja in izobraževanja delavcev Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem so 
potekala na področju regionalne politike in strukturnih skladov, zakonodaje, vključevanja 
v Evropsko unijo (enotedensko izobraževanje v Bruslju, tečaj angleške terminologije 
Evropske unije), informatike. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Malo gospodarstvo v Sloveniji je v zadnjih osmih letih doseglo prepričljive rezultate tako 
po številu enot malega gospodarstva, prihodka in števila zaposlenih. Mala in srednja 
podjetja predstavljajo po evropski klasifikaciji kar 99,7 % delež vseh podjetjih Mala in 
srednja podjetja zaposlujejo kar 52%vseh zaposlenih in ustvarjajo 44 % celotnega 
prihodka 

Nov Zakon o razvoju malega gospodarstva je v pripravi. V njem bo uzakonjena evropska 
klasifikacija mikro, malih in srednje velikih podjetij. Zakonodaja, ki zadeva tudi področje 
malih in srednjih podjetij: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o 
delu in zaposlovanju na črno, Zakon o dohodnini, Zakon o davku na dodano vrednost, 
Zakon o davku na dobiček pravnih oseb, Zakon o davčnem postopku, Zakon o javnih 
skladih, Zakon o razvoju malega gospodarstva in Obrtni zakon je v veliki meri sprejeta. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

V povezavi z vstopanjem Slovenije v EU je na področju politike razvoja malih in srednjih 
podjetij ter podjetništva prišlo do sprememb in dopolnitev te politike na vrsti področij. 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je v postopku oblikovanja nove strategije o 
razvoju malih in srednjih podjetij v Sloveniji, ki jo je bilo potrebno uskladiti s politiko in 
zakonodajo Evropske unije in bo dopolnila že obstoječe ukrepe iz stare strategije iz leta 
1996. Strategija predstavlja vsebinsko podlago za oblikovanje novega Zakona o razvoju 
malega gospodarstva v Sloveniji. 

Sklad za razvoj malega gospodarstva ponuja ugodnejše vire za razvojne projekte malih 
podjetij in za začetnike. Pospeševalni center za malo gospodarstvo deluje kot koordinator 
Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo. V okviru Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo deluje mreža Euro info centrov. Na regionalnih nivojih (pet) delujejo 
regionalni podjetniški centri, v dvaintridesetih občinah pa lokalni podjetniški centri. Deset 

' podjetniških centrov je že ustanovilo garancijski skladi, ki prav tako predstavljajo 
možnosti ugodnejšega financiranja malih podjetij. Zaposleni v podpornih institucijah so 
dobro usposobljeni in izobraženi. 
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B.3. Upravna usposobljenost 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem že ima izdelan akcijski plan za prevzem 
pravnega reda EU, v katerem so opredeljeni cilji, potrebna finančna sredstva in institucije 
za izvedbo, potrebno pa je dopolniti časovni načrt za izvedbo akcijskega plana. 
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3.2.17. Poglavje 17: Znanost in raziskave 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Državni zbor je konec leta 1999 sprejel Zakon o podpori gospodarskim družbam pri 
razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju 
od leta 2000 do 2003 (Ur. 1. RS, št. 99/99). Zakon ureja zagotavljanje sredstev za 
izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom in 
posameznikom pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih 
razvojnih enot v letih 2000, 2001, 2002 in 2003 ter medresorsko koordinacijo za izvajanje 
tega programa. 

Vlada RS je januarja 2000 v Državni zbor predložila predlog Zakona o organizaciji in 
financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti Novi zakon bo poudaril 
družbeno in tehnološko pomembnost javnega financiranja raziskav in omogočil boljši 
prenos oz. uporabo rezultatov raziskav v industriji 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Znanstvena in tehnološka politika je opredeljena v dveh dokumentih: Nacionalni 
raziskovalni program in Tehnološka politika Vlade Republike Slovenije. 

V letu 1999 je bil izvršen prehod iz projektnega na kombinirano programsko-projektno 
financiranje temeljnega in aplikativnega raziskovanja. Približno 60% raziskovalnih kapacitet 
je sistematiziranih, njihova dejavnost pa predstavlja javno službo. 

Prioriteta Republike Slovenije je sodelovanje v programih Evropske skupnosti na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja v skladu z določili in pogoji, ki jih določa Sklep 
Pridružitvenega sveta št. UE-SI 960/99, kije začel veljati 1.8.1999. Pomembno je uspešno 
vključevanje v programe Petega okvirnega programa raziskovalnih in tehnološko razvojnih 
aktivnosti EU. Do sedaj je bilo predlaganih 332 projektov, od katerih je bilo uspešnih 77 
projektov z 95 udeleženci. Stopnja uspešnosti je približno 25 %, kar je primerljivo z 
uspehom držav članic EU. 

Slovensko gospodarsko-raziskovalno združenje v Bruslju je uradno začelo z delom v 
drugi polovici leta 1999. Predstavništvo skrbi za uveljavljanje raziskovalno-razvojnih in 
gospodarskih interesov Slovenije v evropskem prostoru in podpira vključevanje 
raziskovalnih in gospodarskih institucij v skupne evropske programe. 

Raziskave 

Glavna načela izvajanja raziskovalne politike so spodbujanje vrhunske kvalitete 
raziskovanja ter vzgoje raziskovalcev in drugih strokovnjakov, zagotavljanje 
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uravnoteženosti med znanstvenimi disciplinami, pospeševanje uporabe znanstvenih 
dosežkov za zadovoljevanje nacionalnih potreb, spodbujanje mednarodnega znanstvenega 
in tehnološkega sodelovanja ter razširjanje in poglabljanje javnega razumevanja znanosti. 

Instrumenti raziskovalne politike ostajajo nespremenjeni. Stanje infrastrukturne 
opremljenosti raziskovalnih institucij je zaenkrat še zadovoljivo, bo pa potrebno v 
perspektivi za posodabljanje in prilagoditev razmeram v EU trenutno razpoložljiva 
sredstva povečati na približno 10 mio EUR letno. 

Tehnološki razvoj 

Glavna načela izvajanja tehnološke politike so pospeševanje sodelovanja na področju 
raziskav in razvoja med gospodarskimi družbami ter gospodarskim in javnim sektorjem, 
krepitev inovacijskih potencialov v gospodarskih družbah, razvoj dvo- in večstranskih 
Strateških povezav, spodbujanje povezav na področju razvoja in raziskav v Sloveniji in 
tujo industrijo, pospeševanje razvoja poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih 
ter zaščita intelektualne in industrijske lastnine. Tehnološka politika se uresničuje s 
subvencioniranjem in podporo programom spodbujanja tehnološkega razvoja ter z 
institucionalno podporo tehnološkemu razvoju. 

V sprejetem Zakonu o podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in pri 
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003, se 
predvideva poraba sredstev za: razvojno povezovanje gospodarskih organizacij znotraj 
gospodarske panoge oz. regije z ustanavljanjem branžnih tehnoloških centrov kot skupnih 
razvojnih enot; za podpor6 za razširjanje in vzpostavljanje novih razvojnih enot v 
gospodarskih organizacijah s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih ter za 
tehnološko razvojne projekte, ki jih bodo gospodarske organizacije izvajale v lastnih 
razvojnih enotah v povezavi z javno raziskovalno sfero. Pozitivni vpliv spodbujanja 
razvojno-tržno usmerjene politike se odraža tudi v povečevanju interesa slovenske 
industrije za vključevanje v projekte 5. okvirnega programa, kar je, poleg spodbude 
zaposlovanju novih doktorjev znanosti in magistrov v industriji, glavna prioriteta Slovenije 
na področju tehnološkega razvoja v letih 2000-2002. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V obdobju od lanskega rednega poročila ni bilo ustanovljenih novih institucij. 

V obdobju od julija 1999 pa do konca junija 2000 se je za področje evropskih zadev 
zaposlil 1 nov delavec. 

Uslužbenci Ministrstva za znanosti in tehnologijo se udeležujejo številnih oblik 
izobraževanja o evropskih zadevah v Republiki Sloveniji in v tujini kot so npr. delavnice, 
seminarji, konference ipd. 
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R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Zakonska ureditev Republike Slovenije za področje Znanosti in raziskave je usklajena s 
pravnim redom Skupnosti. Republika Slovenija ne predvideva problemov pri izvajalcu 
pravnega reda na področju znanosti in raziskav in ne potrebuje dodatnega usklajevanja 
svojih zakonov z novimi evropskimi predpisi. Republika Slovenija je kljub temu pripravila 
dva nova zakona ki bosta olajšala razvojno, tehnološko in raziskovalno dejavnost in 
povečala preglednost na področju znanosti in tehnološkega razvoja. 

Do konca leta 2000 bo Republika Slovenija sprejela Zakon o organizaciji in financiranju 
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti Na podlagi tega zakona bo potrebno s 
podzakonskimi akti izpeljati nadaljnje sistemske rešitve, ki jih bo zahtevala nova 
organizacija znanstvene in raziskovalne dejavnosti. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Sodelovanje z EU na področju raziskav in tehnološkega razvoja predstavlja eno od 
strateških usmeritev Republike Slovenije. Zato se v srednjeročnem obdobju želi Slovenija 
aktivno vključevati v procese pnprave nadaljnjih aktivnosti EU na področju raziskav in 
znanstveno-tehnološkega razvoja ter sooblikovati evropsko znanstveno-raziskovalno 
politiko. "" 

V letih 2001-2002 bo Republika Slovenija zagotovila večjo avtonomijo znanosti, 
upoštevanje odličnosti, prenos znanja v zasebno in javno sfero, pospeševanje tehnološkega 
razvoja slovenskega gospodarstva in povečanje števila inovacij, tj. aktivnosti, katerih 
uresničitev predvideva Zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno- 
razvojne dejavnosti. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Republika Slovenija ima vzpostavljeno zadovoljivo institucionalno ureditev za uveljavitev 
evropske raziskovalne politike. Kljub temu si bo prizadevala za nadaljnjo krepitev svoje 
institucionalne ureditve na področju znanosti, raziskav in tehnologije. 

Zakon o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti 
predvideva ustanovitev dveh neodvisnih agencij, in sicer Agencijo za znanstveno 
raziskovanje in Agencijo za razvojne in tehnološke raziskave, kar je v skladu s priporočili 
razvojnih študij v okviru Phare programa. Agenciji Republika Slovenija ustanavlja z 
namenom, da se določen del upravljanja javnih zadev na področju znanosti in raziskovanja, 
torej javne uprave v funkcionalnem smislu, izvzame iz pristojnosti države in prenese na 
organizacije, ki niso sestavni del državnega aparata. 
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2.3.18. Poglavje 18: Izobraževanje, usposabljanje in mladina 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

V decembru 1999je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem 
šolstvu (Ur. L RS, št. 99/99). Zakon je pomemben zaradi dveh določb, ki uvajata 
nediskriminacijo na področju izobraževanja. Prva določba izenačuje državljane EU in RS 
na področju vpisa v visokošolske zavode. Druga pa določa, da za redni študij tako 
državljani EU kot slovenski državljani ne bodo plačevali šolnine. Določbi bosta pričeli 
veljati z dnem, ko bo Republika Slovenija postala članica Evropske unije. 

Nova v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu je tudi določba, 
kjer so upoštevana priporočila Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v 
Evropski regiji (Ur. 1. RS - MP, št. 14/99). Na osnovi nove določbe je bila izdana Odredba 
o prilogi k diplomi (Ur. L RS, št. 36/2000), ki lahko bistveno olajša medsebojno 
priznavanje spričeval ter s tem povečuje možnosti za mobilnost ljudi. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija nadaljuje, kot je predvideno v sklepih, resolucijah in deklaracijah 
Sveta m Sveta in ministrov z aktivnostmi, ki posegajo na polje izobraževalne politike, 
nadaljujejo se aktivnosti v smeri razvoja človeških virov, dviga kvalitete izobraževanja in 
usposabljanja, nadaljujejo se ukrepi v smeri spodbujanja evropske dimenzije na vseh 
področjih. Omenjene aktivnosti, ki jih je Ministrstvo za šolstvo in šport opredelilo kot 
svoje stalne naloge, so kot prioritete vključene tudi v Državni program 

Z letom 1999 seje pričelo postopno uvajanje programa 9 letne osnovne šole. 

Pripravljenih je bilo 12 novih izobraževalnih programov tehniških in srednjih strokovnih 
šol ter štiije novi višješolski programi ter 10 novih izobraževalnih programov v dualnem 
sistemu poklicnega izobraževanja. Sprejeti so bili konkretni ukrepi za zniževanje osipa na 
področju srednjega šolstva. 

Izleta v leto se izjemno povečuje število mest na terciarni ravni, povečuje se število 
diplomantov. Nastajajo samostojne visoke šole, začela se je preobrazba podiplomskega 
študija. 

Konkretne rezultate je dal program Računalniško opismenjevanje. Učitelji in učenci so 
usposobljeni za uporabo informacijske tehnologije, uvedena je bila standardizacija 
računalniško podprtega prenosa informacij med šolami in drugimi institucijami, poenotena 
je računalniška programska oprema za podporo pouku na šolah ter zagotovljene možnosti 
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za raziskovalno in razvojno delo na področju uvajanja novih informacijskih tehnologij v 
vzgojo in izobraževanje. 

V letu 1999 je bil stoijen tudi pomemben korak v razvoju statistike in indikatorjev na 
področju vzgoje in izobraževanja. Nadaljevalo se je tehnološko posodabljanje celotnega 
informacijskega sistema. 

Veliko pozornost se namenja ukrepom, ki so usmerjeni v zmanjševanje brezposelnosti in 
povečevanje zaposljivosti. 

V letu 1999 seje nadaljevalo intenzivno sofinanciranje s strani Ministrstva za šolstvo in 
šport programov učenja in poučevanja tujih jezikov za odrasle. Novost je standardizacija 
učnih dosežkov. Potrdila o aktivnem znanju tujega jezika kandidat lahko dobi le na podlagi 
eksterne oblike preverjanja znanja. 

Kvaliteten premik pri razvoju zgoraj naštetih procesov in politik pomeni vstop v vse tri 
programe EU na področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 
mladine s 1. majem 1999. Slovenske izobraževalne in druge institucije ter posamezniki so 

se izredno uspešno vključile v sicer zadnje leto prve generacije izobraževalnih programov 
EU. Kot sledi iz vmesnih poročil, bodo sredstva, ki jih je Slovenija vplačala za sodelovanje 
v programih, skoraj v celoti porabljena. 

AJ. Upravna usposobljenost 

Služba za programe EU (nacionalni koordinator za Socrates in Leonardo), ki se je v letu 
1999 okrepila z dvema zaposlenima, in MOVIT (nacionalni koordinator za Youth for 
Europe) sta z ustrezno kadrovsko zasedbo učinkovito in kvalitetno opravili naloge v njuni 
pristojnosti. Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1999, potem ko so se njihovi 
predstavniki vključili v delo vseh programskih odborov in pododborov Evropske komisije, 
prilagodilo ministrske strukture za koordinacijo programov EU tako, da so te v še večji 
meri skladne strukturam Komisije. Programski sveti za posamezne programe kot 
posvetovalna telesa ministrstva ter komisije za ocenjevanje projektov v okviru posameznih 
akcij se redno sestajajo in usklajujejo delo z nacionalnima agencijama. 

Ministrstvo je že pričelo realizirati za leto 2000 predviden načrt novih zaposlitev. 
Oblikovan je bil novi Oddelek za evropske zadeve znotraj Službe za mednarodno 
sodelovanje ministrstva z novo zaposlitvijo sodelavke ki bo zadolžena za spremljanje in 
evalvacijo komunitarnih programov in dela nacionalnih agencij ter za koordinacijo dela 
med ministrskimi strukturami (programski sveti in komisije), nacionalnimi agencijami in 
predstavniki v programskih odborih in pododborih Komisije. V postopku realizacije je tudi 
zaposlitev analitika na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki bo zadolžen za področje 
statističnega in analitičnega dela na področju vzgoje in izobraževanja, zlasti za potrebe 
sodelovanja z mednarodnimi organizacijami (EUROSTAT in Eurydice v okviru EU). V 
Službi za programe EU je v času od junija do septembra 2000 predvidena zaposlitev treh 
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novih sodelavcev za področje financ, za akciji Grundtvig in Minerva ter za program 
Leonardo da Vinci II. V Državnem programu načrtovane zaposlitve za področje priprav 
na strukturne sklade ter za program Youth pa naj bi se realizirale v drugi polovici leta 
2000. 

V teku je izbor 72 koordinatorjev za mednarodno sodelovanje v osnovnih, srednjih in 
višjih poklicnih šolah; Ministrstvo bo na natečaju omogočilo štiriurno zmanjšanje redne 
pedagoške obveznosti na enotno določen dan v tednu za opravljanje z mednarodnimi 
dejavnostmi povezanih nalog na matični in drugih šolah dogovorjenega območja. 

Ministrstvo za šolstvo in šport podpira različne oblike dodatnega pridobivanja znanj 
zaposlenih v Republiki Sloveniji predvsem v organizaciji Upravne akademije, Centra Vlade 
za informatiko in drugih ponudnikov. V okviru možnosti se zaposleni udeležujejo 
mednarodnih delavnic, seminarjev, posvetov in konferenc. Kadri v nacionalnih agencijah 
za komunitarne programe pa se redno udeležujejo vseh oblik dodatnega usposabljanja, ki 
jih organizira Evropska komisija. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Področje izobraževanje, usposabljanje in mladina je v celoti usklajeno s pravnim redom 
EU. Zaradi nemotenega izvajanja pravnega reda ministrstvo spremlja tudi relevantno 
zakonodajo z drugih področij. Tako je zaradi morebitnih ovir, ki bi lahko preprečevale 
nemoteno izvajanje mobilnosti v okviru komunitarnih programov, Ministrstvo za šolstvo 
in šport aktivno sodelovalo pri oblikovanju določenih členov novega Zakona o tujcih, tako 
da ta npr. odpravlja nekatere dosedanje zakonske ovire za nemoteno izvajanje 
prostovoljnega dela mladih in ga ustrezno ureja. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

V Republiki Sloveniji se nadaljujejo ukrepi v smeri zagotavljanja enakih možnosti, šolske 
uspešnosti, mobilnosti v visokem šolstvu in v poklicnem izobraževanju, pouk jezikov, 
varnost v šoli, nediskriminativnost, izobraževalne tehnologije in učenje na daljavo, 
vseživljenjsko učenje, akademsko in poklicno priznavanje, šolska statistika,splošen razvoj 
splošnega in poklicnega izobraževanja, razvoj dodiplomskega ter spodbujanje preobrazbe 
podiplomskega študija. 

B.3. Upravna usposobljenost 
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Institucije za izvajanje pravnega reda EU so že vzpostavljene. Tako institucije za izvajanje 
kot tudi institucijo za spremljanje pravnega reda EU - Ministrstvo za šolstvo in šport pa bo 
potrebno v naslednjih letih še administrativno okrepiti. 

Nadaljnje kadrovske okrepitve bodo potrebne tako zaradi izvajanja sodelovanja v 
komunitarnih programih Socrates, Leonardo da Vinci, Youth kot tudi zaradi priprav na 
sodelovanje v strukturnih skladih. Zaradi večjega števila decentraliziranih akcij v okviru 
komunitarnih programov in vključitve EVS (Evropsko prostovoljno delo) v program 
Youth bo potrebno okrepiti kadrovsko zasedbo obeh nacionalnih agencij; priprave na 
sodelovanje v strukturnih skladih, ki so se pospešile zlasti z začetkom Posebnega 
pripravljalnega programa, pa zahtevajo dodatne zaposlitve na ministrstvu in v Službi za 
programe EU. 
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13.19. Poglavje 19: Telekomunikacije in informacijske tehnologije 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je februarja 2000 sprejela Nacionalni program razvoja telekomunikacij 
(Ur. L RS, št. 23/2000), ki določa cilje telekomunikacijske politike, razčlenjuje nadaljnji 
razvoj regulative, opredeljuje razvoj omrežij in storitev ter analizira vlogo in razvoj 
Telekoma Slovenije. 

Republika Slovenija je na podlagi obstoječega Zakona o telekomunikacijah 02.07.1999 
izdala Uredbo o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje 
storitev osebnega klica v evropskem radijskem sporočilnem sistemu (European Radio 
Messaging System - ERMES) (Ur. 1. RS, št. 53/99), ki predstavlja koncesijski akt za 

opravljanje te storitve; Uredbo o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra za opravljanje storitev NMT (Ur. 1. RS, št. 53/99), ki predstavlja podlago za 
podelitev koncesije pravni osebi, ki že opravlja storitve NMT, če ta vloži vlogo in 
izpolnjuje pogoje iz uredbe; Uredbo o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega 
spektra na 1800 Mhz za opravljanje storitev mobilne telefonije (Ur. L RS, št. 79/99), javni 
razpis pa je v pripravi; Pravilnik o številčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih (Ur. 1 
RS, št. 57/99), ki na novo določa oštevilčenje telekomunikacijskih omrežij in storitev ter 
vzpostavlja pogoje delovanja v prihodnjem večoperaterskem okolju; Pravilnik o tehničnih 
zahtevah za mobilna celična radijska sistema GSM 900 in DCS 1800 (Ur. 1. RS, št. 
32/2000) ter nov Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. 1. RS, št. 1/2000). 

Vlada Republike Slovenije je junija 2000 sprejela Nov Zakon o telekomunikacijah ter ga 
poslala v Državni zbor Republike Slovenije v sprejem po hitrem postopku. Zakon bo 
skupaj s podzakonskimi akti področje telekomunikacij popolnoma uskladil s pravnim 
redom Evropske unije. 

Na področju poštnih storitev je Republika Slovenija na podlagi obstoječega Zakona o 
poštnih storitvah sprejela Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic, ki določa opravila v 
zvezi z izdajanjem in uporabo poštnih znamk (Ur. 1. RS, št. 60/99); Uredbo o načinu 
opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev, ki podrobneje določa vrsto 
in obseg, pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, način izvajanja in pravice 
uporabnikov obvezne gospodarske javne službe (Ur. 1. RS, št. 99/99); Pravilnik o splošnih 
pogojih za opravljanje poštnih storitev (Ur. 1. RS, št. 32/2000); Pravilnik o nomenklaturi 
poštnih storitev (Ur. L RS, št. 32/2000) in Pravilnik o organizaciji poštnega omrežja (Ur. 1. 
RS, št. 32/2000). 

Vlada Republike Slovenije je v juniju 2000 sprejela: uredbo o podelitvi koncesije za 
uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev TETRA (storitve so istovetne 
storitve snopovnih telekomunikacij); uredbo o podelitvi koncesije za uporabo 
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radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS ter uredbo o spremembi in 
dopolnitvi uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji 

Minister za promet in zveze pa je v juniju 2000 izdal Pravilnik o tehničnih pogojih 
zakupljene vode. 

A. 2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Za opravljanje satelitskih osebnih komunikacij je bila podeljena druga koncesija. Število 
telefonskih priključkov ter digitalizacija telefonskega omrežja se širita. Decembre 1999 je 
bil opravljen rebalans cen. Rezultat tega je poenotena tarife v notranjem prometu, znižanje 
cen v mednarodnem prometu, znižanje cene priključnine. 

V obdobju od zadnjega Rednega poročila o napredku je na področju telekomunikacij Id 
dosežen velik napredek. Del državnega premoženja (10 odstotkov) v Telekomu Slovenije 
je bil prenesen na Pooblaščene investicijske družbe zaradi zapolnitve privatizacijske vradi, 
tako da znaša delež Republike Slovenije sedaj 66 odstotkov. Za nadaljnjo privatizacijo 
tega dela je Vlada sprejela stališče, da se z javnim razpisom izbere svetovalno podjetje, ki 
bo svetovalo pri določitvi modela privatizacije Telekoma Slovenije. 

Decembra 1999 je Vlada Republike Slovenije opravila spremembo tarifnega sistema za 
prodajo telefonskih storitev in spremembo cen teh storitev. S spremembo tarifnega sistema 
se na ozemlju Slovenije uvaja eno tarifno območje (prej tri); prav tako se uvaja anntno 
dolžino impulza, ki znaša 60 sekund (prej v lokalnem prometu 120 sekund, v 
medkrajevnih pa 60 in 40 sekund); v mednarodnem telefonskem prometu pa se države po 
posameznih območjih prerazporedijo glede na dosežene stroške, tako, da so v I. območju 
države Evropske unije in države severne Amerike. 

Operater govorne telefonije Telekom Slovenije je oblikoval cene zakupljenih vodov v 
skladu s stroški. Ker gre za občutljivo področje, analizo teh cen preverjajo strokovnjaki, ki 
jih je v ta namen zagotovil Taiex. 

Na področju poštnih storitev je Republika Slovenija v času od zadnjega Rednega poročila 
prav tako zabeležila napredek. Pošta Slovenija intenzivno vlaga v razširitev in posodobitev 
svojega omrežja ter v izboljšanje kakovosti opravljenih storitev. Ob koncu leta 1999je ena 
poštna enota pokrivala 36,7 km2 in 3.S97 prebivalcev. V S do 6 krat tedensko dostavo je 
vključenih 96,7 odstotkov gospodinjstev, drugim gospodinjstvom pa se pošta dostavlja 3 
do 4 krat tedensko. V Pošti Slovenije je v letu 1999 bilo uvedeno ločeno obračunavanje 
posameznih storitev. V letu 1999 so prav tako bile opravljene 3 manjše korekcije cen 
storitev, katerih ceno določa Vlada Republike Slovenije, vendar je prodajna cena teh 
storitev še vedno nižja od lastne cene V teku je nadaljnje odpravljanje neskladij na tem 
področju. 
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Junija 2000 je bil objavljen javni razpis za izbor svetovalnega podjetja za pripravo modela 
privatizacije Telekoma Slovenije. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Upravo RS za telekomunikacije z dvema 
novima delavcema, v teku pa sta še dve novi zaposlitvi. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Kljub temu, da nov Zakon o telekomunikacijah še ni sprejet, je področje v veliki meri 
usklajeno s pravnim redom Evropske unije na podlagi obstoječega Zakona o 
telekomunikacijah ter ustreznih podzakonskih predpisov, ki zagotavljajo njegovo 
operativnost. 

Področje podeljevanja licenc za opravljanje satelitskih telekomunikacijskih storitev ter 
področje upravljanja z javnim telekomunikacijskim omrežjem je v veliki meri usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije. 

Popolno uskladitev področja telekomunikacij s pravnim redom Evropske unije bo 
omogočil nov Zakon o telekomunikacijah. Zakon bo zagotovil popolno liberalizacijo 
omrežja in opravljanja storitev, določil bo obseg in financiranje opravljanja univerzalnih 
storitev (USO), vzpostavil bo načelo prostega dostopa do omrežja (ONP), opredelil bo 
postopki licenciranja, oblikovanja cen na podlagi stroškov, prav tako pa bo vzpostavil 
Agencijo za telekomunikacije kot neodvisni regulatorni organ za urejanje 
telekomunikacijskega trga. 

Področje pošte ureja Zakon o poštnih storitvah, ki je delno usklajen s pravnim redom 
Evropske unije. Omrežje Pošte Slovenije se intenzivno širi in posodablja, prav tako se je 
izboljšala kakovost opravljanja storitev. Uvedeno je tudi ločeno obračunavanje 
posameznih storitev. 

Z novim Zakonom o poštnih storitvah, bo omenjeno področje v celoti usklajeno s pravnim 
redom Evropske unije. V slovenski pravni red bo prenesena direktiva Sveta 97/67/EC. 
Zakon bo omogočil liberalizacijo opravljanja poštnih storitev, določil obseg univerzalnih 
storitev ter ustanovitev in delovanje neodvisnega regulatornega organa (NRA). Te 
pristojnosti bo dobila Agencija za telekomunikacije, ki bo razširjena in preoblikovana v 
Agencijo za telekomunikacije in pošto, usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

B.3. Upravna usposobljenost 
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Republika Slovenija ima na področju telekomunikacij vse potrebne institucije za izvajanje 
pravnega reda Evropske unije. To sta Ministrstvo za promet in zveze ter Uprava 
Republike Slovenije za telekomunikacije kjer so v teku kadrovske okrepitve. Uprava bo s 
sprejemom in uveljavitvijo novega Zakona o telekomunikacijah reorganizirana v neodvisni 
regulatorni organ v obliki samostojne agencije z administrativno, strokovno in finančno 
avtonomijo ter bo zagotavljala učinkovito konkurenco, ščitila interese uporabnikov s 
preprečevanjem zlorabe položaja telekomunikacijskih operateijev, ki imajo prevladujoč 
tržni položaj. 

Na področju poštnih storitev bo na podlagi novega Zakona o poštnih storitvah Agencija za 
telekomunikacije kot neodvisni regulatorni organ preimenovana v Agencijo za 
telekomunikacije in pošto, področje njenega delovanja pa bo razširjeno tudi na pošto. 
Agencija bo finančno, strokovno in administrativno neodvisno telo. 

TAIEX 

TAIEX je v Sloveniji organiziral seminar na temo Vzpostavitev regulatorja na področju 
telekomunikacij. Seminaija so se udeležili predstavniki Ministrstva za promet in zveze, 
Uprave RS za telekomunikacije, Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Urada za 
varstvo konkurence. S temo telekomunikacij pa se je ukvaijal tudi seminar z naslovom 
Liberalizacija javnih shižb in državne pomoči, ki so se ga udeležili 3 predstavniki. 
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2.3.20. Poglavje 20: Kultura in avidovizualna politika 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Vlada RS je potrdila predlog Zakona o medijih in ga maja 1999 posredovala Državnemu 
zboru RS. Blokada obravnave vladnega zakona je bila odpravljena, tako da se je aprila leta 
2000 začela parlamentarna obravnava. Državni zbor je že opravil prvo branje. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija je Vlada RS 
sprejela je oktobra 1999 in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS. Navedeni 
zakon bo spremenjen le v takšni, meri, da bo usklajen z Zakonom o medijih in torej tudi z 
evropsko TV direktivo. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V drugi polovici leta 1999 je bila v okviru Ministrstva za kulturo ustanovljena nova 
organizacijska enota za področje medijev - Sektor za medije in avdiovizualno kulturo. V 
njem so zaposleni trije delavci, od tega sta bila dva prerazporejena v okviru Ministrstva za 
kulturo. Sektor bo v sodelovanju s Svetom za radiodifuzijo Slovenije kot organom, 
pristojnim za odločanje o strokovnih vprašanjih s področja radijskih in televizijskih 
programov, izvajal upravni in inšpekcijski nadzor ter pripravljal in skrbel za izvajanje 
zakonodaje na področju medijev in avdiovizualne kulture. Strokovni nadzor (monitoring) 
nad upoštevanjem zakonskih določb s strani radijskih in televizijskih programov bo v 
pristojnosti Sveta za radiodifuzijo RS. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravni red Skupnosti in zakonodaja Republike Slovenije na področju Kultura in 
avdiovizualna politika so sedaj le deloma usklajeni. Za popolno uskladitev bo potrebno 
sprejeti načrtovano medijsko zakonodajo; to je Zakon o medijih in Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Svet za radiodifuzijo RS v skladu z veljavnim zakonom o javnih glasilih (Ur.l. RS, št 
18/94) že izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem veljavnega zakona o ratifikaciji Evropske 
konvencije o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Evropsko konvencijo o 
čezmejni televiziji (Ur. 1. RS, Mednarodne pogodbe, št. 18/99). Na podlagi stališč, ki jih je 
Državni zbor RS sprejel ob prvem branju predloga Zakona o medijih (010-01/99-8/1, z 
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dne 3.5.2000), bo Svet za radiodifuzijo RS dobil dodatna zakonska pooblastila, na podlagi 
katerih bo omogočeno učinkovitejše izvajanje njegovih povečanih pristojnosti. 
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23.21 Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je julija1999 sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 60/99). Zakon vzpostavlja nov sistem vzpodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja v Sloveniji. Zakon temelji na osnovnih načelih evropske politike: 
načelo programskega usmerjanja razvojnih spodbud, načelo partnerstva, načelo 
sofinanciranja in načelo koncentracije razvojnih spodbud. 

Republika Slovenija je v letu 2000 izdala podzakonske akte, potrebne za izvajanje 
. zakona: Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah sveta za strukturno politiko - 

vladni predpis, Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah agencije republike Slovenije za 
regionalni razvoj-ministrski predpis, Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje 
nalog regionalne razvojne agencije - ministrski predpis, Navodilo o minimalni obvezni 
vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega 
razvojnega programa - ministrski predpis, Uredbo o vrednostih meril za določitev območij 
s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila - vladni 
predpis, Uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih 
za skladni regionalni razvoj in o oblikah teh spodbud - vladni predpis 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

i 
Vlada RS je na seji 16.3.2000 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot 
(SKTE) in s tem zagotovila usklajenost s klasifikacijo NUTS. Uredba SKTE uvaja kot 
obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov po teritorialnih enotah. SKTE se 
uporablja za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju 
učinkov regionalne politike, za socioekonomske analize ter pri harmonizaciji regionalnih 
podatkov za potrebe vključevanja v Evropsko unijo, s čimer bo Slovenija postopoma 

uveljavljala načelo teritorialne koncentracije strukturnih pomoči in dosegala cilje socialne 
kohezije. 

Pravni okvir na področju finančnega nadzora v RS predstavlja Zakon o javnih financah. 
(Ur.L RS, št. 79/1999). S tem zakonom je pridobila RS pravno podlago za organiziranje 

• sistema notranjih kontrol in notranje revizije pri neposrednih proračunskih uporabnikih. 

RS je na osnovi Zakona o javnih financah sprejela Pravilnik o skupnih kriterijih za 
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna RS 
(Ur.LRS, št. 14/2000).Pravilnik je bil sprejet na podlagi 100. člena ZFJ m ga je izdalo 
Ministrstvo za finance. 
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Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/1999), kije stopil v veljavo z 01.01.2000 vsebuje 
posebne določbe glede računovodske kontrole in notranje revizije pravnih oseb v skladu z 
računovodskimi predpisi za obveznosti notranjega revidiranja za pravne osebe javnega 
prava. Omeniti je potrebno tudi to, da zunanji nadzor opravlja Računsko sodišče RS na 
podlagi Zakona o Računskem sodišču (Ur.l. RS št. 48/94). 

S sprejetjem zakona o javnih financah je RS zagotovila temelje sistema finančnega 
nadzora. V skladu s tem zakonom bo RS so polnopravnega članstva postopoma uvedla 
sistem finančnega nadzora, ki bo kompatibilen s sistemi v EU. Po opravljenem procesu 
usklajevanja, bo pravni red RS na področju sistema finančnega nadzora v celoti usklajen s 
pravnim redom EU. 

RS je z namenom preglednejše uporabe finančnih sredstev EU izdala Uredbo o splošnih 
akreditacijskih pogojih plačilnih agencij RS za uporabo finančnih sredstev EU (Ur.L RS 
št. 107/99) in Uredbo o akreditacijskih pogojih za Agencijo RS za kmetijske trge m razvoj 
podeželja (Ur.l. RS št. 107/99). 

A.3. Upravna usposobljenost 

V skladu s sprejetim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bodo v letu 
2000 delovale naslednje ključne institucije za izvajanje strukturne politike na državni ravni: 
Svet za strukturno politiko, Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj in Sklad za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Nosilci strukturne 
politike so tudi ministrstva, ki dodeljujejo razvojne spodbude. 

i 

Svet za strukturno politiko je usklajevalm organ vlade, ki bo odgovoren za usklajenost 
predlogov dokumentov za izvajanje strukturne politike na državni ravni ter za oblikovanje 
in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in sredstev Evropske unije iz naslova 
strukturne pomoči. Člani Sveta so ministri, vodi ga minister za ekonomske odnose in 
razvoj. 

Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je organ v sestavi ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj in že deluje. Agencija Republike Slovenije opravlja razvojne, 
svetovalne, pospeševalne in usklajevalne naloge države pn spodbujanju razvoja. V 
postopku priprave državnega proračuna bo pripravljala strokovne podlage za usklajevanje 
sektorskih razvojnih programov in dodeljevanje razvojnih spodbud različnih resorjev. 
Agencija RS za regionalni razvoj bo centralizirano razvila in vodila informacijski sistem ter 
izvajala strokovne naloge vsebinskega nadzora in organizirala evaluacije vseh programov 
strukturne pomoči Republiki Sloveniji na enem mestu. Agencija bo tudi dajala mnenja o 
regionalnih razvojnih programih. 

Republika Slovenija bo dodatno usposobila Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja kot specializirano institucijo na državni ravni na 
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področju regionalnih razvojnih spodbud. Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja je finančna organizacija, namenjena trajnejšemu 
doseganju javnih ciljev na področju regionalne politike. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravni red na tem področju je s sprejemom zakonodaje in z ustanovitvijo Agencije RS za 
regionalni razvoj v celoti usklajen s pravnim redom EU. Zagotovljen je pregleden sistem 
državnih razvojnih pomoči in finančnih sredstev EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Slovenija je Evropski komisiji predložila Predhodni državni razvojni program, ki vključuje 
oceno nacionalnih sredstev po prednostnih nalogah in po letih za obdobje 2000-2002. 
Opredeljena sredstva predstavljajo vir za sofinanciranje strukturnih programov EU. Iz 
finančnih tabel je razvidno, da sposobnost sofinanciranja Republike Slovenije ni 
problematična. Upoštevajoč, da je Slovenija še v procesu uvajanja dolgoročnega 
proračunskega načrtovanja, trenutno ni mogoče predložiti natančnih finančnih tabel za 
obdobje 2000-2006 Slovenija bo do 30. junija 2001 pripravila Državni razvojni program 
2000-2006, ki bo vključeval tudi omenjene finančne tabele. Slovenija glede na razvojni 
zaostanek in strukturne problemom pričakuje enakopravno obravnavo kot štiri kohezijske 
države članice. Z vzpostavitvijo učinkovite administrativne strukture za upravljanje s 
sredstvi Evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, si Slovenija obeta letni 
pritok sredstev v višini 4% nacionalno bruto domačega proizvoda. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev, sprejetim julija 1999 (Ur.l.RS, 60/99), je bila ustanovljena Agencija Republike 
Slovenije za regionalni razvoj. Junija 2000 (Ur l. RS, 52/2000) je Republika Slovenija 
izdala Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za 
regionalni razvoj. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj je organ v sestavi 
ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Agencija je kot osrednja državna institucija za 
koordinacijo strukturne politike v Republiki Sloveniji odgovorna za pripravo, spremljanje 
in vrednotenje strategije regionalnega razvoja in državnega razvojnega programa 
Republike Slovenije, sodeluje v medresorski delovni skupini za pripravo predloga 
proračunskega memoranduma in usklajenega predloga dela načrta razvojnih programov 
proračuna. Delo Agencije je organizirano v petih sektorjih: Sektor za strukturno m 
kohezijsko politiko, Sektor za regionalni razvoj, Sektor za spremljanje in vrednotenje 
programov, Sektor za analize in informacijsko podporo, Sektor za prenos znanj in stike z 
javnostmi. . Agencija trenutno zaposluje 20 ljudi. 

poročevalec, št. 46 



Slovenija bo v skladu z zakonom o vzpodbujanju skladnega regionalnega razvoja in z 
zakonom o javnih skladih usposobila sklad za regionalni razvoj in Agencijo RS za 
regionalni razvoj akreditirala kot implementacijsko agencijo za področje regionalne 
strukturne politike.Republika Slovenija bo s kadrovsko okrepitvijo zagotovila tudi 
delovanje Službe notranje kontrole in revizije. 
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2.3.22. Poglavje 22: Okolje 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Horizontalna zakonodaja 

Na področju presoj vplivov na okolje je bila januarja 2000 sprejeta Uredba o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na 
okolje (Ur. L RS, št. 12/2000). Z omenjeno uredbo so bile odpravljene neusklajenosti, la 
se nanašajo na prilogi I in H direktive 85/337/EEC, dopolnjene z 97/11/EC. 

Kakovost zraka 

Na področju varstva zraka pred onesnaževanjem z emisijami lahkohlapnih organskih spojin 
(VOC) pri skladiščenju in distribuciji tekočih goriv je bil septembra sprejet Zakon o 
prevozu nevarnega blaga (Ur 1- RS, št. 79/99), ki je začel veljati 1.1.2000. Omenjeni 
zakon ureja tudi obvezno preizkušanje avtocistern za prevoz bencina glede tesnosti na 
bencinske hlape, s čimer so v celoti izpolnjene zahteve direktive 94/63/EC. 

Ravnanje z odpadki 

Na področju ravnanja z odpadki sta bila zaključena prenosa zakonodaje na dveh področjih 
-na področju odstranjevanja odpadnih olj (direktiva 75/439/EEC) in na področju 
odstranjevanja PCB/PCT (direktiva 96/59/EC). V ta namen je bil januarja sprejet Pravilnik 
o odstranjevanju PCB in PCT - polikloriranih bifenilov in poliklonranih terfenilov (Ur .L 
RS, št. 15/2000). Za ureditev zahtev direktive 259/93/EEC so bile na področju 
prekomejnih prehodov odpadkov sprejete spremembe in dopolnitve Odredbe o izvozu, 
uvozu in tranzitu odpadkov(Ur. 1. RS, št. l/2000).Za dokončen prenos zakonodaje na 
področju ravnanja z odpadki in nevarnimi odpadki, (direktive 75/442/EEC, 94/3/EC, 
91/689/EEC, 94/904/EC) so bili sprejeti Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. L RS, št 
5/2000), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. L 
RS, št. 7/2000) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ravnanju z odpadki 
(Ur. 1. RS, št. 45/2000). 

Kakovost voda 

Da bi se uredile zahteve iz določil priloge III direktive 91/271/EEC, ki zahteva določitev 
mejnih vrednosti emisij odpadnih voda iz živilsko-predelovalne industrije, so bili januarja 
2000 - na področju komunalnih odpadnih voda - sprejeti in uveljavljeni še naslednji 
predpisi: 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo 

sadja in zelenjave ter proizvodnjo hrane in globoko zamrznjene zelenjave (Ur. 1. RS, št. 
7/2000), 
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- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo 
alkoholnih pijač in alkohola (Ur. L RS, št. 7/2000), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo 
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač (Ur. 1. RS, št. 7/2000), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo 
ribjih izdelkov (Ur. L RS, št. 7/2000), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo 
krompirja (Ur. 1. RS, št. 7/2000). 

Za ureditev zahtev na področju onesnaženja z nitrati (direktiva 91/676 EEC) je bilo aprila 
sprejeto Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur. 1. RS, št. 
34/2000). Na omenjeno problematiko se nanaša tudi Zakon o vodah, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela marca 2000 in ga posredovala v prvo obravnavo v Državni 
zbor. 

Na področju izpusta nevarnih snovi v površinske vode, ki ureja emisije posameznih 
nevarnih snovi v vodotoke (direktive 76/464/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 
84/491/EEC in 86/280/EEC s prilogama 88/347/EEC, 90/415/EEC) so bili januarja 
oziroma marca 2000 sprejeti in uveljavljeni še naslednji predpisi: 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. 1. RS, št. 

7/2000), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za hlajenje ter 

naprav za proizvodnjo pare in tople vode (Ur. 1. RS, št. 28/2000), 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje 

dimnih plinov (Ur. 1. RS, št. 28/2000) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo 

vode (Ur. 1. RS, št. 28/2000), 
- Uredba o emisiji snovi pn odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za 

pridobivanje premoga in proizvodnjo bnketov ter koksa (Ur. 1. RS, št. 28/2000), 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. 1. RS, št. 29/2000). 
- Pravilnik o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi (Ur. L RS, 

št. 5/2000). 

S sprejemom sprememb in dopolnitev pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. 
1. RS, št. 7/2000) - januarja 2000 - je zakonodaja na področju pitne vode v celoti usklajena 
s pravnim redom Evropske unije (direktiva 98/83/EC). 

Varstvo narave 

Na področjih trgovanja z ogroženimi vrstami, uvoza kitov, kož tjulenjevih mladičev ter 
pasti stopalk (direktive 83/129/EEC, 338/97/EC, 2473/98/EC, 2307/97/EC, 939/97/EC, 
2551/97/EC, 767/98/EC, 348/81/EEC, 35/97/EC in odločba 97/602/EC) sta bila sprejeta 
dva temeljna zakona - junija 1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur. 1. RS, št. 56/99)ter 
decembra 1999 Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto 
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živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, HI in 
IV h konvenciji (Ur. L RS - MP, št. 31/99 ). 

Sprejeti Zakon o ohranjanju narave se nanaša tudi na področje varstva flore, favne in 
habitatov ter varstva divjih ptic (direktivi 92/43/EEC, 79/409/EEC in odločba 97/226/EC). 

Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in tveganja 

Na področju sežiganja komunalnih in nevarnih odpadkov (direktivi 89/369/EEC, 
94/67/EC) je bila marca 2000 sprejeta vrsta predpisov: Uredba o emisiji snovi v zrak iz 
sežigalnic nevarnih odpadkov (Ur. 1. RS, št. 28/2000), Uredba o emisiji snovi v zrak iz 
sežigalnic komunalnih odpadkov (Ur. 1. RS, št. 28/2000) in Pravilnik o sežiganju 
odpadkov (Ur. L RS, št. 32/2000). Vsi navedeni predpisi dopolnjujejo Uredbo o emisijah v 
zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Ur. 1. RS, št. 73/94) in v celoti 
povzemajo veljavni pravni red EU na tem področju. Sprejeti predpisi bodo v kratkem 
prilagojeni tudi predpisom EU sprejetim v letu 1999. Na področju odpadkov iz 
proizvodnje titanovega dioksida sta bila sprejeta Pravilnik o ravnanju z odpadki iz 
proizvodnje titanovega dioksida (Ur.l. RS št. 57/2000) in Pravilnik o monitoringu 
onesnaženosti odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (Ur. 1. RS št. 57/2000). 

Gensko spremenjeni organizmi 

Na področju poizkusov na živalih (direktiva 86/609/EEC) je bil novembra 1999 sprejet 
Zakon o zaščiti živali (Ur. 1. RS, št. 98/99), ki je v celoti pokril zahteve omenjene 
direktive. Na področju gensko spremenjenih organizmov pa je bil junija 1999 sprejet en od 
temeljnih zakonov za področje sproščanja gensko spremenjenih organizmov (rastline, 
živali) - Zakon o ohranjanju narave (Ur. 1. RS, št. 56/99). 

Kemikalije 

Na področju kemikalij - uvoza in izvoza določenih nevarnih kemikalij (direktive 
2455/92/EEC in njene dopolnitve 3134/94/EEC)je bil septembra sprejet Zakon o 
ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za 
določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Ur. 1. RS - MP, št. 
26/99). Na področju razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi (direktiva 
67/548/EEC) je bil julija sprejet Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih 
snovi (Ur. L RS, št. 73/99, 3/2000, 45/2000), tako je področje v celoti prenešeno v 
slovenski pravni red. Tudi na področju dajanja biocidov v promet je bil s sprejetjem 
Pravilnika o dajanju biocidov v promet (Ur. l.RS, št. 38/2000) marca 2000, v celoti 
prenešen pravni red EU na tem področju 

Na področju ozonu škodljivih snovi (direktiva 3093/94 EC) je bila septembra 1999 
sprejeta Uredba o ratifikaciji prilagoditev in spremembe Montrealskega protokola o 
substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (Ur 1. RS - MP, št. 26/99). 
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A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Horizontalna zakonodaja 

Septembra 1999 je bil v Državnem zboru RS sprejet Nacionalni program varstva okolja 
(Ur. 1. RS, št. 83/99). Program postavlja osnovne cilje varstva okolja v Sloveniji in akcijski 
program za prednostna področja, za izbrane sektoije in za občutljiva območja ter okvirni 
program financiranja. 

Kakovost vode 

V okviru politike celostnega upravljanja z vodami je bil novembra 1999 sprejet Operativni 
program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov 
vodooskrbe (Ur. L RS, št. 94/99), ki določa časovni potek izvajanja ukrepov (programi in 
investicije), vključenih v Nacionalni program varstva okolja. Izhajajoč iz zahtev na 
področju komunalnih odpadnih voda je bil pripravljen tudi Register aglomeracij - območij, 
kjer je zaradi gostote naselitve in/ali opravljanja gospodarske dejavnosti treba zbirati in 
odvajati odpadne vode v kanalizacijo. Hkrati je zaključeno zbiranje podatkov za 
industrijske odpadne vode, kijih opredeljuje Aneks m direktive 91/271/EEC. 

Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in tveganja 

Na področju IPPC je tekla vrsta aktivnosti. V skladu z zahtevami za dodatna pojasnila k 
pogajalskim izhodiščem je bila izdelana celovita ocena implementacije zahtev direktive 
IPPC in bili zbrani podatki o številu, vrsti, lokacijah predmetnih industrijskih naprav in 
možnih vplivih preko meja. 

Gensko spremenjeni organizmi 

Na področju gensko spremenjenih organizmov je bila zaključena prva faza izdelave 
Strategije biotske raznovrstnosti in krajinske raznolikosti v Sloveniji in iz tega izhajajoč 
akcijski načrt biotehnologije m biološke varnosti.Republika Slovenija bo ratificirala tudi 
Kartagenski protokol o biološki varnosti. 

Kemikalije 

Na področju kemikalij so bili sprejeti še v nadaljevanju našteti predpisi potrebni za 
implementacijo evropske zakonodaje v praksi: 
- Pravilnik o posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Ur. 1. RS, št. 73/99, 

3/2000 (popravek), 17/2000), 
- Pravilnik o načinu, vsebini in času opravljanja preskusa znanja za odgovorne osebe iz 

drugega odstavka 45. člena zakona o kemikalijah, ki opravljajo promet z nevarnimi 
kemikalijami (UR 1. RS, št. 73/99, 3/2000 (popravek)), 

- Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za zdravstvene inšpektorje, 
ki opravljajo nadzor nad kemikalijami (Ur. 1. RS, št. 85/99), 
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- Odločba (pooblastilo, Medicinska fakulteta) (Ur. 1. RS, št. 79/99), 
- Odločba (pooblastilo, Center za zastrupitve) (Ur. LRS, št. 79/99), 
- Pravilnik o sporočanju, zbiranju in urejanju podatkov o zastrupitvah na območju 

Republike Slovenije (Ur. L RS, št. 38/2000), 
- Pravilnik o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne vode (Ur. l.RS, št. 

38/2000), 
- Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 

38/2000). 

Jedrska varnost in varstvo pred sevanji 

Decembra 1999 je bila vključena v mrežo za nadzor sevanja v okolju še tretja postaja za 
zvezno vzorčenje in merjenje radioaktivnosti aerosolov v zraku. Od začetka 1. 2000 pa na 
Upravi RS za jedrsko varnost deluje državna baza podatkov za nadzor prejete doze 
sevanja delavcev, ki delajo v jedrskih objektih. 

Spremembe podnebja 

Na področju sprememb podnebja je bil pripravljen predlog Strategije zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov. Dokument je dan v javno razpravo in medresorsko usklajevanje. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Horizontalna zakonodaja 

Na področju presoj vplivov na okolje sta bili zaključeni dve usposabljanji odgovornih 
delavcev na upravnih enotah, pooblaščencev za izdelavo presoj vplivov na okolje in 
investitorjev. 

Kakovost zraka 

Na področju kakovosti zraka je bilo izvedeno izobraževanje in usposabljanje v obsegu 2 
človek/ mesec. 

Varstvo narave 

Na obeh področjih varstva narave:področju trgovanja z ogroženimi vrstami, uvoza kitov, 
kož tjulenjevih mladičev ter pasti stopalk in področju varstva flore, favne, habitatov ter 
varstva divjih ptic je bil 30.06.1999 na osnovi določil Zakona o ohranjanju narave (Ur. L 
RS, št. 56/99) ustanovljen Zavod za ohranjanje narave. Po zaključeni reorganizaciji, ki je v 
teku, bo zavod pričel z delovanjem. Njegova glavna naloga bo opravljanje aplikativnih 
strokovnih nalog - kartiranje habitatov, izdelava rdečih seznamov ogroženih vrst. 

Poleg omenjenega Zavoda sta za navedeni področji pristojni Uprava za varstvo narave in 
Inšpektorat RS za okolje in prostor. Obe instituciji sta se dodatno kadrovsko okrepili 
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Dodatno izobraževanje je potekalo na področjih problematike CITESin kartiranja 
biotopov. Za odprta vprašanja so bili organizirani tehnični sestanki s predstavniki 
Evropske komisije. 

Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in tveganja 

Pristojne institucije za celotno področje nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in 
tveganja- Ministrstvo RS za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave in Inšpektorat 
RS za okolje in prostor - so se dodatno kadrovsko okrepile. 

Gensko spremenjeni organizmi 

Na področju gensko spremenjenih organizmov je pričela z delovanjem Medresorska 
podkomisija za biotehnologijo, na Uradu za standardizacijo in meroslovje pa je bil 
ustanovljen Odbor za standarde v biotehnologiji. Odbor je do danes prevzel 33 evropskih 
standardov s področja genske tehnologije. 

Koncem leta 1999 je pričel teči triletni projekt Vzpostavitev sistema biološke varnosti v 
Sloveniji, ki se nanaša na izvajanje postopkov soglasij in dovoljenj za uporabo in trženje 
GSO, na postopke presoje tveganja za zdravje ljudi in okolje, na osveščanje in 
vključevanje javnosti ter na informacijske sisteme V okviru projekta so bile organizirane 
že tri delavnice. 

Kemikalije 

Ključni instituciji za izvajanje pravnega reda na področjih uvoza in izvoza določenih 
nevarnih snovi, ocene in nadzora nad tveganji z obstoječimi substancami in dajanja 
biocidov v promet sta Urad za kemikalije, ki je bil ustanovljen in pričel z delovanjem 
septembra ter Zdravstveni inšpektorat RS 

Na Urad za kemikalije Republike Slovenije je bilo ob ustanovitvi z Ministrstva za 
zdravstvo prerazporejenih devet zaposlenih. Kasneje pa se je postopoma zaposlilo še 
sedem novih sodelavcev. Vsak zaposleni se je v preteklem letu povprečno izobraževal en 
mesec. 

Za področje kemikalij je bila ustanovljena tudi skupina za oceno tveganja kemikalij 
Sestavljajo jo strokovnjaki iz Urada za kemikalije in drugih institucij. Vsi so že pričeli z 
usposabljanjem. Januarja se je pričelo sodelovanje z Inštitutom za zdravstveno varstvo iz 
Nizozemske, tako, da se bo vsake pol leta do konca leta 2002, tam usposabljal po en 
strokovnjak za oceno tveganja kemikalij - skupno šest strokovnjakov. 

Na podlagi sprejete nove zakonodaje se je do konca junija usposobilo okoli 350 
odgovornih oseb za promet s kemikalijami, kjer so bili celovito seznanjeni z zahtevami 
nove zakonodaje. Usposobilo se je tudi ustrezno število inšpektorjev Samo na 
Zdravstvenemu inšpektoratu se je specializiralo za kemikalije pet inšpektorjev 
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Jedrska varnost in varstvo pred sevanji 

Ključni instituciji na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji - Uprava RS za 
jedrsko varnost in Zdravstveni inšpektorat - sta se dodatno kadrovsko in strokovno 
okrepili. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog na področju okolja 

B.l. Zakonodaja 

Republika Slovenija je na celotnem področju varstva okolja delno usklajena s pravnim 
redom EU, s tem, da so področja horizontalne zakonodaje, kakovosti zraka, ravnanja z 
odpadki in kemikalij skoraj povsem usklajena s pravnim redom EU. Krovna zakonodaja in 
vrsta področnih predpisov so v velikem delu sprejeti oz. se intenzivno pripravljajo. Na 
področju politike varstva okolja je septembra 1999 državni zbor sprejel najpomembnejši in 
temeljni akt - Nacionalni program varstva okolja (Ur. 1. RS, št. 83/99). 

Celotno področje varstva okolja bo urejalo enajst temeljnih predpisov. Od tega jih je šest 
že sprejetih - Zakon o kemikalijah, Zakon o ohranjanju narave,Zakon o prevozu nevarnega 
blaga,Zakon o zaščiti živali, Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije in Zakon o 
ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami. Ostali: spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja in Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o vodah, Zakon o jedrski varnosti in 
varstvu pred sevanji ter Zakon o ratifikaciji Kyoto protokola pa so v skladu z načrtom 
aktivnosti že v pripravi. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Večina sprejetih predpisov se že izvaja. Na osnovi sprejetega Nacionalnega programa 
varstva okolja se že pripravljajo in izvajajo sektorski akcijski programi. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju varstva okolja je večina institucij že ustanovljenih. Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP), Uprava za varstvo narave (UVN), Hidrometeorološkizavod (HMZ), 
Uprava za jedrsko varnost (UJV), Inšpektorat RS za okolje in prostor (ERSOP) in 
Zdravstveni inšpektorat (ZIRS) že izvajajo in spremljajo izvajanje večine sprejetih 
predpisov Ustanovljeni sta bili tudi dve novi instituciji - na osnovi Zakona o kemikalijah je 
bil ustanovljen in pričel delovati Urad za kemikalije, na osnovi Zakona o ohranjanju narave 
pa je bil ustanovljen Zavod za ohranjanje narave, ki bo pričel z delovanjem po končani 
reorganizaciji znotraj regionalnih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine. Na 
Inšpektoratu za okolje in prostor je bila zaključena pomembna reorganizacija. Priprave na 
ustanovitev Agencije za okolje in reorganizacijo UVN in HMZ so se že pričele. 

6. julij 2000 161 poročevalec, št. 46 



Obstoječe institucije so delno ustrezno upravno usposobljene. Kadrovska in strokovna 
krepitev je v teku. Na področju zaposlovanja je bil narejen velik korak naprej, še zlasti na 
področju zaposlovanja novih okoljskih inšpektorjev. Vlada RS je v okviru svojega 
programa zaposlovanja odobrila Ministrstvu za okolje in prostor dodatnih 47 sodelavcev 
za področje Evrope. Večina novih delovnih mest je že zapolnjena. Število novo zaposlenih 
po organih v sestavi Ministrstva za okolje in prostor je naslednje: 
- ožji MOP 8, 
- Uprava za jedrsko varnost 2, 
- Hidrometeorološki zavod RS 1, 
- Uprava RS za varstvo narave 13, 
- Inšpektorat RS za okolje in prostor 23. 

Za področje varstva okolja sta se dodatno okrepila tudi Urad za kemikalije in Zdravstveni 
inšpektorat. 

TESNO INSTITUCIONALNO SODELOVANJE (TWINNING) 

V okviru tesnega med institucionalnega sodelovanja je kot podpora izvajanju Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU potekalo izobraževanje na vseh področjih EU 
zakonodaje. Poleg navedenega so bila izvedena številna dodatna izobraževanja in 
usposabljanja na vseh področjih, poseben poudarek je bil na kemikalijah, GSO in varstvu 
narave. Po internem programu pridobivanja znanja s področja pravnih ved in tehnične 
stroke poteka tudi usposabljanje inšpektorjev. Od začetka leta 2000 teče tudi Twmning 
program, kjer inšpektorji sodelujejo pri podprojektu z naslovom" Implementation of 
legislation in monitoring and enforcement sector". Inšpektorji aktivno sodelujejo tudi pri 
projektih v okviru Evropske unije in AC IMPEL mrež. 

poročevalec, št. 46 162 6. julij 2000 



2.3.23. Poglavje 23: Varstvo potrošnikov in zdravja 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je v avgustu 1999 sprejela Pravilnik o načinu označevanja cen blaga 
in storitev (Ur. L RS, št. 63/99), ki prenaša direktivo 98/6/EC. 

V januarju 2000 je bil sprejet Pravilnik o proizvodih zavajajočega videza (Ur. 1. RS, št. 
5/2000) in s tem prevzeta direktiva 87/357/EEC. 

V juniju 2000 sta bila sprejeta Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravja, ki v 
slovenski pravni red prenaša Odločitev 3092/94/EC ter Nacionalni program varstva 
potrošnikov. 

Al3. Upravna usposobljenost 

Urad Vlade Republike Slovenije za varstvo potrošnikov je institucija, ki spremlja in 
pripravlja zakonodajo na področju varstva potrošnikov. V letu 2000 je Urad zaposlil eno 
osebo, predvsem za področje varstva uporabnikov finančnih storitev, tako da je sedaj na 
Uradu zaposlenih pet oseb. Za potrebe izvajanja zakonodaje na tem področju, bo Urad do 
konca leta 2002 zaposlil še štiri delavce. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Področje varstva potrošnikov je delno usklajeno z evropskim pravnim redom. Za popoln 
prenos evropske zakonodaje bo Republika Slovenija na tem področju sprejela še Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov, Zakon o potrošniških kreditih 
ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih 
pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinskih dejavnosti in 
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

V obdobju od lanskega poročila je Urad Vlade Republike Slovenije za varstvo 
potrošnikov sofinanciral svetovanje, izobraževanje in informiranje potrošnikov. Te 
dejavnosti v Sloveniji izvajajo v glavnem nevladne potrošniške organizacije, ki imajo 
organizirano svetovanje v vseh večjih mestih po Sloveniji. Svetovanje poteka preko 
svetovalnih pisarn, kjer potrošniki lahko dobijo vse informacije, ki so relevantne za zaščito 
njihovih pravic. Mreža teh organizacij se širi, tako da jih je trenutno registriranih 11. 
Pomemben napredek je bil dosežen s tem, da so lokalne organizacije ustanovile krovno 
potrošniško organizacijo, katere cilj je podpirati in krepiti interese potrošniških organizacij 
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na državnem in mednarodnem nivoju. Urad sofinancira tudi izdajo revije za potrošnike, ki 
jo izdaja ena izmed potrošniških organizacij. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakonodaje s področja varstva potrošnikov je v 
pretežni meri pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, delno pa tudi Zdravstveni 
inšpektorat. Ti organi v polni meri izvajajo zakonodajo na tem področju, vendar bodo do 
vstopa v Evropsko unijo še dodatno kadrovsko okrepljeni, njihovo usposabljanje pa se bo 
še nadaljevalo. Tako je na področju zdravstva TAIEX organiziral delavnico o zdravstveni 
politiki s tremi udeleženci iz Slovenije, dva slovenska predstavnika pa sta se udeležila 
Seminarja o varstvu potrošnikov, kjer so bile predstavljene naslednje teme: nepošteni 
pogodbeni pogoji, splošna varnost proizvodov ter skupni interesi potrošnikov. Pravni 
strokovnjak Urada RS za varstvo potrošnikov se je udeležil seminarja iz evropskega 
potrošniškega prava. 
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2.3.24 Poglavje 24: Pravosodje in notranje zadeve 

PRAVOSODJE 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

V okviru zakonodajnih nalog so bile številne rešitve namenjene izboljševanju delovanja 
pravosodja in učinkovitejšim sodnim postopkom 

Aprila 1999 sprejeti Zakon o pravdnem postopku, ki je pričel veljati 14.7.1999, uvaja 
številne novosti za razbremenitev sodnikov in hitrejše reševanje sporov. Na podlagi tega 
zakona je minister za pravosodje v aprilu 2000 za izvajanje novega načina vročanja izdal 
Pravilnik o pogojih, kijih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za 
njihovo delovanje (Ur. 1. RS, št. 32/2000), s čimer se natančneje ureja institut 
pooblaščenih vročevalcev, ki bo pospešil sodne postopke, ki trajajo dalj časa zaradi 
izmikanja stranke pri vročitvi sodnega pisanja. 

K učinkovitejšemu pravosodnemu sistemu prispeva tudi institut izvršiteljev, ki ga je uvedel 
Zakon o izvršbi in zavarovanju leta 1998. Aprila 2000 so bili izdam akti potrebni za 
pričetek dela izvršiteljev, in sicer Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu 
stroškov v zvezi z njihovim delom, Odredba o najnižji zavarovalni vsoti, ter Odredba o 
začetku opravljanja dejanj izvršbe in zavarovanja po izvršiteljih (vsi Ur. L RS, št. 
32/2000). 

Na področju kaznovalnega prava je bila sprejeta zakonodaja, ki zaokrožuje posodobitev 
kazenskopravnega sistema ter uskladitev tega področja s pravnim redom EU: 

Julija 1999 je bil spremenjen Zakon o državnem tožilstvu (Ur. L RS, št. 59/99), ki ureja 
zlasti položaj in naloge skupine državnih tožilcev za posebne zadeve (za pregon storilcev 
kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete). S tem v zvezi sta bila nbvembra 
1999 izdana Odredba o določitvi števila državnih tožilcev v Skupini državnih tožilcev za 
posebne zadeve (Ur. 1. RS, št. 94/99) in Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih 
tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu RS (Ur. 1. RS, št. 95/99). 

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, kije bil sprejet julija 1999 (Ur. L 
RS, št. 59/99), uvaja s to novo obliko odgovornosti novum v slovenski pravni sistem, ga 
pomembno posodablja in prilagaja pravnemu redu skupnosti. 

V februarju 2000 sprejeti Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS št. 22/2000) pa 
posodablja sistem izvrševanja kazenskih sankcij. 

Sprejeti so bili tudi podzakonski akti za izvajanje institutov, ki jih je zaradi pospešitve 
kazenskih postopkov uvedel novelirani Zakon o kazenskem postopku: v juniju 1999 
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izdano Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah (Ur. L RS, št. 59/99), Splošno 
navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja (Ur. 1. 
RS, št. 49/99) in Spremembe in dopolnitve splošnega navodila o pogojih in okoliščinah za 
odstopanje ovadb v postopek poravnavanja (Ur.LRS, št. 33/2000). Našteti podzakonski 
akti podrobneje opredeljujejo pravila, ki veljajo v postopku poravnavanja, ki že 
pomembno prispeva k razbremenitvi kazenskih sodišč. Sprejeto je bilo tudi Navodilo o 
zapisniku o glavni obravnavi v kazenskih zadevah (Ur. 1. RS, št. 32/2000), ki ureja 
minimalne pogoje za delovanje sistema za zvočno snemanje in predvajanje, izvajanje in 
prepis zvočnega zapisa glavne obravnave ter njegovo arhiviranje, kar omogoča 
ustreznejše, bolj smotrno in ekonomično sestavljanje zapisnika. 

Na področju prekrškov, kjer se sicer pripravlja nov sistemski zakon, ki bo izboljšal sistem 
organov za prekrške, je bila kot vmesna rešitev v marcu 2000 sprejeta novela Zakona o 
prekrških (Ur. L RS, št. 31/2000). Novela je odpravila nekatere procesne pomanjkljivosti, 
uvedla je nov ukrep opozorila za prekrške neznatnega pomena in preoblikovala 
gospodarske prestopke v prekrške, ki so dotlej kot ena od vej kaznovalnega prava spadali 
v pristojnost okrožnih sodišč. Z uveljavitvijo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja oktobra 1999, so dotedanji gospodarski prestopki izgubili svoj osnovni 
pomen in s preoblikovanjem v prekrške prešli v pristojnost organov za postopek o 
prekrških, s čimer so se močno razbremenila kazenska sodišča, hkrati pa se je dosegla 
večja konsistentnost kaznovalnega prava z boljšo razmejitvijo med prekrški in kaznivimi 
dejanji pravnih oseb. 

Povečanju učinkovitosti sodstva je namenjeno tudi noveliranje organizacijske zakonodaje s 
spremembo Zakona o sodiščih, sprejeto v aprilu 2000 (Ur. 1. RS, št. 28/2000). Med 
novosti, ki učinkujejo neodvisno od ostale zakonodaje, ki je sicer v pripravi na tem 
področju, je mogoče šteti zlasti povečanje odgovornosti sodnih izvedencev, sodnih 
cenilcev in sodnih tolmačev za kvalitetnejše delo pri zagotavljanju strokovne pomoči 
sodiščem 

Na področju zemljiškoknjižnega prava je bil sprejet Zakon o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo ( Ur. 1. RS, št. 89/99), ki 
na poenostavljen način omogoča vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in bo omogočil 
odpravo akutnih zaostankov na tem področju. Sprejeto je bilo tudi Navodilo za izdelavo in 
potrditev etažnega načrta (Ur. 1. RS, št. 2/2000). 

Med obveznostmi s področja mednarodnih pogodb je bil septembra 1999 sprejet Zakon o 
ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in 
Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah (Ur.l. RS, Mednarodne pogodbe, št. 25/99), ratificirana pa je tudi 
Kazenskopravna konvencija o korupciji (Ur. 1. RS, Mednarodne pogodbe, št. 7/2000). 

Tudi preostali konvenciji, za kateri se je Slovenija zavezala, da ju bo ratificirala v letu 
2000, in sicer Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb iz leta 1970 
in Haaška konvencija o vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih 

poročevalec, št. 46 166 6. julij 2000 



zadevah v tujini iz leta 1965, sta že v postopku ratifikacije. V postopku podpisa pa je 
Evropska konvencija o zatiranju terorizma (1977). V zvezi s Konvencijo o pridobivanju 
dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini (1970), je Vlada RS na seji dne 5. 
maja 2000 sprejela pobudo za pristop k omenjeni konvenciji Civilnopravna konvencija o 
korupciji (1999) se že sedaj upošteva pri reformi nacionalnega civilnega prava. S 
sprejetjem nove nacionalne zakonodaje s tega področja, bo tako mogoča tudi njena 
ratifikacija. 

Na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah se je Slovenija zavezala 
pristopiti k Luganski konvenciji o sodni pristojnosti in izvršbi v civilnih in gospodarskih 
zadevah iz septembra 1988, saj je depozitar Luganske konvencije v mesecu decembru 
1999 prejel našo prošnjo za podpis in ratifikacijo navedene konvencije. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Večino sprejete zakonodaje je možno neposredno izvajati, sprejeti predpisi pa so 
izvedbene narave in se z njimi izvaja pomembne rešitve sprejetih zakonov. Organizacijske 
rešitve so usklajene z normativnimi in omogočajo njihovo realizacijo v praksi, tako da so 
vsi novi instituti in rešitve že postali operativni. Tako se izvaja učinkovitejši način vračanja 
pravdnem postopku, izvršbe s pomočjo izvršiteljev, na kazenskem področju so, med 
drugim, razbremenitev sodišč z lažjimi kaznivimi dejanji tožilci dosegli tudi z izvajanjem 
spremenjenega instituta odložitve kazenskega pregona (162. člen ZKP), po katerem sme 
tožilec s soglasjem oškodovanca odložiti kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana denarna kazen ali zapor do treh let, če se je osumljenec pripravljen ravnati po 
njegovih navodilih, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega 
dejanja. Za to možnost so se državni tožilci odločili v letu 1999 kar v 1.597 zadevah. 

Med realiziranimi ukrepi posebej omenjamo končano informatizacijo sodnega registra 
(sredi leta 1999) in zemljiške knjige (konec leta 1999). Oba projekta skrajšujeta postopke 
vknjižbe v javne knjige in olajšujeta pridobitev izpiskov, oziroma listin iz javnih knjig, ki 
jih vodijo sodišča. 

Politika zmanjševanja nerešenih sodnih zadev in njem rezultati so prikazani v poglavju 
2.1.2 med političnimi merili. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V Ministrstvu za pravosodje je bilo v zvezi z nalogami na področju evropskih zadev v letih 
1999 in 2000 od načrtovanih in odobrenih 5 novih zaposlitev realizirano vseh pet. 

Po sprejetju vseh podzakonskih aktov in opravljenih izpitih ter po opravljenih tudi vseh 
drugih predhodnih postopkih (ogled prostorov in opreme izvršiteljev in drugo), ki so se 
vršili v letu 1999, je minister za pravosodje v februarju 2000, po opravljenih predhodnih 
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pripravah, opravil izbiro med prijavljenimi kandidati in imenoval 50 izvršiteljev za območja 
okrajnih sodišč, ki so aprila 2000 začeli z opravljanjem neposrednih dejanj izvršbe in 
zavarovanja. V skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki določa obvezno združevanje 
izvršiteljev v zbornico, je bila dne 30.3.2000 ustanovljena Zbornica izvršiteljev Slovenije. 
Po sprejeti normativni podlagi je bil v praksi uveden institut poravnavanja v lažjih 
kazenskih zadevah Po opravljenem izboru, usposabljanju in imenovanju deluje v Sloveniji 
trenutno 276 poravnalcev, ki rešujejo 405 kazenskih zadev. 

V zvezi z usposabljanjem kadrov v pravosodju v letu 1999 je bilo realiziranih v okviru 
Taiex-a, Edinburškega inštituta za evropsko pravo, Deutsche Stiftung in Ecole Nationale 
de Magistrature, šest seminarjev o evropskem pravu, o vlogi Evropskega sodišča pri 
uveljavljanju zakonodaje skupnosti ter o Luganski in Bruseljski konvenciji, na katerih je 
bilo prisotnih 804 pravosodnih delavcev. Organizirana so bila tudi tri specializirana 
predavanja in sicer o vlogi državnih pravobranilcev v EU, o ureditvi lastninske pravice v 
evropskih državah in o brezplačni pravni pomoči v EU, skupaj je bilo prisotnih 70 
slušateljev. Udeleženci seminarjev so bili poleg sodnikov tudi državni pravobranilci, 
državni tožilci, notarji, odvetniki ter delavci Ministrstva za pravosodje. Poleg teh oblik 
izobraževanja o evropskem pravu so bili predstavniki pravosodja udeleženci tudi številnih 
mednarodnih simpozijev in študijskih obiskov v tujini, kjer so tudi aktivno sodelovali s 
svojimi prispevki Center za izobraževanje pa pripravlja tudi redno, permanentno 
izobraževanje v šolah, organiziranih za posamezna pravna področja (kazenskopravna šola, 
gospodarsko pravna šola, civilno pravna šola in delovno in socialno pravna šola, upravno 
pravna šola), udeležilo se jih je 680 sodnikov, šole državnih tožilcev seje udeležilo 150 
državnih tožilcev in njihovih pomočnikov, šole državnih pravobranilcev pa 43 državnih 
pravobranilcev in njihovih pomočnikov. V šolah so poleg vprašanj s področja nacionalnega 
prava vedno prisotne tudi teme s področja t. i. evropskega prava. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Zakonodajne naloge so večinoma realizirane in področje pravosodja je tako v pretežni 
meri že usklajeno s pravnim redom EU. Priprava in sprejemanje preostale zakonodaje 
poteka v skladu z načrti. 

Sredi devetdesetih let izvedena reforma pravosodja in sodstva je kot neželeni stranski 
produkt povzročila precejšen obseg nerešenih sodnih zadev. Z novimi zakonodajnimi 
rešitvami, zlasti na področju procesnih in organizacijskih predpisov, so bile odpravljene 
bistvene pomanjkljivosti in vzpostavljen je sistem, ki dobro funkcionira in je primerljiv s 
sodobnimi pravnimi sistemi držav članic. 

Med nalogami, ki bodo zaokrožile prilagajanje pravnemu redu EU na tem področju, naj 
navedemo sledeče: 
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Na podlagi novih določil Zakona o pravdnem postopku o kvalificiranem zastopanju v 
postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem in v postopkih z izrednimi pravnimi 
sredstvi, je postala potreba po sistematični ureditvi zagotavljanja brezplačne pravne 
pomoči neuki in socialno šibki stranki bolj očitna. Zato je pripravljen predlog Zakona o 
brezplačni pravni pomoči, ki je že v postopku na Vladi RS. 

Zakon o sodiščih bo v večjem delu s svojimi spremembami in dopolnitvami začel 
učinkovati, ko bodo sprejete še spremembe in dopolnitve Zakona o sodniški službi. V 
postopku sprejemanja je tudi dopolnitev Sodnega reda, ki opredeljuje pojem "sodnega 
zaostanka", za katerega so podane osnove v Zakonu o sodiščih. 

Pripravlja pa se tudi zakonodaja, s katero bo urejeno izvensodno reševanje sporov in 
prenos nekaterih nespornih (nepravdnih) zadev na notarje. 

Na novo bodo urejeni tudi postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, s ciljem doseči 
čim večjo učinkovitost pri reševanju delovnih in socialnih sporov. 

Z namenom, da se tudi v Republiki Sloveniji kodificira celotno stvarno pravo, kot v 
državah članicah EU, je sprejem Zakona o lastninskih in drugih stvarnih pravicah 
načrtovan do konca letošnjega leta, saj zakonodaja s tega področja v praksi ne povzroča 
težav pri izvajanju in hkrati tudi ni zaveze po unifikaciji tega področja prava s pravom EU. 
Potrebne aktivnosti pa že potekajo. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Glede na visoko stopnjo dosežene usklajenosti s pravnim redom na področju pravosodja 
se načrtovane naloge izvajajo v skladu z načrti in predvideno časovno dinamiko. 

Sprejemanje in izvajanje zakonodaje poteka uspešno. Objektivni podatki govorijo o vse 
učinkovitejšem reševanju zadev na sodiščih, usposabljanje delavcev v pravosodju poteka 
in se kvalitetno izvaja, po načrtovanih rezultatih "twinningov" pa pričakujemo še dvig 
kvalitativne ravni na vseh omenjenih področjih. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Potrebne institucije na področju pravosodja so ustanovljene in kadrovsko ekipirane. 
Ustrezno se povečuje tudi njihova usposobljenost za izvajanje pravnega reda EU. 

Posebno funkcijo na področju izobraževanja opravlja Center za izobraževanje delavcev v 
pravosodju. Tako v okviru tvvinnmga kot v okvirih bilateralnega sodelovanja z več 
državami članicami EU, nastaja dolgoročni načrt usposabljanja delavcev v pravosodju s 
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področja EU zadev. Že sedanji osnutek izobraževalnega programa in njegovo tekoče 
izvajanje pa ocenjujejo eksperti iz EU kot ustrezen in kakovosten. 

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo projekt tesnega medmstitucionalnega sodelovanja 
(twinning) z Zvezno Republiko Nemčijo, ki je sestavljen iz treh modulov. Prvi se nanaša 
na področje reševanja zaostankov v sodstvu in pripravi potrebnih sprememb v smeri večje 
učinkovitosti dela pravosodja. Drugi modul se nanaša na pripravo dolgoročnega, 
permanentnega programa izobraževanja za vse pravosodne delavce, ki naj bi omogočil 
pravosodnim delavcem uporabo splošnih in specifičnih znanj za implementacijo 
posameznih področij evropskega prava. Tretji pa vključuje pregled nacionalne zakonodaje, 
ki je, oziroma bo potrebna sprememb zaradi uskladitve z aktualnimi spremembami 
pravnega reda EU. Ker je le-ta v kazensko in civilno pravno področje praktično že v celoti 
vključen, se bo pregled usklajenosti zakonodaje vršil v povezavi z novimi predpisi 
Skupnosti. Pričakujemo, da se bo projekt predvidoma začel izvajati avgusta 2000. 

NOTRANJE ZADEVE 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Migracije in azil 

V juliju 1999 je bila sprejeta vsa temeljna zakonodaja s področja migracij in azila. Zakon o 
tujcih (Ur. 1. RS, št. 61/99), ki je v celoti usklajen s pravnim redom EU na tem področju, 
opredeljuje vstop, prebivanje in gibanje tujcev v Republiki Sloveniji ter njihovo prisilno 
odstranitev in vračanje. Nezakonit vstop v Republiko Slovenijo in prebivanje v državi 

Zakon o tujcih sankcionira kot prekršek, z noveliranim Kazenskim zakonikom pa je kot 
kaznivo dejanje opredeljen prepovedan prehod čez državno mejo, vključno s spravljanjem 
drugih čez mejo Republike Slovenije. 

Zakon o tujcih določa tudi vrsto izvršilnih predpisov za njegovo izvedbo. Za večino 
podzakonskih aktov je določen rok sprejema v enem letu po uveljavitvi zakona. Od 
predvidenih podzakonskih predpisov sta izdana Navodilo o vsebini in formatu vizuma, ki 
ga je na podlagi Zakona o tujcih izdal minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom 
za zunanje zadeve, ter Navodilo o vsebini, obliki in načinu izdaje dovoljenja za prebivanje 
(oba Ur. 1. RS, št. 45/2000), ki gaje izdal minister za notranje zadeve. 

Republika Slovenija v postopku usklajevanja svoje zakonodaje z evropskim pravnim 
redom spreminja tudi zakonodajo, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Novi Zakon o 
zaposlovanju in delu tujcev je že v obravnavi v Državnem zboru. S tem zakonom se 
uveljavlja nov sistemski pristop glede zaposlovanja in drugih oblik dela tujcev. 
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Na področju preprečevanja nezakonitega zaposlovanja je bil v mesecu aprilu 2000 sprejet 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na čmo (Uradni listu RS, št. 36/2000), ki pa 
se začne uporabljati šele v maju leta 2001. Delodajalce, ki nezakonito zaposlujejo tujce, pa 
že sedaj sankcionira veljavni Zakon o zaposlovanju tujcev. 

Zakon o azilu, ki je bil sprejet julija 1999 (Ur. 1. RS, št. 61/99), je usklajen s pravnim 
redom EU. Na podlagi Zakona o azilu je bilo pripravljenih več podzakonskih aktov, ki 
predstavljajo nadaljnje usklajevanje s pravnim redom na področju azila. Odredba o 
imenovanju svetovalcev za begunce (Ur. 1. RS, št. 3/2000) je bila sprejeta v mesecu 
novembru 1999 in nadalje uveljavlja določila Dublinske konvencije in Resolucije Sveta o 
minimalnih zagotovilih v azilnem postopku, sočasno je bil sprejet tudi Pravilnik o 
nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce. 

Pripravljeni so podzakonski akti Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki 
vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini in 
ravnanju z vloženimi prošnjami za azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik, Pravilnik o 
pogojih m načinih za zagotavljanje pravic prosilcev za azil ter Pravilnik o načinih in 
pogojih za zagotavljanje pravic beguncev. 

Droge 

Republika Slovenija je v mesecu novembru in decembru 1999 ter februarja 2000 leta 
sprejela vse tri načrtovane zakone s tega področja, in sicer: Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami (Ur. L RS, št. 108/99), Zakon o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur. L RS, št. 98/99), 
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Ur. 1. RS, št. 22/2000). S tem je v 
celoti izpolnila predvidene obveznosti ter sočasno tudi zakonsko uskladila določila s 
Konvencijo o prepovedanem prometu z narkotiki, drogami in psihotropnimi snovmi 
(Dunaj 1988) in drugimi mednarodnimi pravnimi akti s tega področja. 

V parlamentarnem postopku je tudi Sporazum o prepovedani trgovini po morju (1995 
Agreement on illicit traffic by sea, implementing article 17 of the Vienna Convention), 
katerega ratifikacija je predvidena do konca junija leta 2000. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Varstvo osebnih podatkov 

Nadaljnje aktivnosti za še učinkovitejše varstvo osebnih podatkov bodo usmerjene 
predvsem v usklajevaje zakonodaje na posameznih področjih s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov, odpravo zbiranja nepotrebnih osebnih podatkov, odpravo obdelave osebnih 
podatkov, ki niso potrebni za opravljanje določenih aktivnosti oziroma ne sodijo v 
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informacijske potrebe določenega področja, prijavo zbirk osebnih podatkov, pripravo 
katalogov podatkov pri obdelovalcih in upravljavcih osebnih podatkov, zavarovanje zbirk 
osebnih podatkov, itd. 

Na področju varstva osebnih podatkov bo Republika Slovenija do konca leta 2000 sprejela 
tudi Zakon o tajnih podatkih, ki ga je Vlada Republike Slovenije že sprejela in ga 
posredovala v parlamentarno obravnavo 

Vizna politika 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 8.10.1998, seje konec leta 1999 
končalo usklajevanje slovenskega viznega režima z viznim režimom Evropske unije. 
Odpovedani so bili brezvizni sporazumi z državami, katerih državljani potrebujejo vizum 
za vstop v vse države Evropske unije po Odloku Sveta EU št. 574/99 z dne 12.3.1999. 
Odpovedana sta bila tudi brezvizna sporazuma za Romunijo in Bolgarijo, ki sta trenutno 
še vedno na spisku držav z vizno obveznostjo do Evropske unije v omenjenem odloku. 
Tako je usklajevanje vizne politike zaključeno oziroma vizni režim Republike Slovenije je 
usklajen z viznim režimom EU. 

Dne 26.1.2000 je Evropska komisija sprejela predlog, da se Bolgarija in Romunija črtata s 
seznama držav z vizno obveznostjo do držav EU. Kot začasni ukrep je Vlada RS za ti 
državi sprejela posebni sklep, da se vizni režim zanju začasno ne izvaja. Sklep velja do 
dokončne odločitve Sveta EU, ki jo bo Slovenija upoštevala v svojem pravnem redu. 

Elektronski informacijski sistem za podporo viznemu poslovanju je načeloma že 
vzpostavljen in deluje v 8 diplomatskih in konzularnih predstavništvih, postopoma pa se 
izgrajuje tudi v ostalih predstavništvih. Dokončanje informatizacijske povezave med 
diplomatsko konzularnimi predstavništvi, ministrstvom za zunanje in ministrstvom za 
notranje zadeve se načrtuje do konca leta 2002 

Konzularna navodila za izdajanje vizumov v diplomatskih in konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije so izdelana in se že izvajajo Usklajena so z Zakonom o tujcih in s 
Skupnimi konzularnimi navodili schengenskih držav za izdajanje vizumov v diplomatskih 
in konzularnih predstavništvih, razen tistih določil v skupnih konzularnih navodilih, ki se 
jih lahko začne izvajati šele po vstopu v EU. 

V parlamentarni obravnavi (končana druga obravnava) je predlog Zakona o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije in bo predvidoma sprejet do konca junija Izdajanje novih 

slovenskih potnih listin se bo predvidoma pričelo v mesecu januarju leta 2001, ko preteče 
desetletna veljavnost obstoječih potnih listin Predlog zakona je v celoti usklajen tako s 
pravnim redom Evropske unije kot tudi z mednarodnimi standardi, ki urejajo področje 
listin 
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V Republiki Sloveniji sta z junijem 2000 stopili v veljavo tudi novi nalepki vizuma in 
dovoljenja za prebivanje, ki sta usklajeni s standardom za strojno čitljive nalepke. Nalepka 
vizuma je v celoti usklajena z varnostno - zaščitnimi standardi, ki izhajajo iz Uredbe Sveta 
EU št. 1683/95 z dne 29.5.1995, ki določa enoten format za vizume in s schengenskimi 
standardi. Dovoljenje za prebivanje je izdelano v skladu z zaščitnimi standardi, ki izhajajo 
iz Skupne akcije Sveta o enotnem formatu dovoljenja za prebivanje z dne 16.12.1996, ki 
določa enoten format dovoljenja za prebivanje, ter z Odločbo Sveta o splošnih standardih, 
ki zadevajo izpolnjevanje enotnega obrazca dovoljenja za bivanje z dne 3.12.1998. 

Migracije in azil 

Izdaja delovnih dovoljenj sicer sodi v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne 

zadeve oziroma Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Po predlogu novega Zakona 
o zaposlovanju in delu tujcev bodo tujci, ki že dalj časa živijo ali delajo v državi, 
prednostno obravnavani pri zaposlitvi, kar velja tudi za begunce in tujce, ki v državo 
prihajajo na temelju združevanja družine, potomce slovenskih državljanov ter delovne 
migrante iz sosednjih držav. Zakon upošteva smernice glede politike zaposlovanja in dela 
državljanov tretjih držav na trgih Evropske unije. V večini primerov je delovno dovoljenje 
podlaga za pridobitev dovoljenja za prebivanja iz razloga zaposlitve in dela. 

Nadzor državne meje 

V postopku ratifikacije je sporazum z Republiko Avstrijo o sodelovanju pri mejni kontroli, 
ki naj bi ga začeli izvajati še v letošnjem letu, sporazum z Republiko Italijo o sodelovanju 
med policijami pa je doslej ratificirala samo Republika Slovenija. V pripravi je sporazum o 
sodelovanju pri mejni kontroli z Republiko Madžarsko. V letu 1999 je bil sklenjen 
Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Zveznim 
notranjim ministrstvom ZR Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju 1999 - 
2002, ki predvideva tehnično pomoč za slovensko policijo in sodelovanje na področju 
usposabljanja V slednjem slovenska policija aktivno sodeluje v programih Evropske unije, 
ki so namenjeni državam kandidatkam (Odisej, ENFOPOL 118 ) in v okviru 
Srednjeevropske policijske akademije. Usposabljanju je namenjen velik poudarek tudi v 
vseh programih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. 

Obveznosti Schengenske konvencije so sicer že upoštevane tudi v Zakonu o tujcih. V 
okviru priprav novega Zakona o nadzoru državne meje pa nameravamo v okviru twinning 
projekta za področje nadzora državne meje analizirati ureditev tega področja v 
zakonodajah držav članic EU, ki izvajajo Schengenski sporazum, in po potrebi to dodatno 
urediti v novem Zakonu o nadzoru državne meje, oziroma ustrezno dopolniti Zakon o 
tujcih 

Policijsko sodelovanje 
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Vlada Republike Slovenije je decembra 1999 sprejela Pravilnik o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za notranje zadeve in policije. V skladu s 
pravilnikom je policija začela delovati po novi organizacijski shemi z aprilom 2000. 

Bistvene organizacijske spremembe oziroma novosti predstavljajo ustanovitev 
specializiranih enot za boj proti korupciji na državnem in regionalnem nivoju, ustanovitev 
specializirane enote za računalniško kriminaliteto na državni ravni, ustanovitev 
specializiranih enot za boj proti kriminaliteti v javnem in poslovnem sektorju ter na 
področju finančne kriminalitete (enota za finančni kriminal bo ob vstopu Slovenije v EU 
prevzela vlogo kontaktne točke z OLAF), ustanovitev specializirane enote (na državni 
ravni) za kriminalistično analitiko, ustanovitev enote za preiskovalno podporo v okviru 
Uprave kriminalistične policije, ki se bo ukvarjala z zaščito prič, psihološkim profiliranjem 
storilcev in drugih udeležencev kaznivih dejanj ter z načrtovanjem temeljnih preventivnih 
aktivnosti na državni ravni. 

Slovenska policija je za nov pristop do vse zahtevnejših oblik sodobne kriminalitete 
uporabila vsa razpoložljiva in prekvalificirana delovna mesta, za potrebna nova delovna 
mesta v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje pa je izdelan program njihove 
popolnitve do konca leta 2002. Prav tako je pripravljen in s strokovnimi službami usklajen 
Pravilnik o policijskih pooblastilih z natančno predpisanimi pogoji in načini za uporabo z 
zakonom predvidenih pooblastil, na način, ki zagotavlja spoštovanje temeljnih človekovih 
pravic kakor tudi učinkovitost policijskega dela. 

V mesecu aprilu 2000 se je delegacija Ministrstva za notranje zadeve v Haagu udeležila 
seminarja o sodelovanju Europola s tretjimi državami in izrazila željo po čimprejšnjem 
podpisu posebnega sporazuma, ki bi predvidel možne oblike sodelovanja med Europolom 
in slovensko policijo. Eno od oblik sodelovanja pomeni tudi delegiranje predstavnika 
slovenske policije (liaison officer) na sedež Europola v Haagu. Vlada Republike Slovenije 
je že sprejela Sklep o začetku pogajanj za sklenitev sporazuma o sodelovanju z 
Europolom. . 

Slovenija se v celoti zaveda nujnosti po popolni usposobitvi svojega kadra za uspešno 
upiranje vsem oblikam sodobne kriminalitete. V ta namen se slovenski policisti poleg 
kontinuiranih domačih oblik usposabljanja, udeležujejo tudi vrste mednarodnih oblik 
usposabljanj - tako v okviru ENFOPOL programov, Srednjeevropske policijske 
akademije, v okviru programov Octopus II in drugih. Določena specialistična znanja, 
predvsem s področja zatiranja organizirane kriminalitete, pridobivajo tudi v okviru 
bilateralnega sodelovanja s posameznimi državami in s sodelovanjem tujih predavateljev 
(Nemčija, Italija, Avstrija, Francija,UK, USA in drugih) v različnih oblikah usposabljanja v 
domovini. 

Slovenska policija vlaga sorazmerno velika sredstva v posodobitev sicer že sedaj dokaj 
visoko tehnološko razvite opreme, deležna je tudi mednarodne tehnične pomoči, kjer je 
potrebno omeniti predvsem sredstva iz programa Phare, UNDCP, v okviru bilateralnega 
sodelovanja pa pomoč nemške vlade in policije. 
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Droge 

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 
drog določa, da Ministrstvo za zdravstvo organizira informacijsko enoto za prepovedane 
droge za spremljanje uživanja prepovedanih drog v obliki zbiranja, urejanja, obdelovanja in 
posredovanja informacij o prepovedanih drogah, uživalcih ter posledicah uporabe 
prepovedanih drog. S tem bo zagotvljena nacionalna informacijska mreža in medresorsko 
usklajeno zbiranje podatkov ter izmenjava informacij na nacionalni in mednarodni ravni. 
Ta enota bo tudi nacionalna kontaktna točka (focal point), ki bo sodelovala v mreži 
Reitox. Ministrstvo za zdravstvo jo organizira kot samostojno enoto znotraj Instituta 
Republike Slovenije za varovanje zdravja. Minister za zdravstvo bo izdal izvršilne 
predpise, ki bodo omogočili polno delovanje te enote ter opredelili tudi način 
uresničevanja določbe omenjenega zakona, ki določa, da se v informacijsko enoto 
vključujejo vsa pristojna ministrstva, javni zavodi in nevladne organizacije z zbirkami 
podatkov na področju prepovedanih drog. To bo edina institucija v Sloveniji, ki bo 
zadolžena za zbiranje podatkov o drogah iz dejavnosti vseh drugih vladnih in nevladnih 
organizacij. Na praktični ravni pa Republika Slovenija z European monitoring centre for 
drugs and drug addiction že sodeluje, saj smo prvo poročilo v Lisbono poslali leta 1998, 
letos je v pripravi tretje letno poročilo. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Varstvo osebnih podatkov 

Najkasneje do 31.12.2000 bo Republika Slovenija ustanovila neodvisni organ, ki bo 
nadzoroval izvajanje Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Migracije in azil 

Za potrebe izvajanja zakona in podzakonskih aktov bo v okviru Urada za upravne 
notranje zadeve - Sektorja za azil zaposleno potrebno število delavcev, predvsem za 
potrebe operativne službe, ki bo izvajala vse naloge v zvezi s sprejemom vlog prosilcev za 
azil in za informacijsko-dokumentacijske potrebe centra. 

S stališča organiziranosti za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju migracij 
in azila je z dnem, ko je pričel veljati Zakon o tujcih, prenehal z delom Prehodni dom za 
tujce. V skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji Ministrstva za notranje zadeve 
in policije, ki je bil sprejet meseca decembra 1999, je njegove naloge prevzel Center za 
tujce, naloge za izvrševanje Zakona o azilu pa Azilni dom V skladu z določili pravilnika 
se je organizacijsko prilagodila tudi dejavnost Urada za upravne notranje zadeve, v tem 
kontekstu seje ustanovil novi Sektor za azil, v okviru katerega deluje tudi Azilni dom, na 
ravni urada pa Informacijsko-dokumentacijski center za področje migracij, ki je del Centra 
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za upravno informatiko. Njegova osrednja naloga bo zbiranje in posredovanje podatkov o 
migracijskih gibanjih in o iskalcih azila, informacijsko pa bo povezan z organi, pristojnimi 
za posamezna področja dela. 

Od 1.1.2000 poteka »twinning« projekt s področja migracij. Namen projekta je uskladitev 
zakonodaje na področju migracijske in tujske politike, s posebnim poudarkom na vizni 
politiki ter prilagajanju Zakona o tujcih in pomoči pri njegovem učinkovitem izvajanju. Pri 
projektu sodeluje Republika Avstrija. 

Droge 

Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 
drog opredeljuje naloge Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, ki usklajuje vladno 
politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja in zmanjševanje ponudbe 
prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje. Komisijo po Sklepu o 
ustanovitvi Komisije Vlade RS za droge sestavlja osem ministrov ter znanstveni in 
strokovni delavci. 

Sočasno je bil ustanovljen tudi Urad Vlade Republike Slovenije za droge. Zakon o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog 
opredeljuje njegove naloge in pristojnosti, ki so zlasti medresorsko usklajevanje v zvezi z 
nacionalnim programom in proračunskimi sredstvi, koordiniranje mednarodne 
problematike na področju drog ter usklajevanje medresorskega sodelovanja pri delu teles 
in ustanov mednarodnih organizacij in združenj. 

Osrednji organ za koordinacijo dela represivnih organov je medresorska Komisija za 
droge, ki obstaja že nekaj let, v njej pa so predstavniki kriminalistične in uniformirane 
policije ter carine Komisija usklajuje delovanje omenjenih organov v Sloveniji pri 
zmanjševanju ponudbe drog in o svojem delu poroča Uradu Republike Slovenije za droge, 
tako da je tudi na ta način zagotovljeno enotno ukrepanje vseh institucij Republike 
Slovenije v boju zoper droge 

Nadzor državne meje 

Slovenska policija je zelo okrepila sodelovanje s policijami držav EU na področju 
usposabljanja, opremljanja in sodelovanja na področju nadzora državne meje. Tako od 
1 9 1999 poteka s partnerjema Zvezno mejno zaščito ZR Nemčije in Zvezmm notranjim 
ministrstvom Republike Avstrije enoletni projekt tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja (tvvinning) "Zagotavljanje učinkovitega nadzora državne meje" Za nov 
projekt z istima partnerja na tem področju je že pripravljena pogodba in je v postopku 
potrditve s strani organov EU 

V pripravah na polnopravno članstvo Slovenije v EU na področju nadzora državne meje 
daje Ministrstvo za notranje zadeve največji poudarek zagotovitvi pogojev za izvajanje 

/ 
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schengenskega pravnega reda na meji z Republiko Hrvaško, kot bodoči zunanji meji EU, 
ter v pristaniščih in na mednarodnih letališčih, ki bodo prav tako v delu predstavljali 
zunanjo mejo EU. Istočasno potekajo tudi priprave za ukinitev mejne kontrole na bodočih 
notranjih mejah EU z Republiko Italijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko. 

Slovenska policija gradi tudi ustrezno informacijsko infrastrukturo. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Republika Slovenija je že leta 1994 ratificirala Evropsko konvencijo o varstvu osebnih 
podatkov glede na avtomatsko obdelavo (Strasburg 1981), ki se v notranjem pravu 
uporablja neposredno. Republika Slovenija ima varstvo osebnih podatkov zagotovljeno 
tudi v Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 42/97, 38. člen). Novi 
Zakon o varstvu osebnih podatkov, sprejet julija 1999 (Uradni list RS, št. 59/99), v celoti 
uveljavlja zahteve pravnega reda Evropske unije, določila konvencije ter obe direktivi 
(95/46/EEC in 97/66/EEC). Tudi določila Schengenskega sporazuma so v novem Zakonu 
o varstvu osebnih podatkov že upoštevana, čeprav Republika Slovenija še ni članica tega 
sporazuma. 

Sprejeta je bila vsa načrtovana zakonodaja s področja migracij in azila ter drog, ratificirana 
konvencija s področja preprečevanja korupcije, pripravljeni in sprejeti posamezni 
podzakonski akti, ki omogočajo organizacijsko prilagajanje institucij, kot na pnmer 
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji Ministrstva za notranje zadeve in policije, ki je 
omogočil tudi potrebne institucionalne prilagoditve Ocenjujemo, da je slovenski pravni 
red že danes v veliki meri usklajen s pravnim redom Evropske uruje s področja notranjih 
zadev in ga bomo v celoti uskladili najkasneje do 31.12.2002. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Na področju notranjih zadev je bil v celoti dosežen velik napredek Zakonodaja ni le 
sprejeta, temveč so izpolnjeni tudi normativni, organizacijski oziroma institucionalni 
pogoji za njeno izvajanje. 

Izvajajo se tudi vse načrtovane politike in ukrepi, kot so migracijska politika, vizna 
politika in policijsko sodelovanje. Dobro poteka tudi medresorsko sodelovanje in 
usklajevanje priprav na določenih področjih (sodelovanje pri preprečevanju pranja denarja, 
carinsko in policijsko sodelovanje, sodelovanje z zdravstvom na področju drog), pri 
nekaterih nalogah pa bo potrebno medresorsko sodelovanje še okrepiti (npr pri 
vzpostavljanju sistema zunanje meje) 
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B.3. Upravna usposobljenost 

Večina institucij, potrebnih za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju 
notranjih zadev je ustanovljenih in usposobljenih za delovanje. Izvedene so bile spremembe 
v organiziranosti na področju preprečevanja in zatiranja organizirane kriminalitete in 
korupcije, ustanovljene so potrebne institucije za tujce oziroma azilante, posebna 
pozornost je bila namenjena tudi strokovnemu izobraževanju in načrtovanju novih 
zaposlitev za opravljanje nalog pri nadzoru državne meje, na področju preprečevanja 
organizirane kriminalitete, migracij in azila. 

V zadnjem letu so bile ustanovljene vse načrtovane institucije, zlasti na področju tujske 
politike in preprečevanja organizirane kriminalitete. Na področju varovanja in nadzora 
državne meje poteka celostni projekt v okviru notranjih zadev, tudi ob pomembni pomoči 
tujega strokovnega znanja in sredstev. Skupaj z investicijami v potrebno infrastrukturo in 
opremo je to ena največjih in najpomembnejših nalog na področju notranjih zadev in 
institucionalnih priprav v državi v zvezi z vstopanjem v EU sploh. Do roka, ki si ga je 
Slovenija zadala za notranjo pripravljenost za članstvo, bo tudi ta sklop nalog realiziran. 

TESNO INSTITUCIONALNO SODELOVANJE (TWINNING) 

Projekt "Osnovanje učinkovitega sistema za nadzor državne meje" (Nemčija) je prvi 
tvvinning projekt, ki se je začel izvajati v Republiki Sloveniji. Z izvajanjem je pričel v 
septembru 1999 in že daje zelo dobre rezultate. V januarju 2000 se je pričel izvajati tudi 
tvvinning projekt s področja migracijske politike (Avstrija) Za tvvinning projekta 
"Preprečevanje in zatiranje organiziranega kriminala" (Italija) in "Nadzor državne meje" 
(Nemčija) je pogodba že napisana in čaka na odobritev upravnega odbora (Steering 
Committee) v Bruslju. Oba naj bi se začela izvajati v začetku jeseni 2000, pri čemer slednji 
predstavlja nadaljevanje že potekajočega tvvinnin projekta iz Finančnega memoranduma 
1998 Tudi za tvvinning projekt "Organizacija pravosodja" (Nemčija) je pogodba že 
napisana. Pogodba čaka na odobritev upravnega odbora (Steering Committee) Projekt naj 
bi z izvajanjem pričel v začetku jeseni 

TAIEX 

Na področju pravosodja in notranjih zadev so bili organizirani 4 seminarji z 25 udeleženci 
Dva seminarja sta se ukvarjala s problematiko sodelovanja med sodnimi oblastmi, dva pa z 
vlogo in pomenom državnih tožilcev 
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2.3.25. Poglavje 25: Carinska unija 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Prva obsežnejša uskladitev carinske zakonodaje z zakonodajo EU je bila uveljavljena s 1. 
julijem 1999. Na podlagi Carinskega zakona (Ur. 1. RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99) je bilo že 
pred 1. julijem 1999 sprejetih 5 v celoti novih podzakonskih aktov. Vlada RS je v mesecu 
decembru 1999 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje 
carinskega zakona (Ur. 1. RS, št. 103/99), s katero so bile odpravljene določene 
pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se pojavile pri izvajanju nove uredbe za izvajanje 
carinskega zakona. V novembru 1999 je minister za finance izdal Odredbo o blagu, ki je 
oproščeno obveznosti prevoza od carinske črte do mesta predložitve (Ur. 1. RS, št. 
100/99), s katero je dodatno podrobneje urejena ena od rešitev iz carinskega zakona. 

Sredi julija 1999 je začel veljati novi Zakon o carinski službi (Uradni list RS štev. 56/99), 
ki daje podlago za spremembo organiziranosti in sistemizacije delovnih mest v carinski 
službi ter širša pooblastila carinskim delavcem. Na njegovi podlagi ter v skladu drugimi 
sistemskimi predpisi s področja državne uprave je bil pripravljen najpomembnejši 
podzakonski akt - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Carinski 
upravi Republike Slovenije, h kateremu je Vlade Republike Slovenije - Komisija za 
kadrovske in administrativne zadeve dala soglasje dne 11. aprila 2000. Poleg tega je v 
mesecu marcu leta 2000 Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi prehodov 
za obmejni promet in kmetijskih prehodnih mest, na katerih kontrolo prehajanja čez 
državno mejo opravljajo carinski organi (Ur. 1. RS, št. 29/2000), v maju 2000 pa je 
minister za finance izdal Pravilnik o pogojih za opravljanje del zunaj carinske uprave 
Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 37/2000). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Glede izvajanja spremenjene in dopolnjene carinske zakonodaje so se v drugi polovici leta 
1999 začele uveljavljati novosti na področju izdajanja zavezujočih informacij o uvrstitvi 
blaga v nomenklaturo carinske tarife oziroma zavezujočih informacij o poreklu blaga, 
carinske vrednosti, pravil v zvezi z vnosom blaga na carinsko območje, pravil o 
deklariranju blaga, pravil glede sprostitve blaga v prosti promet, izvoza, carinskih 
postopkov z ekonomskim učinkom, prostih carinskih con in prostih skladišč ter začasnega 
uvoza, zavarovanja plačila carinskega dolga, nastanka obveznosti za plačilo carinskega 
dolga, pravice do povračila ali odpusta carinskega dolga ter na področju naknadnega 
obračuna carinskega dolga. Slovenska carinska služba poskuša ob veljavnih zakonodajnih 
okvirjih upoštevati tudi upravičene želje za nadaljnjo racionalizacijo carinskih postopkov, 
zagotavljati pravočasne m kvalitetne podatke zainteresiranim partnerjem in dvigniti 
preglednost svojega delovanja Pomembni cilji so vključevanje zaupanja vrednih 
udeležencev v poenostavljene postopke, zagotavljanje potrebne pomoči skozi seminarje in 
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predavanja udeležencem v postopkih in sistematičen pristop k obravnavi potnikov na 
mejnih prehodih. 

Republika Slovenija se je v pogajalskem izhodišču zavezala, da bo sistem distribucije 
carinskih kvot za blago - first come - first served, uvedla postopoma, najkasneje do 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 
V letu 2000 je bil ob tesnem sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo za nekatere 
kmetijske in predelane izdelke prvič uveden sistem razdeljevanja kvot po sistemu "first 
come-first served", kije vključen v uredbe za izvajanje sporazumov o prosti trgovini. 

Republika Slovenija je v letu 1999 sprejela Uredbo o kombinirani nomenkatun carinske 
tarife s carinsko tarifo za leto 2000 - prečiščeno besedilo (Ur.LRS št. 97/99) ter 
avtonomne preferencialne ukrepe in sicer v dveh uredbah: Uredbi o določitvi uporabe 
znižane carinske stopnje in stopnje "prosto" za leto 2000 (Ur.l.RS št. 103/1999) ter 
Uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000 (Ur.l.RS št. 97/99), 
s katerima je za določene vrste proizvodov določila carinske stopnje za dežele z največjimi 
ugodnostmi (MFN carinske stopnje), ki so nižje od konvencionalnih carinskih stopenj. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Z novim Zakonom o carinski službi (v veljavi od 14. julija 1999) je Carinska uprava dobila 
dodatna pooblastila za izvajanje carinskih in trošarinskih kontrol, ki se sedaj lahko izvajajo 
na celotnem območju državnega ozemlja ter omogočajo pridobivanje in obdelavo vseh 
potrebnih dokumentov in podatkov, vključno z osebnimi podatki posameznikov, ter 
učinkovitejše izvajanje inšpekcijskih pregledov, carinskih in trošarinskih kontrol, osebnih 
pregledov, začasni zaseg blaga, trošarinskih izdelkov in dokumentacije, itd. Zaradi uvedbe 
trošarin ter sprememb Carinskega zakona, pri tem zlasti prenosa pristojnosti za izterjavo 
neplačanega zapadlega carinskega dolga in trošarin na carinsko službo, je bila 20.07.1999 
sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in so 
na tem področju uvedene določene spremembe v organizaciji službe. 

Z zakonom o carinski službi je bila med drugim postavljena tudi nova organizacija službe 
tako, da Carinska uprava Republike Slovenije sicer ostaja upravni organ v sestavi 
Ministrstva za finance, vendar so bili zaradi prevzema novih nalog preimenovani obstoječi 
carinski organi (Generalni carinski urad, carinski uradi kot območne organizacijske enote, 
ter izpostave kot notranje organizacijske enote carinskih uradov). Izvedena je bila 
reorganizacija službe po vzoru sodobnih evropskih carinskih administracij. Ukinjeni so bili 
carinski referati kot najmanjše operativne območne enote carinske službe in s tem 
zmanjšana drobitev organizacije službe. Dokončna prilagoditev organizacije službe novo 
sprejetemu Zakonu o carinski službi se nadaljuje zlasti po sprejetju novega Pravilnika o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Carinski upravi Republike Slovenije (v 
aprilu 2000). V skladu s tem pravilnikom je bilo v Generalnem carinskem uradu 
ustanovljenih več novih oddelkov, ki so potrebni za učinkovito izvajanje nalog carinske 
službe ob vstopu v EU (Oddelek za TARIC v Sektorju za tarifo vrednost in poreklo, 
Oddelek za Tranzit v Sektorju za carinske in davčne postopke, Oddelek za administrativno 
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sodelovanje na področju trošarin v Sektorju za trošarine, Preiskovalno informacijsko- 
analitski center v Sektorju za preiskave). Poseben poudarek je dan krepitvi kontrolnih 
funkcij carinske službe in je bilo zato v ta namen povečano število inšpektorjev v oddelkih 
za kontrolne zadeve na račun zmanjšanja števila delovnih mest na carinskih izpostavah. 

Carinska uprava se je v drugi polovici leta 1999 in prvi polovici leta 2000 dodatno 
kadrovsko okrepila za 30 novozaposlenih delavcev zaradi uvedbe trošarin. Hkrati pa je 
bilo v istem obdobju zaradi novih nalog, ki izhajajo iz približevanja EU, 8 delavcev 
premeščenih iz carinskih uradov v Generalni carinski urad. 

V maju 1999 je bila pripravljena in sprejeta Strategija izobraževanja CURS, ki predstavlja 
dolgoročni načrt razvoja slovenske carine na področju usposabljanja in izobraževanja 
carinskih delavcev. Strategija izobraževanja izhaja in podpira Strategijo razvoja Carinske 
uprave Republike Slovenije in je v skladu s standardi in smernicami Evropske komisije za 
področje izobraževanja. Izdelane so bile temeljne vsebinske in časovne zasnove novega 
sistema izobraževanja in usposabljanja ter imenovana posebna projektna skupina za 
prenovo izobraževalnega sistema, ki bo svoje delo zaključila v letu 2000. Celotno 
izobraževanje in usposabljanje pa je koordinirano in spremljano glede stroškov ter učinkov 
iz enega mesta - oddelka za izobraževanje. Carinska služba je v letu 1999 nadaljevala z 
izvajanjem nacionalnega izobraževanja, ki je bilo usmerjeno predvsem na področju 
uvajanje nove zakonodaje (Carinski zakon, Zakon o trošarinah in DDV), ukrepov za 
povečanje učinkovitosti na mejnih prehodih, preprečevanja tihotapljenja mamil in 
psihotropnih snovi, pripravo in organizacijo pripravljalnih seminarjev na carinski strokovni 
izpit za novosprejete delavce ter na izvedbo ostalih izobraževanj (jezikovni tečaji, 
računalništvo, izobraževanje za management ipd ). V okviru funkcionalnega usposabljanja 
in izobraževanja carinskih delavcev je bilo v letu 1999 izvedenih 229 različnih oblik 
usposabljanja, ki se jih je udeležilo 2761 udeležencev. Izvajanje programa usposabljanja se 
nadaljuje tudi v letu 2000 in sicer predvsem na področju povečanja učinkovitosti dela na 
notranjih blagovnih izpostavah, ki predstavlja nadaljevanje projekta Ukrepi za povečanje 
učinkovitosti na mejnih prehodih, ki se je izvajal v okviru PHARE projekta MIEBP 
(Measures to improve efficiency at border posts). 

Na področju računalniških zmogljivosti carinske službe je bil opravljen napredek na 
področju povezljivosti carinskih izpostav. Na področju komunikacij je bila z dodatno 
vključitvijo novih lokacij povečana informacijsko pokritost carinske službe, tako je bilo v 
letu 1999 dodatno opremljenih in vključenih 10 lokacij in je sedaj skupno število 52 
lokacij, ki so opremljene z LAN 

, V letu 1999 so bile opravljene določene tehnične posodobitve v okolju centralnega 
računalnika in opravljene večje posodobitve (zamenjave) strojne opreme na lokacijah 
(strežniki na vseh starejših lokacijah in cca 40% vseh delovnih postaj). S tem je carinska 
služba dosegla povečanje nadzora nad večjim delom pomembnih tranzitnih poti, ki vodijo 
preko ozemlja Republike Slovenije Informacijska podpora je sledila vsem nujno 
potrebnim spremembam zakonodaje, zahvaljujoč tudi njenemu vključevanju v samo 

pripravo potrebnih sprememb. Tako je bil s 01.01.2000 uveden tudi način vodenja 
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zavezancev preko davčne številke. Carinska služba je v letu 1999 uvedla enotno 
programsko podporo za delo na vseh mejnih prehodih v smislu zagotavljanja enotnega 
izvajanja carinskih postopkov na meji. Elektronsko vlaganje carinskih deklaracij je ob 
koncu leta 1999 preseglo 88% vseh deklaracij. V postopek elektronskega vlaganja so 
vključeni vsi carinske postopki na celotnem področju države, kar s pridom koristijo tako 
špediterji kot podjetja sama. Mesečni priliv elektronsko vloženih deklaracij že presega 
100.000 dokumentov. Na področju pospeševanja pretoka blaga v skladu s strateškimi 
usmeritvami je bila v letu 1999 pripeljana v zaključno fazo informacijska podpora 
knjigovodskim postopkom za poenostavitve, ki jih uporabljajo podjetja. Uspešno so bile 
opravljene vse potrebne aktivnosti (testi) za vstop v leto 2000 brez motenj v poslovanju. 
Tudi aplikativni del je bil v skladu s programom prilagoditev zaradi leta 2000 pravočasno 
dopolnjen. 

Carinska služba je pričela z aktivnostmi, ki se nanašajo na vzpostavitev državne meje ob 
vstopu Slovenije v EU. V projektu so zajete vse potrebne spremembe (organizacijske, 
tehnične, kadrovske. . .) v carinski službi ob vstopu Slovenije v EU in sicer iz dveh vidikov; 
vzpostavljanja nove zunanje meje EU in opuščanja t i. notranjih meja EU z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko. 

S pomočjo Phare nacionalnega programa (SL9704) je bila v letu 1999 nabavljena 
specializirana oprema v skupni vrednosti 550 000 EUR, za potrebe carinskega laboratorija 
in za zatiranje tihotapstva. Z nabavo opreme seje izboljšala sposobnost carinske službe za 
kontrolo uvoza in tranzita blaga, ter boljšo zaščito družbe in državljanov pred nelegalnim 
uvozom drog in ostalih nevarnih snovi. Nova laboratorijska oprema omogoča hitre in 
zanesljive analize blaga, ki so potrebne za učinkovito izvajanje nove davčne (DDV) in 
trošarinske zakonodaje. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju carinskem področju je v pretežni meri 
usklajena s pravnim redom Evropske unije Republika Slovenija bo nadaljnjo uskladitev 
carinske zakonodaje opravila ob naslednji 2. reviziji v letu 2001. Le-ta naj bi bila 
uveljavljena z letom 2002 Pri tem bodo upoštevane tako nove rešitve v evropskih in 
svetovnih standardih kot tudi možnosti in potrebe slovenskega gospodarstva. Ta 
uskladitev se bo nanašala zlasti na uskladitev na področju carinskih oprostitev, posebna 
pravila, ki so sestavni del izvajanja skupne kmetijske politike in ki bodo dogovorjena v 
delovni skupini za kmetijstvo, druge manjše uskladitve na še odprtih področjih, nadaljnje 
spremembe carinske zakonodaje Skupnosti kot je bilo ugotovljeno že ob pregledu acquis 
za obdobje od marca 1998 do konca 1999, kot tudi morebitne nove sprememb le-te. Ker 
bo s polnopravnim članstvom Slovenije v Evropski uniji prenehal veljati slovenski carinski 
zakon in se bodo namesto njega neposredno uporabljali predpisi Evropske unije in ker v 
posameznih točkah evropski carinski predpisi pooblaščajo države članice, da z 
nacionalnimi predpisi uredijo posamezna vprašanja carinskega sistema, bo v skladu s temi 
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pooblastili, v Sloveniji do polnopravnega članstva pripravljen t. i. nacionalni carinski 
zakon, ki bo zajemal konkretne rešitve za vsa vprašanja carinskega sistema, ki so v 
pristojnosti držav članic. Časovni plan (ob upoštevanju 1. 1. 2003 kot ciljnega datuma za 
vstop Slovenije v Evropsko unijo) za sprejem nacionalnega carinskega zakona je do konca 
leta 2002. 

Za zagotovitev nemotenega prehoda v carinski sistem Evropske unije se bo nadaljevalo z 
usklajevanjem v letu 1999 oblikovanega delovnega osnutka tehnične priloge k Pogodbi o 
pristopu. Tehnična priloga bo vsebovala rešitve, ki bodo zagotovile pravno varnost 
ekonomskih subjektov in pravilno izvajanje carinskih predpisov. Glede tega vprašanja 
pričakuje Republika Slovenija nadaljnje sodelovanje s pristojnimi telesi Komisije evropskih 
skupnosti. 

Ker je več podzakonskih aktov k Zakonu o carinski službi v posameznih delih odvisnih 
ravno od organizacije dela in porazdelitve pristojnosti med posameznimi delovnimi mesti, 
kot je opredeljena v novem Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v Carinski upravi, bodo le-ti sedaj v kratkem tudi sprejeti. 

Glede sprejema mednarodnih pogodb, ki tvorijo pomemben del slovenskega in 
evropskega carinskega sistema bodo postopki zaključeni do konca leta 2000, saj je Vlada 
v mesecu maju 2000 že sprejela in poslala v sprejem v Državni zbor predlog Zakona o 
ratifikaciji sporazuma o brezcarinskem začasnem uvozu medicinske, kirurške in 
laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v bolnicah in drugih medicinskih institucijah 
za potrebe diagnosticiranja ali zdravljena z dodatnim protokolom, predlog Zakona o 
ratifikaciji sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin s protokoli, 
predlog Zakona o ratifikaciji sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv s 
protokoli in predlog Zakona o ratifikaciji sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora s protokoli, ki so vsi bili podpisani 7. maja 1999 v Budimpešti. Poleg 
tega je v juniju 2000 sprejela še predlog Zakona o ratifikaciji konvencije o carinskem 
režimu za zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu in predlog Zakona 
o ratifikaciji konvencije o začasnem uvozu- Istanbulske konvencije ter ju ravno tako 
poslala v sprejem v Državni zbor. 

Republika Slovenija je v tem obdobju sklenila potrebne dogovore o spremembah ustreznih 
protokolov o poreklu blaga v sporazumih z državami pan-evropske kumulacije porekla 
blaga. Vlada RS je v tem okviru sprejela vse potrebne notranjepravne ukrepe za začetek 
uporabe sprememb harmoniziranih evropskih preferencialnih pravil o poreklu blaga s 
1.1.2000. Prav tako je uskladila in uveljavila evropski harmonizirani protokol o poreklu 
blaga vključno z dvemi dosedanjimi paketi sprememb tudi v sporazumih z R Hrvaško 
(decembra 1999) in R Makedonijo (Junij 2000). 

Republika Slovenija je v skladu z ugotovitvami zadnjega poročila ocenjevalne komisije 
tehnično pripravljena na priključitev k skupnemu tranzitnemu postopku torej izpolnjuje 
pogoje za pristop h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini in h 
Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku tako, da je februarja 1999 postala 
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opazovalka na zasedanjih delovnih teles obeh konvencij. Redna prisotnost na sestankih 
delovnih teles omogoča slovenski carinski službi, da sledi pripravam na spremembe 
konvencij in uvajanju NCTS (New Computerised Trans it System), ki bodo takoj, ko bo 
za pristop aktualno, zajete v nacionalni carinski zakonodaji. Sodelovanje predstavnikov 
slovenske carine pn delu organov skupnega tranzitnega postopka je pomembno tudi z 
vidika boljše pripravljenost slovenske carinske službe na naloge, kijih bo morala opravljati 
kot polnopravna članica EU. V letu 1999 so se strokovnjaki slovenske carinske službe 
udeležili 6-ih sestankov delovne skupine za skupni tranzit, 7-ih sestankov delovne skupine 
za računalniško podporo v tranzitu, 1 skupnega zasedanja predstavnikov nacionalnih carin 
in predstavnikov železnic, 1 sestanka usmerjevalnega odbora (Steering Committee) za 
računalniško podporo v tranzitu. Sodelovali so tudi na sestanku posebne delovne skupine 
(TASK FORCE) za razširitev skupnega tranzita. Republika Slovenija izraža pripravljenost 
za vstop v sistem skupnega tranzitnega postopka, ne glede na dejstvo, da je proces širitve 
na nove članice začasno ustavljen, dokler se ne izvede reforma STP in se ne vzpostavi 
računalniško podprt tranzitni sistem (t. L Montijeva doktrina). 

Na področju medsebojnega in bilateralnega sodelovanja carinskih služb so bila na podlagi 
sklepa Vlade RS z dne 3. 12. 1998 in soglasja Odbora za mednarodne odnose Državnega 
zbora z dne 3. 2.1999 v letu 1999 pričeta pogajanja za sklenitev medvladnih sporazumov o 
administrativni pomoči v carinskih zadevah z Irsko, Veliko Britanijo, ZDA, Kanado, 
Turčijo, Rusko federacijo, Ukrajino, Belorusijo, Češko, Slovaško, Poljsko, Madžarsko, 
Romunijo, Bolgarijo, Makedonijo in Bosno in Hercegovino. Jeseni 1999 je Vlada sprejela 
sklep za sklenitev tovrstnega sporazuma še z Izraelom in Norveško. Vsi sporazumi 
temeljijo oziroma so narejeni po vzoru na protokol 5 pridružitvenega sporazuma RS-EU. 
Do konca leta 1999 so bila končana pogajanja z Makedonijo, Češko in Norveško. V prvih 
mesecih leta 2000 sta bila sporazuma z Norveško in Makedonijo že podpisana, z Izraelom 
pa je bil sporazum parafiran. Zaključenje bil tudi že prvi krog pogajanj z Rusko federacijo, 
Veliko Britanijo in Turčijo. Vse aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2000 in naprej 

V drugi polovici leta 1999 seje začelo z aktivnostmi za proučitev sprejetega protokola o 

spremembah mednarodne konvencije o poenostavitvah in uskladitvah carinskih postopkov 
(revidirana Kioto konvencija), do konca poletja 2000 se pričakuje izdelava slovenskega 
prevoda. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Carinska uprava v celoti zelo uspešno izvaja že sprejeto carinsko zakonodajo ter aktivno 
sodeluje pri pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z pravnim redom EU (screening). 
Zaradi sprotnega seznanajnja z novostmi ter sodelovanja pri prevzemanju le-teh v naš 
pravni sistem, že doslej ni bilo večjih težav z njihovim uveljavljanjem v praksi, enako pa ni 
pričakovati kakšnih večjih težav pri izvajanju po nadaljnji uskladitvi. Že doslej je bila 
Republiki Sloveniji v okviru programov PHARE , MATTHEUS in TAIEX zagotovljena 
tehnična pomoč, tako pri pripravi zakonodaje kot tudi pri pripravi različnih izvedbenih 
rešitev Republika Slovenija pričakuje, da se bodo te oblike pomoči, vključno s pomočjo 
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pri rešitvi problema strukturne prezaposlenosti carinikov in špediteijev, nadaljevale do 
pristopa k Evropski uniji. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Ob vstopu v Evropsko unijo bo potrebna reorganizacija carinske službe. Pripraviti bo 
potrebno organizacijske in kadrovske načrte, ki bodo upoštevali zaprtje bodočih notranjih 
meja, ustrezno zmanjšanje števila transakcij, prezaposlitev presežnih delavcev, kakor tudi 
prevzemanja novih nalog, ki izhajajo iz članstva v EU (lastni viri EU, kmetijske subvencije, 
TARIC, . . .). Poseben poudarek bo na meji s Republiko Hrvaško, kjer je potrebna 
kadrovska okrepitev in izgradnja oziroma izboljšanje obstoječe infrastrukture in 
opremljenosti. 

Pomemben poudarek bo tudi v prihodnje dan sodelovanju z gospodarstvom Nadaljnje 
uvajanje poenostavitev za čim hitrejši pretok blaga in podpis sporazumov o sodelovanju 
med pomembnejšimi trgovinskimi operaterji (železnica, letališče, letalski prevozniki, 
DHL..) in carino sta pomembnejši nalogi, kijih carinska služba planira na tem področju. 

V pripravi je strategija razvoja Informacijskega sistema za podporo še učinkovitejšemu 
delovanju celotne službe. Potrebno bo pregledati obstoječi informacijski sistem v smislu 
bodoče funkcionalnosti in predvsem vzpostaviti povezljivost z različnimi sistemi Evropske 
komisije (TARIC, NCTS, BTI, Quota ...). 

Z uvedbo računalniško podprte analize rizika in selektivnosti pri izvajanju carinskih 
postopkov bo carinska služba sposobna zagotavljati še boljšo zaščito gospodarstva in 
družbe, ne da bi pri tem omejevala prost pretok blaga in ljudi. 

Nadaljnji razvoj izobraževalnega sistema in preoblikovanje obstoječega izobraževalnega 
programa temeljita na leta 1999 sprejeti Strategiji izobraževanja CURS. Nadaljnje 
usposabljanje delavcev, ki opravljajo naloge, povezane z vključevanjem Slovenije v 
Evropsko unijo, bo tudi v bodoče ena izmed prioritetnih nalog carinske službe. 

TAIEX 

* 
V okviru 25 delovne skupine je bil v organizaciji TAIEXa organiziran seminar na temo 

Proste cone v EU. Seminarja sta se udeležila 2 predstavnika Slovenije. Študijskega obiska 
v DG TAXUD na temo TARIC pa so se udeležili trije predstavniki Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj in en predstavnik Carinske uprave Republike Slovenije. 
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2.3.26. Poglavje 26: Zunanji odnosi 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je marca 2000 sprejela Zakon o izvozu blaga za dvojno rabo (Ur. L 
RS, št. 31/2000), s katerim je prevzeta uredba Sveta št. 3381/94 z dopolnitvijo iz leta 
1997. Maja je bil sprejet Sklep o določitvi blaga z dvojno rabo (Ur. 1. RS, št. 45/2000) in 
junija Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z 
dvojno rabo (Ur. 1. RS, št. 47/2000). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija je leta 1999 sledila politiki EU na področju sankcij in sprejela Uredbo 
o omejitvi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji (Ur. 1. RS, št. 96/99), s katero je 
začasno odpravila sankcije za izvoz nafte in naftnih derivatov za Črno goro in Kosovo. 
Nova uredba z enakim naslovom, s katero so bile uveljavljene naknadne spremembe 
pravnega reda Evropske unije, je bila sprejeta februarja leta 2000 (Ur. 1. RS, št. 12/2000). 

Vlada Republike Slovenije je v začetku januarja 2000 sprejela Program za spodbujanje 
tujih neposrednih naložb, s katerim želi ustvariti boljše pogoje za tuje vlagatelje in jih 
aktivno spodbujati k povečanju naložb s poenostavitvijo administrativnih postopkov, 
zagotavljanjem ustreznih lokacij in človeških virov ter drugimi ugodnostmi, ki jih nudijo 
srednjeevropske države. 

Republika Slovenija je v obdobju od septembra 1999 do maja 2000 ratificirala bilateralne 
sporazume o zaščiti investicij z naslednjimi državami članicami Evropske unije: novembra 
z Grčijo (Ur. 1. RS, št. 102/99), februarja z Belgijsko-Luksemburško gospodarsko unijo 
(Ur. 1. RS, št. 19/2000) ter Španijo in Portugalsko (Ur. 1. RS, št. 24/2000). Bilateralna 
sporazuma o zaščiti investicij sta bila podpisana s Švedsko (oktobra 1999) in Italijo (marca 
2000), z Avstrijo pa je bil sporazum parafiran (oktobra 1999). 

Republika Slovenija je konec leta 1999 Sekretariatu Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) posredovala uradno prošnjo za pristop k Sporazumu o trgovini s proizvodi 
informacijske tehnologije ter osnutek slovenske' liste koncesij. Junija 2000 je Odbor 
udeleženk za razširitev trgovine z izdelki informacijske tehnologije potrdil listo koncesij 
Republike Slovenije, ki je bila posredovana Sekretariatu Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) skupaj z uradno prošnjo za pristop, tako da je Republika Slovenija postala 53. 
udeleženka Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske trgovine. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je 1.1.2000 skupaj z Ministrstvom za 
kmetijstvo za nekatere kmetijske in predelane kmetijske izdelke uvedlo sistem 
razdeljevanja kvot po sistemu "first come-first serve", ki je vključen v uredbe za izvajanje 
sporazumov o prosti trgovini. 
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Republika Slovenija se aktivno vključuje v projekte v okviru Pakta Stabilnosti za J-V 
Evropo. V okviru pomoči Bosni in Hercegovini sodeluje v projektih humanitarne pomoči, 
obnove infrastrukturnih objektov in tehnične pomoči. V letu 2000 je predvidena razširitev 
pomoči na Makedonijo, Črno goro, Kosovo in Albanijo. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Prilagajanje in usklajevanje s pravnim redom Evropske unije poteka v okviru Ministrstva 
za ekonomske odnose in razvoj - Področje ekonomskih odnosov s tujino, ki koordinira vse 
aktivnosti med posameznimi resorji in odnose z mednarodnimi organizacijami in združenji. 

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije je bila novembra 1999 ustanovljena 
medresorska delovna skupina za koordinacijo v zadevah STO, ki jo vodi Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj. Delovna skupina opravlja koordinacijsko funkcijo med 
ministrstvi v zadevah STO, v njenem okviru pa potekajo tudi priprave na pogajanja za 
nadaljnjo liberalizacijo v okviru STO. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Republika Slovenija se na področju zunanjih odnosov postopno prilagaja pravnemu redu 
Evropske unije in bo do vstopa prevzela pravni red Evropske unije ter svoje obveznosti v 
okviru STO prilagodila obveznostim, ki jih ima Evropska unija - pristopila bo k 
Sporazumu o vladnih naročilih, Sporazumu o civilnem letalstvu in k Sporazumu o trgovini 
s proizvodi informacijske tehnologije, razen zakonodaje Skupnosti, vezane na zahtevano 
prehodno obdobje. 

Republika Slovenija bo v letu 2000 STO uradno zaprosila za pristop k Sporazumu o 
javnih naročilih; trenutno ima status opazovalke v Odboru za vladna naročila STO S 
sprejemom Zakona o javnih naročilih aprila 2000 (Ur l. RS, št. 39/2000) je slovenska 
zakonodaja usklajena s pravnim redom Evropske unije 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija se na področju trgovinske politike v predpristopnem obdobju 
postopno prilagaja skupni trgovinski politiki Evropske unije, do vstopa bo prilagodila vse, 
razen izjem, za katere je predlagala prehodno obdobje (prostotrgovinski sporazumi z 
-državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije) 

Republika Slovenija bo v obdobju do pristopa sprejela ukrepe, ki bodo omogočili 
spremljanje in izvajanje tekstilne politike Evropske unije V tem okviru je tako kot vse 
članice STO dolžna do konca leta 2000 pripraviti predlog III faze programa integracije v 
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okviru Sporazuma o tekstilu in oblačilih (ATC), pri čemer bo v največji možni meri 
upoštevala predlog Evropske unije. 

Z sprejetjem Zakona o ratifikaciji Petega protokola k Splošnemu sporazumu o trgovini s 
storitvami (GATS; Ur. 1. RS-MP, št. 15/99) je bila podana pravna podlaga za izvajanje 
rezultatov pogajanj Republike Slovenije o nadaljnji liberalizaciji finančnih storitev, ki so 
bila končana leta 1997. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Vse dejavnosti v predpristopnem obdobju potekajo v okviru Ministrstva za ekonomske 
odnose in razvoj oziroma pod njegovo koordinativno vlogo. Za prevzem pravnega reda 
Evropske unije na tem področju ni predvideno ustanavljanje novih institucij, ker obstoječe 
lahko izpolnijo načrtovane naloge. i 
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2.3.27. Poglavje 27: Skupna zunanja in varnostna politika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

Na področju skupne zunanje in varnostne politike zakonodajnih aktivnosti ni bilo. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Državni zbor Republike Slovenije je 17. decembra 1999 sprejel Deklaracijo o zunanji 
politiki Republike Slovenije. V dokumentu je med prednostnimi nalogami slovenske 
zunanje politike na prvem mestu omenjeno polnopravno članstvo Republike Slovenije v 
Evropski uniji. Druge v deklaraciji omenjene vrednote in prednostne naloge so še vstop v 
zvezo NATO, odnosi s sosednjimi državami, odnosi z drugimi evropskimi državami in 
ZDA, odnos do jugovzhodne Evrope ter regionalno sodelovanje. 

Na varnostno-političnem področju je bila Republika Slovenija v zadnjem času aktivna kot 
nestalna članica Varnostnega sveta OZN, v okviru NATO kot članica Evroatlantskega 
partnerskega sveta in Partnerstva za mir ter kot pridružena partnerka Zahodnoevropske 
unije. 

V okviru svojega dvoletnega nestalnega članstva v VS OZN, ki je prenehalo konec leta 
1999, seje Republika Slovenija vključevala v razprave o Iraku, Libiji, Kongu, Vzhodnem 
Timorju in Somaliji, zaradi poznavanja razmer pa je namenjala posebno pozornost 
regionalnim vprašanjem v jugovzhodni Evropi. Tako je novembra 1999 VS OZN v času 
drugega predsedovanja Republike Slovenije opravil odmevno sejo s člani predsedstva BiH, 
ki so prvič nastopili skupaj na pomembnem mednarodnem forumu. Na slovensko pobudo 
je VS OZN v tem času sprejel tudi celovito predsedniško izjavo o vlogi VS OZN pri 
preprečevanju oboroženih konfliktov 

Republika Slovenija spremlja tudi razvoj evropske varnostne in obrambne politike. Zaradi 
evolutivnega razvoja le-te zaenkrat še ne more dokončno razviti ustreznih mehanizmov 
svojega sodelovanja in lastne koordinacije na tem področju. Republika Slovenija je 
pozdravila aprila sprejeto formulo sodelovanja vseh držav kandidatk za pristop k EU in 
članic NATO, ki niso članice EU, v enotno strukturo konzultacij in sodelovanja z EU na 
ravni političnih direktorjev. Na področju varnostih vprašanj Republika Slovenija redno 
sledi praksi EU glede izvajanja vojaških embargov in prometa z orožjem ter blagom z 
dvojno rabo. 

Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo 

V Paktu stabilnosti za jugovzhodno Evropo Republika Slovenija sodeluje s svojo tehnično 
in donatorsko pomočjo kot srednjeevropska država, ki leži v bližini kriznega območja in 
ima zaradi svoje zgodovinske izkušnje poglobljeno poznavanje kriznega območja. 
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Stabilizacija jugovzhodne Evrope in njena gospodarska obnova je v skladu s slovenskimi 
strateškimi nacionalnimi interesi, tako s političnega, varnostnega kot gospodarskega 
vidika, kar potrjujejo tudi sedanji razviti gospodarski odnosi z večino držav jugovzhodne 
Evrope. Z nekaterimi med njimi ima Republika Slovenija sklenjene tudi sporazume o prosti 
trgovini. Le-te želi Republika Slovenija še naprej ohraniti tudi zaradi njihove skladnosti s 
cilji Pakta stabilnosti. Kot aktivna članica CEFTA predlaga Republika Slovenija za države 
prejemnice pomoči v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo njihovo postopno 
vključitev v okvir CEFTA. 

Predlagatelji iz Slovenije so prijavili več kot 130 predlogov projektov z različnih področij 
delovanja Pakta stabilnosti. Po selekciji predlogov je bilo v okviru Delovnega omizja za 
demokratizacijo in človekove pravice (DOM 1) izbranih in v nadaljnji postopek 
predloženih osem (8) projektov, v okviru Delovnega omizja za ekonomsko obnovo, razvoj 
in sodelovanje (DOM 2) dvaindvajset (22) projektov in v okviru Delovnega omizja za 
Varnostna vprašanja (DOM 3) štirje (4) projekti. Slovenija želi z razvojem in izvajanjem 
različnih projektov prispevati svoj delež k politični stabilizaciji in gospodarski obnovi 
regije. 

Vlada Republike Slovenije je 16. decembra 1999 sprejela Strategijo vključevanja Slovenije 
v gospodarsko obnovo jugovzhodne Evrope kot usmeritev za nadaljnje aktivnosti na tem 
področju. V okviru te strategije so tudi proračunska sredstva (3.72 MEUR) namenjena za 
podporo projektom, ki jih bo Republika Slovenija izvajala v državah tega območja. Ti 
zajemajo predvsem različne oblike tehnične pomoči na področju izobraževanja in 
usposabljanja, štipendiranje, gospodarske investicije, projekte obnove objektov 
družbenega standarda, vzpodbujanje podjetništva, pomoč pri graditvi inštitucij, 
usposabljanje managerskih in administrativnih kadrov in infrastrukturo. Za leto 2000 je pri 
bilateralni pomoči Republike Slovenije državam jugovzhodne Evrope še vedno glavna 
prioriteta Bosna in Hercegovina, tako da bo 40% sredstev proračuna, namenjenih za 
gospodarsko pomoč državam regije, porabljenih za pomoč Bosni in Hercegovini. 

Sodelovanje pri gospodarskih projektih na bilateralni ravni in dodeljevanje različnih oblik 
tehnične pomoči državam tega območja je sicer potekalo že pred sprejemom omenjene 
strategije. V zadnjem času je Republika Slovenija še posebej povečala obseg različnih 
oblik sodelovanja s Črno goro. 

Sklad za razminiranje in pomoč žrtvam min v BiH, ki ga je Republika Slovenija ustanovila 
s podporo ZDA vanj pa se vključujejo tudi druge zainteresirane države, je svoje 
dejavnosti razširil na Hrvaško in Kosovo z možnostmi za nadaljnjo širitev. V okviru 
dejavnosti tega sklada je Republika Slovenija konec junija gostila regionalno konferenco o 
izvajanju Ottawske konvencije o prepovedi protipehotnih min. 

V okviru treh delovnih omizij Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo je Republika 
Slovenija že pripravila več seminarjev, konferenc in delavnic. 

poročevalec, št. 46 190 6. julij 2000 



Od 29. do 30. novembra 1999 je bila v sodelovanju z Beneško komisijo Sveta Evrope na 
Brdu pri Kranju organizirana mednarodna konferenca »Prispevek ustavnopravnih ureditev 
za stabilnost jugovzhodne Evrope«, ki predstavlja enega prvih realiziranih projektov Pakta 
stabilnosti v DOM 1. 

Od 1. do 3. decembra 1999 je na Bledu potekal sestanek Royaumontske pobude, ki je v 
prvem delu obravnaval čezmejno sodelovanje evropskih mest in lokalnih skupnosti s 
poudarkom na njihovi vlogi za politično stabilizacijo in demokratizacijo jugovzhodne 
Evrope. Cilj omenjenega sestanka je bil vzpodbuditi sodelovanje med mesti držav članic 
EU in mesti srednje ter jugovzhodne Evrope z namenom krepitve demokracije, vloge 
regionalnih in lokalnih oblasti ter določitve okvirnega programa nadaljnjega sodelovala. 

V okviru DOM 3 je bila 27. januarja 2000 izvedena kot projekt prijavljena delavnica o 
lahkem orožju, kije dobro uspela. Po pričakovanjih bodo predmet novih projektov, kijih 
bodo predlagale tudi druge države, aktivnosti, ki jih je identificirala in kot potrebne 
oblikovala prav ta delavnica. 

Mednarodni konferenci o medetničnih odnosih in manjšinah v Portorožu 16. in 17. marca 
2000, ki je bila pripravljena v sodelovanju s Svetom Evrope, bo sledila vrsta n«*fa>jnj«h 
aktivnosti. Te so bile oblikovane v poseben paket projektov, ki so bili predloženi Uradu 
posebnega koordinatorja kot osnova za donatorsko konferenco marca v Bruslju. Na tej 
konferenci je Republika Slovenija dobila konkretna zagotovila za sofinanciranje samo 
dveh svojih projektov iz DOM 1: Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine 
(sodelovanje Grčije in Italije) in podiplomski študij ekonomije za srednjo in vzhodno 
Evropo (sodelovanje ZDA). 

Republika Slovenija je dala tudi iniciativo za organizacijo seminaija o strategijah 
edukacijskih reform v državah jugovzhodne Evrope. Seminar je ob podpori Sveta Evrope, 
OECD in Zavoda za odprto družbo potekal med 8. in 10. junijem 2000 na Bledu. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Obstoječa zakonodaja Republiki Sloveniji že omogoča vključitev v skupno zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije. Novi zakon o zunanjih zadevah naj bi enotno in 
strnjeno urejal področje diplomatsko konzularne zaščite, sodelovanje v okviru tretjih držav 
in mednarodnih institucij, izvajanje negativnih ukrepov in sklepanje mednarodnih pogodb. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Republika Slovenija se glede na povabila EU aktivno vključuje v politični dialog med EU 
in pridruženimi državami na vseh nivojih. Posebno pozornost posveča sodelovanju z EU v 
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okviru raznih delovnih skupin EU. V okviru OZN in drugih mednarodnih organizacij ter 
multilateralnih konferenc se pridružuje skupnim nastopom EU na teh forumih. 

B. 3. Upravna usposobljenost 

Za institucionalno spremljanje skupne zunanje in varnostne politike ni predvideno 
ustanavljanje novih institucij, ker je zanj že zdaj zadolženo Ministrstvo za zunanje zadeve. 
V njegovem okviru se izvaja tudi zaposlovanje in usposabljanje na tem področju. 

Od junija 1999 je bilo na področju evropskih zadev v okviru Ministrstva za zunanje 
zadeve realiziranih devet novih zaposlitev oziroma prerazporeditev iz drugih vladnih 
organov, od tega pet v zunanjo in štiri v notranjo službi Ministrstva za zunanje zadeve. V 
tem obdobju se je usposabljanj za potrebe vključevanja v EU v trajanju od enega do treh 
tednov doma in v tujini udeležilo devet uslužbencev tega ministrstva. 
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2.3.28. Poglavje 28: Finančni nadzor 

Notranji nadzor 

A Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A. 1. Prenos zakonodaje 

Pravni okvir na področju finančnega nadzora v Republiki Sloveniji predstavlja Zakon o 
javnih financah (Ur. 1. RS, št. 79/99), ki je bil sprejet septembra 1999. S tem zakonom je 
Republika Slovenija opredelila temelje sistema finančnega nadzora in vzpostavila pravno 
podlago za organiziranje sistema notranjih kontrol in notranje revizije pri neposrednih 
proračunskih uporabnikih -i- 

Na podlagi Zakona o javnih financah je Republika Slovenija sprejela naslednje 
podzakonske akte: v mesecu novembru 1999 Navodilo o skupnih osnovah za postopke 
dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, 
št. 96/99), v mesecu februarju 2000 Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 13/2000) in Pravilnik o skupnih kriterijih za 
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna (Ur. 1. 
RS, št. 14/2000). 

Za učinkovito in pravilno koriščenje finančnih pomoči, ki jih bo prejemala Republika 
Slovenija s strani EU je Republika Slovenija decembra 1999 izdala Uredbo o splošnih 
akreditacijskih pogojih plačilnih agencij Republike Slovenije za uporabo finančnih sredstev 
Evropske unije (Ur. L RS, št. 107/99) in Uredbo o akreditacijskih pogojih za Agencijo 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (Ur. 1. RS, št. 107/99). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

S 1.1.2000 seje v Sloveniji začel izvajati Zakon o računovodstvu (Ur. 1. RS št. 23/99), ki 
je bil sprejet aprila 1999. Zakon vsebuje posebne določbe glede računovodske kontrole in 
notranje revizije. Izvajanje zakona o računovodstvu pomeni vzpostavitev enotnega 
računovodskega sistema za vse institucije, vključene v institucionalni sektor država. Z 
zakonom o računovodstvu se ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za 
proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe 
zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, 
zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih. Zakon ureja tudi revidiranje 
letnih računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne sJužbe. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Institucionalni okvir za izvajanje pravnega reda na področju finančnega nadzora na podlagi 
določb Zakona o javnih financah in Zakona o upravi že obstaja. Finančni nadzor se izvaja . 
tako v okviru Ministrstva za finance kot na posameznih resornih ministrstvih. V skladu z 
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novo organizacijo in sistemizacijo Ministrstva za finance, ki jo je sprejela Vlada Republike 
Slovenije v aprilu 2000, je bila reorganizirana oziroma dopolnjena Služba za nadzor 
proračuna RS. Po novi organizacijski strukturi Služba za nadzor proračuna RS izvaja 
nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo porabe sredstev integralnega proračuna RS. V 
sklopu nadzora izvaja tudi dejavnost certificiranja poslovnih in finančnih poročil 
uporabnikov sredstev EU. Na podlagi Zakona o javnih financah je služba pristojna za 
pripravo skupnih usmeritev za izvajanje notranje revizije pri neposrednih uporabnikih 
državnega in občinskih proračunov. Služba je pooblaščena tudi za spremljanje spremembe 
v finančnem kontrolnem okolju EU in o tem obvešča vse neposredne proračunske 
uporabnike. V okviru te službe sta bila ustanovljena dva nova oddelka: Oddelek za 
revizijski nadzor in certificiranje (Auditing and certification department) in Oddelek za 
razvoj kakovosti notranjih kontrol, standardov porabe in usposabljanja strokovnih kadrov 
(Development and counselling department). 

Služba za nadzor proračuna na strokovno tehničnem nivoju tekoče sodeluje s predstavniki 
SIGMA in DG- Finančni nadzor. 

Za učinkovito izvajanje usklajenega pravnega reda bo Slovenija postopoma, do 
31.12.2002, kadrovsko okrepila Službo za nadzor proračuna in Sektor za pripravo in 
upravljanje proračuna v okviru Ministrstva za finance. V ta namen je Ministrstvo za 
finance v letošnjem letu zaposlilo 7 novih delavcev in jih razporedilo v to službo oziroma 
sektor. Štirje novi delavci so kadrovsko okrepili Službo za nadzor proračuna, trije novi 
delavci pa so kadrovsko okrepili Sektor za pripravo in upravljanje proračuna. 

Na Ministrstvu za finance trenutno potekajo formalni postopki za zaposlitev 4 novih 
delavcev, ki bodo razporejeni v Službo za nadzor proračuna. 

Organizacijo izobraževanja in usposabljanja novo zaposlenih delavcev izvajata Služba za 
nadzor proračuna in Služba za kadre in organizacijo v Ministrstvu za finance. 

Za zagotovitev učinkovitega finančnega nadzora pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih je že v teku usposabljanje državnih uslužbencev (21 oseb) za pridobitev 
licence za pooblaščenega notranjega revizorja. Izvajalec izobraževanja je Slovenski inštitut 
za revizijo, ki izvaja izobraževanje na podlagi evropskih smernic za uporabo INTOSAI 
standardov in v skladu z Mednarodnimi revizijskimi standardi. 

Notranji revizor pri neposrednem proračunskem uporabniku je, na podlagi Zakona o 
javnih financah in Pravilnika o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega 
nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije, neposredno 
odgovoren predstojniku neposrednega proračunskega uporabnika. Predstojnik 
neposrednega uporabnika mora o izsledkih notranjih revizorjev in o sprejetih ukrepih 
seznaniti tudi Službo za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance in Računsko sodišče. 
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R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Zakonodaja na področju finančnega nadzora je usklajena s pravnim redom Evropske unije 
do take stopnje, da omogoča uporabo pravnega reda EU pri vseh oblikah (revizija, 
kontrola, certificiranje) finančnega nadzora. Republika Slovenija se zaveda, da mora za 
učinkovito izvajanje pravnega reda Evropske unije še pred pristopom zagotoviti 
implementacijo Zakona o javnih financah, zato je Republika Slovenija pospešila pripravo 
in izdajo ter uveljavitev podzakonskih predpisov. 

Služba za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance že pripravlja Skupne usmeritve za 
izvajanje notranjih revizij pri posameznih uporabnikih, ki predstavljajo metodološko 
osnovo za pripravo letnih revizijskih načrtov in določajo uveljavitev skupnih načel o zaščiti 
finančnih interesov EU ter zajemajo postopke odgovornosti, revizijsko sled, sezname 
kontrolnih elementov, podatkovno transparentnost in poročila sledenja (follov/ up reports) 
pri neposrednih proračunskih uporabnikih. 

Služba za nadzor proračuna bo preučila kontrolne module, ki so jih razvile države članice 
v sodelovanju s Komisijo v okviru Skupne revizijske spodbude (Joint Audit Initiative). 

B.3. Upravna usposobljenost 

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o skupnih kriterijih za organizacijo 
in postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna bodo vsi 
proračunski uporabniki morali vzpostaviti službe za notranji nadzor najkasneje do 
1.1.2001. Da bi te službe učinkovito delovale so na podlagi omenjenega pravilnika 
neposredni proračunski uporabniki dolžni podrobneje urediti organizacijo in postopke za 
izvajanje finančnega nadzora v svojih splošnih aktih do 2.7.2000. Za dosego teh ciljev pri 
proračunskih uporabnikih že intenzivno potekajo potrebne dejavnosti. Nekateri 
proračunski uporabniki pa so notranje revizijske službe že vzpostavili pred rokom in že 
delujejo. Notranje revizijske službe, ki so že ustanovljene v Ministrstvu za finance, 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Ministrstvu za promet in zveze, Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in 
Ministrstvu za notranje zadeve in bodo uskladile svojo organizacijo in postopke z že 
navedenim pravilnikom, najkasneje do 1.1.2001. 

V okviru akcijskega načrta Službe za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance je 
predvideno stalno strokovno usposabljanje notranjih revizorjev pri neposrednih 
proračunskih uporabnikih. Republika Slovenija že pripravlja dve delavnici (maj in 
november 2000) za neposredne proračunske uporabnike, ki ju bo izvajala Služba za 
nadzor proračuna ob sodelovanju predstavnikov DG - Finančni nadzor m Računskega 
sodišča RS. 
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Za učinkovito uresničevanje finančnega nadzora na različnih ravneh je v naslednjih dveh 
letih predvideno 181 novih zaposlitev. 

Zunapji nadzor 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

Al. Zakonodaja 

Zakonodaja na področju notranjega finančnega nadzora je že skoraj v celoti usklajena. 
Državni zbor RS je zaključil drugo branje zakona o računskem sodišču. Z njim so jasneje 
določena organiziranost, pristojnost, postopek revidiranja in pogoji dela, kar naj bi 
prispevalo k učinkovitejšemu delu institucije in spremljanju izsledkov revizij. Na novo 
definirani postopki revidiranja bodo zagotovili enako obravnavanje revidirancev in 
kakovost dela, prav tako pa zavezali revidirance k obveznemu odpravljanju ugotovljenih 
nepravilnosti, napak in nesmotrnega ravnanja ter poročanju o tem. Zakon daje tudi večjo 
vlogo Odboru za nadzor proračuna in drugih javnih financ Državnega zbora RS s tem, da 
ga vključuje v sam porevizijski postopek v delu, ki se nanaša na ukrepanje v primerih 
kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Zunanji nadzor v Republiki Sloveniji opravlja Računsko sodišče RS na podlagi Zakona o 
računskem sodišču (Ur. 1. RS, št. 48/94). 

V juniju 1999 so Republiko Slovenijo obiskali strokovnjaki SIGMA, da bi se seznanili s 
stanjem na področju finančnega nadzora. Ob tej priložnosti so Republiki Sloveniji ponudili 
tehnično pomoč in oktobra 1999 opravili študijo, ki se nanaša na področje Finančni 
nadzor in obsega tudi Računsko sodišče. S predlaganim projektom naj bi premostili vrzel, 
ki bo nastala do začetka izvajanja programa tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. S 
pomočjo svetovalcev SIGME ter revizorjev National Audit Office iz Združenega 
Kraljestva in Računskega sodišča Republike Avstrije je Računskemu sodišču RS uspelo 
vidno izboljšati kakovost načrtovanja revizij ter metode in tehnike revidiranja, kar se kot 
rezultat dela že lahko zasledi zlasti v reviziji zaključnega računa državnega proračuna za 
leto 1998 in nekaterih prvih revizijah smotrnosti poslovanja (performance audit). Uveden 
je bil nov način revidiranja porabe proračunskih sredstev oziroma izvršitve finančnih 
načrtov proračunskih uporabnikov, ki že uporablja preskušanje podatkov z vzorčenjem ter 
zagotavlja zadostne in ustrezne dokaze tako za oblikovanje revizorskega mnenja o 
pravilnosti računovodskih izkazov, kakor tudi za oblikovanje mnenja o porabi 
proračunskih sredstev glede na namene, ki jih je določil Državni zbor RS in dana 
pooblastila. Revizijo zaključnega računa državnega proračuna za leto 1999 je Računsko 
sodišče RS še izpopolnilo in jo izvaja z uporabo analitičnih postopkov v fazi načrtovanja in 
preskušanja podatkov, s poglobljeno oceno tveganj pri delovanju in kontroliranju ter z 
vzorčenjem, kjer si pomaga z informacijsko tehnologijo 
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A.3. Upravna usposobljenost 

Računsko sodišče RS je doseglo pomembne spremembe, ki se že odražajo v njegovem 
učinkovitejšem delu in kakovosti revidiranja, še večje izboljšanje je predvideno po 
sprejetju novega zakona o računskem sodišču in po začetku izvajanja dvoletnega 
programa tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Računsko sodišče se krepi tudi 
kadrovsko in v obdobju od junija 1999 do maja 2000 je Računsko sodišče zaposlilo 5 
novih delavcev. 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.3. Upravna usposobljenost 

Republika Slovenija pričakuje pomemben napredek v razvoju računskega sodišča od 
uresničevanja programa tesnega institucionalnega sodelovanja, ki je že odobren s strani 
Evropske Komisije in se s partneijem National Audit Office iz Združenega Kraljestva v 
sporazumu (Convenant) usklajujejo še zadnje podrobnosti Predvideni začetek izvajanja ' 
programa je september 2000, vsebuje pa oceno stanja z ugotavljanjem potreb, določitev in 
razvoj metodologije za načrtovanje, revidiranje in revizije smotrnosti poslovanja 
(performance audit). 
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2.3.29. Poglavje 29: Financiranje in proračun 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.l. Prenos zakonodaje 

V evropski zakonodaji ni neposredne zahteve, da bi bil sistem na tem področju v Sloveniji 
pravno urejen na enak način kot v EU, temveč je cilj predvsem zagotoviti pregleden in 
nadzorovan sistem javnih financ. V nadaljevanju je dan pregled predpisov, ki so bili v ta 
namen sprejeti v obravnavanem obdobju. 

Na osnovi Zakona o javnih financah (Ur. L RS, št. 80/99), ki je bil sprejet v septembru 
1999, ter Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 (Ur. 1. RS, št. 9/2000) je bil 
uveljavljen Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, 
št. 13/2000) ter Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Ur .1. RS, št. 13/2000). V mesecu maju sta bili sprejeti Odredba o 
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. 1. RS, št. 43/2000) ter Odredba o 
funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. 1. RS, št. 
43/2000). Zakon, odredbe in pravilnik urejajo načine, postopke priprave, izvrševanja 
proračunov in poročanja ter določajo institucionalne enote, ki so dolžne te postopke 
upoštevati. 

V oktobru 1999 sta bila na osnovi Zakona o računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 23/99) sprejeta 
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov enotnega kontnega načrta 
(Ur 1. RS, št. 86/99) ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. 1. RS, št. 86/99). 

V novembru 1999 je bilo sprejeto Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih 
služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 96/99). 

V mesecu februarju 2000 je bil sprejet Zakon o javnih skladih (Ur. L RS, št. 22/99). V 
februarju 2000 je bil sprejet tudi Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke 
finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS 
št. 14/2000). V mesecu maju 2000 je bil sprejet Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 
39/2000), ki bo začel veljati v novembru 2000 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

V septembru 1999 je bil sprejet nov sistemski Zakon o javnih financah (Ur. 1. RS, št. 
79/99), ki se uporablja od 1 1.2000. Ta zakon določa pripravo, sprejem in izvrševanje 
proračunov države, občin in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(institucionalni sektor države) ter predpisuje enotne postopke in standarde za 
evidentiranje, spremljanje in poročanje ter nadziranje porabe javnih sredstev Priprava 
proračunov temelji na večletnem planiranju razvojnih programov, ki so sestavni del 
proračuna in se letno dopolnjujejo in usklajujejo glede na sprejeti proračun. 
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Od 1.1.2000 dalje se prav tako uporablja nov sistemski Zakon o računovodstvu (Ur. 1. RS, 
št. 23/99), ki je bil sprejet v prvi polovici leta 1999 in se uporablja za vse osebe 
institucionalnega sektoija države. Zakon o računovodstvu vzpostavlja sistem postopkov in 
evidentiranja poslovnih dogodkov na mednarodno primerljiv način. To je omogočeno z 
uveljavitvijo enotnega računovodskega sistema za vse osebe institucionalnega sektorja 
države, kar pomeni enotno vodenje poslovnih knjig, enotni kontni načrt ter računovodske 
izkaze. 

Omenjeni zakoni in njihovi podzakonski akti omogočajo izvajanje pravnega reda Evropske 
unije glede evidentiranja obveznosti, določitve obsega, realiziranje odlivov, poročanja in 
kontrole sredstev, ki so vir proračuna Evropske unije, t. j. vključitev proračuna Republike 
Slovenije v prihodkovno stran proračuna Evropske unije. Sistemske rešitve v omenjenih 
zakonih omogočajo bolj racionalno porabo proračunskih sredstev, notranji nadzor in 
revizijo nad porabo proračunskih sredstev, obvladovanje zadolževanja države v širšem 
smishi. Priprava proračuna na osnovi večletnega planiranja pa omogoča financiranje 
dolgoročnih razvojnih programov in določanje njihovih prioritet, kar naj bi izboljšalo 
njihovo povezavo z razvojno pomočjo EU. 

A-3. Upravna usposobljenost 

Na tem področju ni bilo predvideno ustanavljanje novih institucij. 

V okviru sodelovanja s Ministrstvom za finance Kraljevine Švedske, ki je finančno 
podprto iz sredstev PHARE, se izvaja vrsta različnih oblik prenosa znanja o pripravi in 
nadzoru nad izvajanjem proračuna (rezidenčni svetovalec, delavnica, študijski obiski). 
Predstavniki Ministrstva za finance so se udeležili seminarja v organizaciji TAIEX in DG 
ECFIN na temo nadzor nad javnimi financami. Delavka Sektorja za proračun se je 
udeležila trimesečnega izpopolnjevanja na Sekretariatu za proračun Evropske komisije v 
Bruslju. 

Pri razvoju sistema javnih financ Ministrstvu za finance nudi pomoč tudi Mednarodni 
denarni sklad (rezidenčni svetovalec, udeležbe na seminarjih). 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Zakonodaja s tega področja je v celoti usklajena s pravnim redom EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Dosežen je bil velik napredek v razvoju sistema priprave in nadzora nad izvajanjem 
proračuna, ki je od letošnjega leta dalje uveljavljen v praksi za spremljanje izvajanja ter pri 
pripravi proračunov za naslednje štiriletno obdobje. 
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Reforma priprave predloga državnega proračuna za leto 2001, kije predvsem pomembna 
za ohranjanje "zdravih javnih financ" v Sloveniji, uvaja: 
- programsko načrtovanje kot sklop metod in programov, ki poudarjajo učinkovitost v 

proračunskem načrtovanju in 
- postopke, ki izboljšujejo upravljanje javnih izdatkov, zato se v skladu z zakonom o 

javnih financah vpeljuje dvofazni postopek priprave proračuna, ki zahteva pripravo 
proračuna od »zgoraj navzdol« in določitev fiskalnih ciljev, ki jih je potrebno obvezno 
spoštovati. Te rešitve bodo vključene v uredbo o podlagah in postopkih za pripravo 
predloga proračuna, ki jo bo sprejela vlada in bodo predstavljene v dokumentih 
Ministrstva za finance za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2002. 

V zvezi z zagotavljanjem informacij, potrebnih za izračun lastnih virov EU, potekajo v 
pristojnih institucijah aktivnosti za izpopolnjevanje administrativne usposobljenosti. 

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS in Carinska uprava RS so glede sposobnosti 
spremljanja in izvajanja zakonodaje na ravni, ki zagotavlja kvalitetno spremljanje in 
izvajanje davčnega sistema. 

Na področju spremljanja in izvajanja carinskega sistema sta se v drugi polovici leta 1999 
začela izvajati Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona in Zakona o 
carinski službi, s čemer se nadaljuje postopna uskladitev carinskega sistema Republike 
Slovenije z ureditvijo v Evropski uniji in usposobitev carinske administracije za učinkovito 
izvajanje carinske in davčne zakonodaje. 

V zvezi z izračunom BNP bo raven BNP za obdobje od leta 1995 do konca leta 2000, na 
osnovi zaključkov delovnih skupin, ki jih je od leta 1998 do maja 2000 za države 
kandidatke organiziral EUROSTAT, skladno z ESA 95, povečana navzgor. Plačilna 
bilanca, ki je podlaga za izračun BNP, je pripravljena v sodelovanju z IMF skladno s 
Priročnikom za plačilno bilanco iz leta 1995. 

V zvezi z uporabo sredstev iz proračuna EU je v pripravi vzpostavitev Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Izdelan je register kmetijskih gospodarstev, ki 
pridobivajo subvencije. 

V sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj že deluje Agencija RS za regionalni 
razvoj, ki bo izvajala naloge vsebinskega nadzora in organizirala evaluacije vseh 
programov strukturne pomoči. 

Slovenija je Evropski komisiji predložila Predhodni državni razvojni program, v njem 
opredeljena sredstva predstavljajo vir za sofinanciranje strukturnih programov EU. 

B.3. Upravna usposobljenost 
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Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju proračuna   —j j—J- r o r  r   
in financiranja vse potrebne institucije. Okrepiti bo potrebno koordinativno vlogo 
Ministrstva za finance v zvezi z delom institucij, ki so povezane s pripravami na izvajanje 
pravnega reda EU na tem področju. 
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2.3.29. Poglavje 29: Financiranje in proračun 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V evropski zakonodaji ni neposredne zahteve, da bi bil sistem na tem področju v Sloveniji 
pravno urejen na enak način kot v EU, temveč je cilj predvsem zagotoviti pregleden in 
nadzorovan sistem javnih financ. V nadaljevanju je dan pregled predpisov, ki so bili v ta 
namen sprejeti v obravnavanem obdobju. 

Na osnovi Zakona o javnih financah (Ur. L RS, št. 80/99), ki je bil sprejet v septembru 
1999, ter Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 (Ur. 1. RS, št. 9/2000) je bil 
uveljavljen Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, 
št. 13/2000) ter Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Ur .1. RS, št. 13/2000). V mesecu maju sta bili sprejeti Odredba o 
funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov (Ur. 1. RS, št. 43/2000) ter Odredba o 
funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur. 1. RS, št. 
43/2000). Zakon, odredbe in pravilnik urejajo načine, postopke priprave, izvrševanja 
proračunov in poročanja ter določajo institucionalne enote, ki so dolžne te postopke 
upoštevati. 

> 

V oktobru 1999 sta bila na osnovi Zakona o računovodstvu (Ur. 1. RS, št. 23/99) sprejeta 
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov enotnega kontnega načrta 
(Ur L RS, št. 86/99) ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. 1. RS, št. 86/99). 

V novembru 1999 je bilo sprejeto Navodilo o skupnih osnovah za postopke dela finančnih 
služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 96/99). 

V mesecu februarju 2000 je bil sprejet Zakon o javnih skladih (Ur. 1. RS, št. 22/2000). V 
februarju 2000 je bil sprejet tudi Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke 
finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije (Ur. 1. RS 
št. 14/2000). V mesecu maju 2000 je bil sprejet Zakon o javnih naročilih (Ur. 1. RS, št. 
39/2000), ki bo začel veljati v novembru 2000. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

V septembru 1999 je bil sprejet nov sistemski Zakon o javnih financah (Ur. 1 RS, št. 
79/99), ki se uporablja od 1.1.2000. Ta zakon določa pripravo, sprejem in izvrševanje 
proračunov države, občin in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(institucionalni sektor države) ter predpisuje enotne postopke in standarde za 
evidentiranje, spremljanje in poročanje ter nadziranje porabe javnih sredstev Priprava 
proračunov temelji na večletnem planiranju razvojnih programov, ki so sestavni del 
proračuna in se letno dopolnjujejo in usklajujejo glede na sprejeti proračun. 
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Od 1.1.2000 dalje se prav tako uporablja nov sistemski Zakon o računovodstvu (Ur. L RS, 
št. 23/99), ki je bil sprejet v prvi polovici leta 1999 in se uporablja za vse osebe 
institucionalnega sektorja države. Zakon o računovodstvu vzpostavlja sistem postopkov in 
evidentiranja poslovnih dogodkov na mednarodno primerljiv način. To je omogočeno z 
uveljavitvijo enotnega računovodskega sistema za vse osebe institucionalnega sektoija 
države, kar pomeni enotno vodenje poslovnih knjig, enotni kontni načrt ter računovodske 
izkaze. 

Omenjeni zakoni in njihovi podzakonski akti omogočajo izvajanje pravnega reda Evropske 
unije glede evidentiranja obveznosti, določitve obsega, realiziranje odlivov, poročanja in 
kontrole sredstev, ki so vir proračuna Evropske unije, t. j. vključitev proračuna Republike 
Slovenije v prihodkovno stran proračuna Evropske unije. Sistemske rešitve v omenjenih 
zakonih omogočajo bolj racionalno porabo proračunskih sredstev, notranji nadzor in 
revizijo nad porabo proračunskih sredstev, obvladovanje zadolževanja države v širšem 
smislu. Priprava proračuna na osnovi večletnega planiranja pa omogoča financiranje 
dolgoročnih razvojnih programov in določanje njihovih prioritet, kar naj bi izboljšalo 
njihovo povezavo z razvojno pomočjo EU. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na tem področju ni bilo predvideno ustanavljanje novih institucij. 

V okviru sodelovanja s Ministrstvom za finance Kraljevine Švedske, ki je finančno 
podprto iz sredstev PHARE, se izvaja vrsta različnih oblik prenosa znanja o pripravi in 
nadzoru nad izvajanjem proračuna (rezidenčni svetovalec, delavnica, študijski obiski). 
Predstavniki Ministrstva za finance so se udeležili seminarja v organizaciji TAIEX in DG 
ECFIN na temo nadzor nad javnimi financami Delavka Sektorja za proračun se je 
udeležila trimesečnega izpopolnjevanja na Sekretariatu za proračun Evropske komisije v 
Bruslju. 

Pri razvoju sistema javnih financ Ministrstvu za finance nudi pomoč tudi Mednarodni 
denarni sklad (rezidenčni svetovalec, udeležbe na seminarjih). 

R Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.l. Zakonodaja 

Zakonodaja s tega področja je v celoti usklajena s pravnim redom EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Dosežen je bil velik napredek v razvoju sistema priprave in nadzora nad izvajanjem 
proračuna, ki je od letošnjega leta dalje uveljavljen v praksi za spremljanje izvajanja ter pri 
pripravi proračunov za naslednje štiriletno obdobje. 
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Reforma priprave predloga državnega proračuna za leto 2001, kije predvsem pomembna 
za ohranjanje "zdravih javnih financ" v Sloveniji, uvaja: 
- programsko načrtovanje kot sklop metod in programov, ki poudarjajo učinkovitost v 

proračunskem načrtovanju in 
- postopke, ki izboljšujejo upravljanje javnih izdatkov, zato se v skladu z zakonom o 

javnih financah vpeljuje dvofazni postopek priprave proračuna, ki zahteva pripravo 
proračuna od »zgoraj navzdol« in določitev fiskalnih ciljev, ki jih je potrebno obvezno 
spoštovati. Te rešitve bodo vključene v uredbo o podlagah in postopkih za pripravo 
predloga proračuna, ki jo bo sprejela vlada in bodo predstavljene v dokumentih 
Ministrstva za finance za pripravo predloga državnega proračuna za leto 2002. 

V zvezi z zagotavljanjem informacij, potrebnih za izračun lastnih virov EU, potekajo v 
pristojnih institucijah aktivnosti za izpopolnjevanje administrativne usposobljenosti. 

Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS in Carinska uprava RS so glede sposobnosti 
spremljanja in izvajanja zakonodaje na ravni, ki zagotavlja kvalitetno spremljanje in 
izvajanje davčnega sistema. 

Na področju spremljanja in izvajanja carinskega sistema sta se v drugi polovici leta 1999 
začela izvajati Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona in Zakona o 
carinski službi, s čemer se nadaljuje postopna uskladitev carinskega sistema Republike 
Slovenije z ureditvijo v Evropski uniji in usposobitev carinske administracije za učinkovito 
izvajanje carinske in davčne zakonodaje. 

V zvezi z izračunom BNP bo raven BNP za obdobje od leta 1995 do konca leta 2000, na 
osnovi zaključkov delovnih skupin, ki jih je od leta 1998 do maja 2000 za države 
kandidatke organiziral EUROSTAT, skladno z ESA 95, povečana navzgor. Plačilna 
bilanca, ki je podlaga za izračun BNP, je pripravljena v sodelovanju z IMF skladno s 
Priročnikom za plačilno bilanco iz leta 1995. 

V zvezi z uporabo sredstev iz proračuna EU je v pripravi vzpostavitev Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja. Izdelan je register kmetijskih gospodarstev, ki 
pridobivajo subvencije. 

V sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj že deluje Agencija RS za regionalni 
razvoj, ki bo izvajala naloge vsebinskega nadzora in organizirala evaluacije vseh 
programov strukturne pomoči. 

Slovenija je Evropski komisiji predložila Predhodni državni razvojni program, v njem 
opredeljena sredstva predstavljajo vir za sofinanciranje strukturnih programov EU. 
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B J. Upravna usposobljenost 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju proračuna 
in financiranja vse potrebne institucije. Okrepiti bo potrebno koordinativno vlogo 
Ministrstva za finance v zvezi z delom institucij, ki so povezane s pripravami na izvajanje 
pravnega reda EU na tem področju. 
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2.3.30 Poročilo o napredku pri prevajalskih pripravah na vstop Republike Sloveaije 
v Evropsko unijo 

Za izvedbo prevajalskega projekta - prevod pravnih predpisov Evropskih skupnosti do 
pristopa k Evropski uniji - je zadolžen Sektor za prevajanje, organizacijska enota v okviru 
Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki je pristojna za usklajevale in 
nadzor priprav Republike Slovenije za vstop v EU. Sektorje od samega začetka udeležen 
v usklajevalnih pripravah držav kandidatk na izvedbo obsežnega projekta, ki jih vodi 
služba Evropske komisije TAIEX. Svetovalno podporo dopolnjuje tehnična pomoč Phare, 
ki je bistveno pospešila vzpostavitev ustrezne prevajalske službe v Sloveniji 

Faza vzpostavljanja prevajalske službe za prevajanje pravnih predpisov ES je zaključena, s 
čimer je zagotovljena ustrezna administrativna usposobljenost RS za predpristopni 
prevajalski projekt. Trenutno ima Sektor za prevajanje Shižbe za evropske zadeve 38 
redno zaposlenih sodelavcev. Organiziran je tako, da ima centralno podporno enoto 
(vodstvo in administracija, lektoiji, pravni redaktorji, prevajalci-redaktoiji, terminologi) v 
okviru Službe za evropske zadeve, prevajalci za posamezna področja zakonodaje pa so 
porazdeljeni po resornih organih. Za vse sodelavce Sektorja je zagotovljena ustrezna 
oprema, med seboj so računalniško povezani in imajo dostop do skupnih zbirk podatkov. 

Na podlagi javnega razpisa za izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev, ki je bil 
opravljen v letu 1999, je bila vzpostavljena tudi obsežna skupina stalnih zunanjih 
sodelavcev, vključno s prevajalskimi agencijami, ki pravne predpise Evropskih skupnosti 
in zakonodajo Republike Slovenije prevajajo na podlagi triletnih okvirnih pogodb. 
Sredstva za pogodbene izvajalce so zagotovljena v proračunu SVEZ. 

Naročila se pripravljajo s pomočjo harmonograma zakonodaje EU ter na podlagi 
usklajenih zahtevkov resornih organov, predpisi za prevod se organizirajo po večjih 
vsebinskih in pravnih sklopih, kar zagotavlja boljšo preglednost, zlasti pa terminološko in 
slogovno usklajenost celotnega sklopa. Mesečno se odda v prevod okrog 1000 strani 
uradnega lista Evropskih skupnosti, že konec leta 2000 pa se bo obseg prevodov povečal 
na najmanj 2000 strani na mesec. Republika Slovenija se je zavezala, da bo notranje 
pripravljena na vstop do konca leta 2002 in do takrat je sposobna pripraviti slovensko 
različico pravnih predpisov Evropskih skupnosti. Ti prevodi bodo dostopni širši javnosti 
tudi na internetu. 

Opravljeni prevodi 

Od ustanovitvenih pogodb Evropskih skupnosti so prevedeni Enotni evropski akt, 
Maastrichtska pogodba in Euratom. 
Prevedena je tudi skoraj četrtina sekundarne zakonodaje Evropskih skupnosti oziroma 
20.192 strani uradnega lista ES (uredbe, direktive, sklepi, odločbe, priporočila, mnenja, 
bele knjige, itd. z vseh področij usklajevanja zakonodaje). Ti prevodi so trenutno v 
postopku redakcije. V naslednjem obdobju bo posebna pozornost namenjena izboljšanju 
interdisciplinarnega sodelovanja med prevajalci, pravniki, lektorji za slovenski jezik in 
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strokovnjaki za posamezna področja, ki je nujno za zagotavljanje vsestranske kakovosti 
prevodov pravnih predpisov. 
Skladno z navodili službe TAIEX je bil pripravljen prevod Priročnika Sveta z vzorci 
pravnih predpisov ES, ki naj bi zagotavljal enotno prevajanje uvodnih in zaključnih izjav 
pravnih aktov. 
Za potrebe pogajanj in usklajevanja zakonodaje je bilo zagotovljeno sprotno prevajanje 
zakonov in podzakonskih aktov Republike Slovenije v uradne jezike EU, predvsem v 
angleščino. 

Terminološki in glosarski projekti 

Ena od bistvenih nalog v okviru prevajalskega projekta je priprava ustrezne slovenske 
terminologije za vsa področja usklajevanja zakonodaje Republike Slovenije s pravnim 
redom Evropske unije ter elektronskega pomnilnika prevodov. 

Od leta 1998 se ustvarja terminološka-zbirka v programu MukiTerm 95. Trenutno vsebuje 
13.800 večinoma dvojezičnih slovensko-angleških vpisov, v 20 % primerov so dodani 
tudi nemški in francoski ekvivalenti Do te elektronske zbirke imajo dostop vsi interni 
prevajalci, pogodbenim prevajalcem pa je z geslom dostopna na internetu. Postavitev v 
internet je omogočila Prevajalska služba Evropske komisije. 

Na spletnih straneh Službe za evropske zadeve je širši javnosti dostopen jezikovni 
priročnik Slovenija in Evropska unija, ki se še vedno dopolnjuje. Maja 2000 je izšel pravni 
slovensko-angleški prevajalski slovar, ki je predvsem namenjen prevajalcem slovenskih 
pravnih predpisov in državnim uslužbencem, ki sodelujejo v procesu priprav na pristop, saj 
vsebuje poimenovanja slovenskih pravnih terminov v angleščini. V okviru programa IDC 
(Informacijsko-dokumentacijskega centra) je v sodelovanju z Državnim zborom nastal 
prevod tezavra Evropskega parlamenta EUROVOC, v sodelovanju s Statističnim uradom 
Republike Slovenije pa prevod statističnega tezavra CADOS. 

Terminološke delovne skupine in strokovna redakcija prevodov 

Na podlagi vladnega sklepa z dne 29. julija 1999 so bili imenovani strokovnjaki za 
posamezna področja zakonodaje, ki večinoma individualno svetujejo prevajalcem, 
sodelovali pa naj bi tudi pri delu terminoloških skupin. 

Pravna redakcija 

Vlada Republike Slovenije je na predlog Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
2. marca 2000 sprejela sklep o ustanovitvi Komisije za pravno redakcijo, katere naloga je 
predvsem zagotavljati istovetnost prevoda pravnega akta Evropskih skupnosti z 
izvirnikom s pravno-strokovne, pravno-terminološke in jezikovne plati, hkrati pa tudi 
nadzoruje delo pravnikov redaktorjev, ki opravljajo pravno redakcijo prevodov pravnih 
aktov Evropskih skupnosti po pogodbi 
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Trenutno je v zaključni fazi pravna redakcija prevodov Enotnega evropskega akta, 
Maastrichtske pogodbe in pogodbe Euratom. 

Usposabljanje 

Prevajalci, lektorji, terminologi in pravni redaktoiji Službe za evropske zadeve in drugih 
prevajalskih služb resornih organov so se v obdobju od leta 1995 do danes udeleževali 
seminarjev, ki so jih omogočili TAIEX, British Council v Ljubljani in Francoski kulturni 
center. 
Izobraževanje v lastni organizaciji je zajemalo specializirane seminarje za prevajalce, 
jezikovne tečaje in delavnice. 

Glede na dejstvo, da bodo institucije Evropskih skupnosti takoj po pristopu potrebovale 
okrog 200 usposobljenih prevajalcev, terminologov in lektorjev, ki bodo v skladu z 
usmeritvijo EU različne dokumente sproti prevajali v slovenščino, je ena temeljnih nalog v 
okviru prevajalskega projekta izobraževanje in usposabljanje vseh, ki bodo sodelovali pri 
prevajanju pravnih predpisov tudi po pristopu Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

Že danes namenjamo posebno pozornost kakovostni slovenski terminologiji s področja 
Evropske unije, vendar pa bo skrb za slovenski jezik v večjezični skupnosti, kot je 
Evropska unija, prav gotovo odgovornost vseh, ki bodo interdisciplinarno sodelovali v 
tem komunikacijskem izzivu. 
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2.3.31 SPLOŠNA OCENA 

Republika Slovenija je glede kriterija sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva v 
preteklem obdobju dosegla dodaten napredek, ki na zakonodajnem področju pomeni že 
skoraj popolno uskladitev s pravnim redom EU. Slovenija je v preteklem obdobju izpeljala 
že skoraj vse glavne reforme, manjkajoče pa so v zaključni fazi priprave. 

Sprejeti so bili pomembni manjkajoči temeljni zakoni predvsem s področja notranjega 
trga, hkrati pa je bil na večini področij poudarek na sprejemanju podzakonskih predpisov, 
kot podlagi za uspešen prehod v fazo izvajanja pravnega reda EU. 

Republika Slovenija se zaveda, da sprejem zakonodaje, s katero je pravni red EU prenesen 
v domači pravni red, samo prvi korak v celovitem procesu zakonodajnega prilagajanja. Za 

učinkovito izvajanje pravnega reda EU je potrebna strokovna, učinkovita in kadrovsko 
opremljena državna uprava, kateri je Vlada RS namenila posebno pozornost. 
V ta namen je Vlada Republike Slovenije na 147. seji dne 17. februarja 2000 obravnavala 
predlog novih zaposlitev za leto 2000 in sprejela sklep s katerim je odobrila 539 novih 
zaposlitev za leto 2000 v ministrstvih, vladnih službah, upravnih enotah in pravosodnih 
organih po naslednjih prioritetah: za naloge vključevanja Slovenije v EU, denacionalizacijo 
in za potrebe državotvornih ministrstev. Vlada Republike Slovenije je tudi sklenila, da 
organom ostaja možnost realizacije že odobrenih novih zaposlitev iz leta 1999 in 
nadomestnih iz leta 1999, v skupnem številu 900. Zaposlitev navedenega dodatnega števila 
delavcev, v primerjavi z okoli 18.000 državnih uslužbencev (brez policije in vojske) 
zaposlenih v državni upravi Republike Slovenije, pomeni približno 8% povečanje števila 
zaposlenih v državnih organih. Kadrovsko se bodo okrepili predvsem tisti organi, ki so bili 
v rednem poročilu Komisije ES za leto 1999 posebej izpostavljeni, ter novo ustanovljene 
institucije 

V letošnjem letu bo poseben poudarek tudi na izobraževanju in usposabljanju državnih 
uslužbencev na področju evropskih zadev, za kar je Služba Vlade RS za evropske zadeve 
v sodelovanju z Upravno akademijo že pripravila strategijo izobraževanja, ki jo bo Vlada 
RS v kratkem obravnavala 

Slovenija prejema pomoč EU, predvsem v okviru programa PHARE, od leta 1992 dalje. 
Največji delež, kar 44% do sedaj prejetih sredstev, je bil usmerjen na področje 
institucionalne izgradnje na vseh področjih in nivojih, kar je skladno z novimi usmeritvami 
Phare, po katerih naj bi najmanj 30% sredstev usmerjali v izgradnjo institucij in krepitev 
administrativne usposobljenosti. Slovenija, v okviru pred-pristopne strategije, še posebno 
pozornost namenja instrumentu tesnih medinstitucionalnih povezav (tvvinningov). Skladno 
z razpoložljivostjo sredstev, tvvinning projekti tečejo na vseh ključnih področjih med njimi 
na področju vzpostavitve zunanje shengenske meje, notranjega trga, javnih financ in 
nadzora, priprave na bodoče strukturne in kohezijske sklade, državnih pomoči, razvoja 
agencije za kmetijske trge in razvoja podeželja, računskega sodišča, socialne politike in 
politike zaposlovanja in drugih Tako je Slovenija, ki prejema samo 2% od celotne 
predpristopne pomoči EU državam kandidatkam na področju tesnih medinstitucionalnih 
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povezav med uspešnejšimi saj ima trenutno približno 7% vseh operativnih tvvinningov, 
katerih učinke ocenjujemo kot pozitivne. Praviloma imajo vsi twinning projekti vključeno 
tudi komponento izobraževanja, kar še dodatno prispeva h krepitvi administrativne 
usposobljenosti. 
Poleg tega Slovenija v okviru programov Phare še vedno črpa tudi manjši delež tehnične 
pomoči za usposabljanje in je zelo aktivna pri črpanju horizontalne Phare pomoči 
predvsem namenjene izobraževanju in usposabljanju preko programa TATF.Y in SIGMA. 
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3. ZAKLJUČEK 

Iz poročila je razvidno, da Republika Slovenija v celoti izpolnjuje politične in ekonomske 
kriterije za vključitev v EU. 

Na področju ekonomskih kriterijev so bile v preteklem obdobju odpravljene 
pomanjkljivosti, navedene v lanskem rednem poročilu, kar je prepoznala tudi EU v 
letošnjem Ekonomskem pregledu stanja po državah kandidatkah 

Slovenija je v letu 1999 in prvih mesecih leta 2000 pospešila stopnjo gospodarske rasti, 
krepila stabilnost gospodarstva in pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega 
tržnega gospodarstva ter večino strukturnih in institucionalnih reform. Poteka tudi vrsta 
realnih strukturnih procesov, ki v praksi slovenskemu gospodarstvu omogočajo kosanje s 
konkurenčnimi pritiski na notranjem evropskem trgu. Slovensko gospodarstvo nedvomno 
povečuje svojo sposobnost uspešnega vključevanja v notranji trg EU in zagotavljanja 
vzdržne gospodarske rasti 

Na področju sposobnosti prevzemanja obveznosti članstva je bilo v preteklem obdobju 
sprejeto večino manjkajočih temeljnih zakonov, predvsem na področju notranjega trga, ki 
so podlaga za vzpostavljanje potrebnih administrativnih struktur za izvajanje pravnega 
reda EU. 

Republika Slovenija je v obdobju od lanskega poročila o napredku posebno pozornost 
posvetila sprejemanju manjkajočih temeljnih zakonov. Nekateri zakoni so bili sprejeti že v 
obdobju med slovenskim poročilom in Rednim poročilom o napredku Evropske komisije, 
tako daje to prepoznano že v slednjem 

Izpolnjevanje nalog, povezanih z vključevanjem Republike Slovenije v EU je v preteklem 
obdobju potekalo skladno s programom, ki smo ga predvideli v pogajalskih izhodiščih ter 
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. 

V aprilu 2000 je bila opravljena revizija državnega programa, s katero smo opravili 
uskladitev z pogajalskimi izhodišči, upoštevali smo spremembe prioritet Partnerstva za 

pristop ter pripombe Evropske komisije na obstoječi državni program, hkrati pa tudi 
spremembe, ki izhajajo iz dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje. 

V preteklem obdobju je bila v Republiki Sloveniji sprejeta manjkajoča temeljna 
zakonodaja, ki je pogoj za prehod v naslednjo fazo, ki bo namenjena izvajanju z Eu 
usklajenega pravnega reda. Zato Slovenija posebno pozornost namenja zaposlovanju in 
izobraževanju, kot tudi ustanavljanju novih institucij. 

t 
Upoštevaje navedeno ugotavljamo, da zaveze uresničujemo tako, da bomo do konca leta 
2002 uresničili zavezo glede notranje pripravljenosti države na članstvo v EU. 
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Republika Slovenija uspešno vzdržuje tempo približevanja, ki je bil dosežen in prepoznan 
v lanskem rednem poročilu. Vključevanje v EU je prva prioriteta Republike Slovenije z 
najširšim možnim konsenzom vseh parlamentarnih strank. Ne glede na dejstvo, da je 
letošnje leto volilno in da to, kot v vsaki parlamentarni demokraciji, vpliva na delovanje 
Parlamenta, poteka sprejemanje evropske zakonodaje s temu primernim, a še vedno 
zadovoljivim, tempom 

X 
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