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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 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-G) 

- hitri postopek - EPA 247 - III 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvopodpisani Franc Pukšič) 
Poslanec DZ RS 

Ljubljana, 30. maj 2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) 
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 40/93, 80/94, 3/95,28/96, 26/97,46/2000 in 3/2001) vlagajo 
podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo 
obravnavo predloga zakona po hitrem postopku, zaradi 
izrednih razmer, saj so mnogi od upravičencev medtem že 
umrli, njihova povprečna starost pa se giblje okoli 75 let. Vsako 
nadaljnje odlaganje in zavlačevanje sprejetja zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja je 
zato nesprejemljivo. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem 
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

1. Franc Pukšič 

2. Branko Kelemina 

3. Mag. Andrej Vizjak 

5. 7~AO^.ct CUfCJA-77 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

S predlogom zakona želimo izpopolniti veljavni Zakon o žrtvah 
vojnega nasilja (Ur. list, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99 in 28/ 
2000). 

Prisilni mobiliziranci, ki so se upokojili po zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82), namreč 
ne morejo uveljaviti časa vojnega nasilja in časa vrnitve v domovino 
v pokojninsko dobo, čeprav sta jim navedeni obdobji bili priznani 
s pravnomočno odločbo o priznanju statusa žrtve vojnega nasilja 
- prisilnega mobiliziranca. 

Tem kmečkim upokojencem pokojnina ni bila odmerjena glede na 
leta zavarovanja, temveč vsem v enakem mesečnem znesku. 
Po sklepu Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije od 20.1.2000 (Uradni list RS, št. 6-321/ 
2000) znaša ta pokojnina od 1.1.2000 dalje 31.199,60 SIT 
mesečno. 

Zakon o starostnem zavarovanju kmetov je po 176. členu zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 
27/83) prenehal veljati z 31.12.1983. Po tem datumu so tudi kmečki 
zavarovanci upokojujejo po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, tako kot ostale kategorije zavarovancev. 

Prisilni mobiliziranci, ki so se upokojili po zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov, tedaj niso v enakopravnem položaju s 
prisilnimi mobiliziranci, ki so se upokojili po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, tudi kot kmečki zavarovanci (po 
1.1.1984). Slednjim se namreč čas vojnega nasilja in čas vrnitve 
v domovino všteva v pokojninsko dobo po 13. členu ZŽVN, poleg 
tega pa so pod določenimi pogoji upravičeni tudi do posebne 
denarne rente po 16.a členu ZŽVN. 

Zato smatramo, da je prisilnim mobilizirancem, ki so se upokojili 
po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, treba priznati 
nadomestilo v obliki doživljenjske rente po 16. členu ZŽVN. 

Po določbah ZŽVN vdove in ostali družinski člani, ki prejemajo 
vdovsko ali družinsko pokojnino po osebi, ki izpolnjuje vse pogoje 
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, tudi ne morejo 
dokazovati časa vojnega nasilja in časa vrnitve v domovino kot 
posebno pokojninsko dobo, na podlagi katere bi lahko predlagali 
ponovno odmero vdovske ali družinske pokojnine. 

Upravne enote namreč vloge vdovcev za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja zavračajo z utemeljitvijo, da ne morejo biti stranke 
v postopku, ker ni pravne podlage. Brez pravnomočne odločbe in 
potrdila o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja pa glede na 19. 
člen ZŽVN pri zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ni mogoče predlagati nove odmere vdovske ali družinske 
pokojnine. 

Po drugi strani pa lahko uživalci vdovske ali družinske pokojnine 
brez vsakih pravnih zadržkov dokazujejo pri zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsako drugo pokojninsko 
dobo umrlega nosilca starostne ali invalidske pokojnine in na tej 
osnovi predlagajo ponovno odmero vdovske ali družinske 
pokojnine. 

Zato ni nobenega razloga, da se tudi uživalcem vdovske ali 
družinske pokojnine umrlega nosilca ali invalidske pokojnine ne 
bi dala možnost, da pri zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje uveljavljajo in dokazujejo, da umrli nosilec izpolnjuje 
pogoje za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po ZŽVN, da se 

mu čas do vrnitve v domovino prizna v pokojninsko dobo po 13. 
členu ZŽVN in da na tej podlagi predlagajo ponovno odmero 
vdovske aH družinske pokojnine. 

Zakon o žrtvah vojnega nasilja med drugim priznava status žrtve 
vojnega nasilja tudi osebam, ki so bile rojene staršem v nemških 
in drugih taboriščih, če so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna 
dejanja neprekinjeno najmanj tri mesece.To pomeni, da vsi otroci, 
ki so bili rojeni v taboriščih po 15. februarju 1945 leta nimajo 
statusa žrtve vojnega nasilja, ter po tem takem tudi niso upravičeni 
do materialne odškodnine. 

Menimo, da je tudi to pomanjkljivost zakona potrebno odpraviti, 
ter tudi otrokom, ki so bili rojeni v taboriščih po 15. februarju 1945 
priznati status žrtve vojnega nasilja. S 15. majem 1945 se trpljenje 
za mnoge še ni končalo, mnogi so ostali v taboriščih še do konca 
poletnih mesecev, nekateri še dlje, torej več kot tri mesece. 

2. NAMEN IN CILJ ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo zakona, bi med dobitnike doživljenjske 
mesečne rente upravičeno uvrstili tudi prisilne mobilizirance - 
kmečke upokojence, ki so se upokojili po zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov ter otroke, ki so se rodili staršem v taboriščih 
po 15. februarju leta 1945. 

Osebam, ki so državljani Republike Slovenije in prejemajo vdovsko 
ali družinsko pokojnino po osebi, ki po zakonu izpolnjuje pogoje 
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja pa bi omogočili, da 
lahko vložijo zahtevo za ponovno odmero vdovske ali družinske 
pokojnine umrlega nosilca starostne ali starostne pokojnine, zaradi 
priznanja časa vojnega nasilja in časa do vrnitve v domovino v 
njegovo pokojninsko dobo. 

S predlagano dopolnitvijo zakona bi delno popravili krivice, ki so 
bile storjene žrtvam vojnega nasilja, čeprav se zavedamo, da teh 
ni mogoče v celoti popraviti oz. odpraviti. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN 

Za izplačilo rent prisilnim mobilizirancem - kmečkim upokojencem 
bodo potrebna minimalna finančna sredstva, ker so ti prisilni 
mobiliziranci maloštevilni. 

Že na začetku zakona je bilo pojasnjeno, da gre za kmečke 
zavarovance, ki so se upokojili še po zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov do vključno 31.12.1983. Po tem datumu so 
se lahko upokojili po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ob upoštevanju dejanske zavarovalne dobe (tudi 
zavarovalne dobe po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov). 

Prisilnim mobilizirancem, ki so se kot kmečki zavarovanci upokojili 
po 1.1.1984 po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, se čas vojnega nasilja in čas vrnitve v domovino 
všteva v pokojninsko dobo, tako kot vsem ostalim prisilnim 
mobilizirancem. 

Sredstva, ki bi bila potrebna iz proračuna RS za izvajanje te 
dopolnitve in spremembe ZŽVN predvidevamo takole: 

Po naših evidencah je število vdov, ki bi bile upravičene do ponovne 
odmere vdovske ali družinske pokojnine približno 1000. Če 
računamo, da znaša povprečna družinska pokojnina mesečno 
80.000 SIT, letno torej 960.000 SIT, dobimo skupni znesek za 
1000 oseb 960.000.000 SIT. V poštev pride samo 4% od skupne 
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vsote za dodatek vdovam, torej približno 38.400.000 SIT letne 
obremenitve proračuna Republike Slovenije. 

Pri kmečkih prisilnih mobilizirancih kot žrtvah vojnega nasilja pa 
ugotavljamo, da je skupno število takih oseb približno 700. Po 
spremembi zakona, ki jo predlagamo, bi jim priznali rento po 300 
SIT za mesec nasilja. Povprečna doba nasilja znaša po naših 
izračunih za to kategorijo kmetov približno 24 mesecev na osebo. 
Tedaj bi skupna obremenitev za to kategorijo žrtev vojnega nasilja 
predstavljala za proračun skupaj približno 5.040.000 SIT letno. 

Domnevamo, da je skupno število, rojenih v nemških in drugih 
taboriščih po 15. februarju leta 1945, nekaj sto ljudi. 

Skupno, bi bilo za izvedbo predloga zakona torej potrebnih dodatno 
okoli 44 milijonov SIT proračunskih sredstev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 3. členu se na koncu odstavka črta »pika« ter se doda naslednje 
besedilo: 
»ali v primerih iz petega odstavka prejšnjega člena tega zakona.« 

2. člen 

V 16. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki 
se glasi: 

« Pravico do mesečne rente iz prve alinee prejšnjega odstavka 
imajo tudi prisilni mobiliziranci iz 4. člena tega zakona, ki so se 
upokojili po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. Pravica 
do mesečne rente gre prisilnemu mobilizirancu - kmečkemu 
upokojencu od prvega dne naslednjega meseca od 
pravnomočnosti odločbe za priznanje mesečne rante.« 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta sedaj četrti in peti 
odstavek. 

3. člen 

Za 19. členom se doda novi 19. a člen, ki se glasi: 
»Osebe, državljani Republike Slovenije, ki prejemajo vdovsko ali 
družinsko pokojnino po osebi, ki bi po zakonu izpolnjevala pogoje 
za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, lahko zahtevajo pri 
zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, da prizna v 
pokojninsko dobo žrtve vojnega nasilja čas vojnega nasilja in čas 
vrnitve v domovino v skladu s 13. členom zakona. 

Pravnomočna odločba po prejšnjem odstavku je podlaga za 
ponovno odmero vdovske ali družinske pokojnine po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Pravica do novo odmerjene vdovske ali družinske pokojnine gre 
uživalcu take pokojnine od prvega dne naslednjega meseca od 
pravnomočnosti odločbe iz drugega odstavka tega člena.« 

4. člen 

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

V prvem členu je določeno, da se med žrtve vojnega nasilja 
vključi tudi otroke rojene v taboriščih po 15. februarju 1945. leta. 

V drugem členu zakona je opredeljena dopolnitev 16. člena zakona, 
kjer se med upravičence do doživljenjske mesečne rente po 300 
tolarjev, uvrsti tudi prisilne mobilizirance - kmečke upokojence, ki 
so se upokojili po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 

V tretjem členu je določeno, da se v zakon doda nov 19.a člen, po 
katerem lahko osebe, ki prejemajo vdovsko ali družinsko 
pokojnino po umrlem družinskem članu - žrtvi vojnega nasilja, 
zahtevajo ponovno odmero vdovske ali družinske pokojnine 
zaradi priznanja časa vojnega nasilja in časa do vrnitve v 
domovino v njegovo pokojninsko dobo. 

IV. ČLENA ZAKONA, KI SE 
DOPOLNJUJETA 

3. člen 

Za žrtev vojnega nasilja se šteje oseba, pri kateri je prisilni ukrep 
ali nasilno dejanje trajalo neprekinjeno najmanj tri mesece, razen 
v primerih iz devetega odstavka prejšnjega člena, v katerih je 
moral odvzem prostosti trajati najmanj en mesec. 

7. Doživljenjska mesečna renta 

16. člen 

Doživljenjska mesečna renta je oblika delnega materialnega 
zadoščenja žrtvi vojnega nasilja iz 2. člena tega zakona, ki se 
valorizira tako kot pokojnine in znaša za vsak mesec nasilja: 

- za taboriščnika, ukradenega otroka in zapornika po 300 
tolarjev, 

- za izgnanca in interniranca po 200 tolarjev, 

za delovnega deportiranca in begunca po 120 tolarjev, pri 
čemer se čas trajanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
šteje v dejanskem trajanju, do povratka v domovino. Če se je 
žrtev vojnega nasilja vrnila v domovino po 31.12. 1945, se ji 
čas po tem datumu prizna le, če dokaže, da se pred tem ni 
mogla vrniti iz razlogov, ki jih ni sama povzročila. Za poln 
mesec sešteje, če je nasilje trajalo več kot petnajst dni. 

Upravičenec od denarne rente ne plačuje davka od dohodka. 

Pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic se doživljenjska 
mesečna renta iz prvega odstavka tega člena ne upošteva pri 
ugotavljanju premoženjskega cenzusa oziroma zneska skupnih 
dohodkov, ki je predpisan kot pogoj za pridobitev teh pravic. 

■ 
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Poročilo o 

NAPREDKU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI 

VKLJUČEVANJU V EVROPSKO UNIJO 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 900-01/2000-8 
Ljubljana, 28.06.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 34. seji dne 28. junija 2001 
sprejela: 

v i 

- Poročilo o napredku Republike Slovenije pri vključevanju v 
Evropsko unijo, 

ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v 
seznanitev. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 900-01/2000-8 

Poročilo o 

napredku Republike 

Slovenije 

' pri vključevanju v 

Evropsko unijo 

Ljubljana, 28. junija 2001 
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1. UVOD 

1.1. Predgovor 

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

Načrt priprave na članstvo je bil izdelan z Državnim programom 
za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002, ki vsebuje 
popis vseh nalog, ki jih mora Slovenija izpolniti v tem obdobju. 

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

Evropska komisija bo letos pripravila četrto 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 2000 do junija letošnjega leta. Nekatere 
naloge, ki so bile opravljene od junija do septembra 2000 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 poročilo. 

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. 

V letošnjem letu je zasedanje Pridružitvenega sveta, kot najvišjega 
skupnega organa na podlagi Evropskega sporazuma, potekalo 
26. junija 2001 v Luksemburgu. 

Tretje zasedanje Pridružitvenega odbora RS-EU, ki je potekalo v 
Ljubljani 3. aprila 2001, je bilo uspešno. Slovenija je na zasedanju 
predstavila napredek pri prilagajanju zakonodaje in pri reševanju 
vprašanj med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. 

Tudi v preteklem letu so zasedanja pododborov potekala normalno. 

Od drugega zasedanja Pridružitvenega sveta je julija 2000 in 
aprila 2001 zasedal Skupni parlamentarni odbor RS - 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. Trenutno 
poteka večina dodatnih pisnih pregledov usklajenosti zakonodaje 
za pravni red EU, ki je bil sprejet med 1.1. 2000 in 31.12.2000. 
Slovenija pričakuje, da bodo vsi pregledi zaključeni do konca 
meseca julija. 

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). 

Slovenija sodi, da pogajalski proces, kot del celotnega procesa 
vključevanja kandidatk v Evropsko unijo, poteka dobro. 

Začasno zaprta poglavja, za katera trenutno nadaljnja pogajanja 
niso potrebna, so: Prost pretok blaga, Prost pretok storitev, Prost 
pretok kapitala, Pravo družb, Ribištvo, Ekonomska in monetarna 
unija, Statistika, Socialna politika in zaposlovanje, Energija, 
Industrijska politika, Mala in srednja podjetja, Znanost, Šolstvo, 
Telekomunikacije in informacijske tehnologije, Kultura in 
avdiovizualna politika, Okolje, Varstvo potrošnikov in zdravja, 
Zunanji ekonomski odnosi in razvojna pomoč, Skupna zunanja in 
varnostna politika ter Finančni nadzor. 

Odprta poglavja so: Prost pretok oseb, Konkurenca in državne 
pomoči, Kmetijstvo, Transport, Davki, Regionalna politika in 
koordinacija strukturnih instrumentov, Pravosodje in notranje 
zadeve, Carinska unija ter Financiranje in proračun. 

Pomembno je, da Republika Slovenija zahteva izredno malo 
prehodnih obdobij in izjem. 

Vlada RS je v mesecu maju sprejela revizijo Državnega programa 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije 
do konca leta 2002, v kateri so upoštevane pripombe Evropske 
komisije na obstoječi Državni program, spremembe, ki izhajajo iz 
dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje, prvič pa je v 
Državnem programu celostno predstavljena vzpostavitev bodoče 
zunanje meje EU na meji z Republiko Hrvaško. 

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. 

V letu 2000 in v začetku leta 2001 so stopili v veljavo sklepi 
Pridružitvenega sveta, ki opredeljujejo pogoje glede sodelovanja 
Republike Slovenije v sledečih programih: Save (Sklep št.1/2000 
z dne 5.5.2000), Socrates II in Leonardo II (Sklep št. 2/2000 z dne 
4.8.2000) ter Vouth (Sklep št. 3/2000 z dne 29.9.2000). 

Republika Slovenija se želi v prihodnje vključiti v čim večje število 
programov Skupnosti in bo v ta namen zagotavljala ustrezna 
finančna sredstva. Tako je zainteresirana za sodelovanje v 
enotnem programu na področju javnega zdravja. 

2. MERILA ZA ČLANSTVO 

2.1. Politična merila 

2.1.1 Uvod 

Evropska komisija je v svojem Rednem poročilu o napredku 
Slovenije v novembru 2000 ocenila, da Slovenija izpolnjuje 
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kopenhagenske politične kriterije. Ob tem je opozorila na področja, 
v katere bo morala Slovenija vložiti dodatne napore za izboljšanje 
stanja: ukrepi za izboljšave v pravosodju, napredek pri izboljšanju 
delovanja javne uprave in pospešitev proces denacionalizacije. 

V skladu z nacionalnim konsenzom, da sta prioriteti na 
zunanjepolitičem področju Slovenije včlanitev v EU in NATO, so 
se tovrstne aktivnosti prilagajanja nemoteno nadaljevale kljub 
zamenjavi vlade in volitvam v Državni zbor RS. Sprejemanje 
zakonodaje v skladu z Državnim programom za sprejem 
evropskega pravnega reda se je izvajalo skladno s sprejetim 
planom. 

Reorganizacija javne uprave je v teku in prvo večjo spremembo 
je uvedel nov Zakon o Vladi RS, ki je delovanje vlade delno 
racionaliziral. Izvajati se je že začela tudi Strategija usposabljanja 
in izpopolnjevanja za povečanje administrativne usposobljenosti 
pred vstopom RS v EU, katere cilj je prispevati k večji 
usposobljenosti državne uprave za izpolnjevanje obveznosti 
članstva v Evropski uniji (madridski kriterij). 

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 z dodatnimi napori do vstopa v EU že na 
ravni držav članic EU z učinkovitim sodnim sistemom. 

Slovenija je prva članica Skupine držav proti korupciji - GRECO, 
ki deluje v Svetu Evrope in je bila ocenjena v prvem ocenjevalnem 
krogu. Končno poročilo GRECO iz decembra 2000 ugotavlja, da 
je Slovenija država, v kateri korupcija ni razširjena v veliki meri 
ter da ni opaziti, da bi korupcija ogrožala družbo. Ne glede na to 
oceno je ta skupina Sloveniji izrekla več priporočil za izboljšanje 
vseh oblik boja proti korupciji. 

Spoštovanje človekovih pravic in varstvo manjšin je zagotovljeno 
v pravnih aktih, ki se dosledno spoštujejo. Iz rednih letnih poročil 
varuha človekovih pravic je razvidno, da v Sloveniji ni množičnih 
kršitev človekovih pravic ali hujših primerov kršitev temeljnih 
ustavnih pravic in pravic, ki jih zagotavljajo mednarodne pogodbe 
s področja človekovih pravic. Državni organi varuhu človekovih 
pravic v veliki večini primerov odgovarjajo v zahtevanih rokih in 
upoštevajo njegova priporočila in predloge. Večina primerov, ki jih 
je obravnaval varuh se nanaša na počasnost postopkov v 
državnih organih, različne napake v postopkih in kršitve načel 
dobrega upravljanja. 

2.1.2 Demokracija in pravna država 

DRŽAVNI ZBOR 

Pristojnosti Državnega zbora RS se v celoti spoštujejo. Tako v 
praksi delujejo instituti ustavne obtožbe, interpelacije in 
parlamentarne preiskovalne komisije. Spoštovanje parlamentarne 
demokracije se odraža v vlogi opozicije, ki opravlja svojo kontrolno 
vlogo z vodenjem nekaterih delovnih teles Državnega zbora RS. 
Opoziciji pripada tudi eden izmed treh položajev podpredsednika 
Državnega zbora RS. Z zadnjo spremembo Ustave RS je bil 
potrjen sedanji proporcionalni volilni sistem, uveden je bil 4 % 
vstopni volilni prag in odpravljene so bile nacionalne volilne liste. 

Državni zbor RS namenja vključevanju Slovenije v EU posebno 
prioriteto in ima v tem procesu tudi pomembno vlogo. Obravnaval 
je ključne državne dokumente, kot sta Strategija RS za vključitev 
v Evropsko unijo In Državni program za prevzem pravnega reda 
EU do konca leta 2002, sprejel pa je tudi Resolucijo o zunanji 
politiki Republike Slovenije. Prav tako so vsa pogajalska izhodišča 

za pogajanja z EU predhodno obravnavana in potrjena v 
parlamentarnem Odboru za zunanjo politiko. 

Med parlamentarnimi delovnimi telesi, ki v skladu s svojimi 
pristojnostmi redno obravnavajo aktualna vprašanja v zvezi z 
vključevanjem Slovenije v EU, so: Odbor za zunanjo politiko, 
Komisija za evropske zadeve in slovenski del Pridružitvenega 
parlamentarnega odbora EU - Slovenija. 

V okviru obstoječega Poslovnika Državnega zbora RS je poleg 
rednega trifaznega postopka mogoč tudi sprejem zakonov po 
hitrem ali skrajšanem postopku, kar pomeni, da se vse tri faze 
opravijo druga za drugo na isti seji.Tako se Državni zbor poslužuje 
vseh mehanizmov, s katerimi se omogoča hitro sprejemanje 
"evropske" zakonodaje. 

Poslovnik Državnega zbora RS je bil v začetku tega leta 
modificiran v členih, ki se nanašajo na sprejemanje državnega 
proračuna. Novi Poslovnik Državnega zbora RS, ki je bil junija 
2001 uvrščen na redno sejo Državnega zbora RS v drugo 
obravnavo, bo na novo opredelil trifazni zakonodajni postopek, 
podrobneje določil odgovornost predlagateljev zakonov, povečal 
vlogo parlamentarnih delovnih teles, racionaliziral delo na 
plenarnih zasedanjih in povečal vlogo kolegija predsednika 
Državnega zbora RS. 

Za izvajanje nalog, povezanih tudi z vključevanjem Slovenije v 
EU, v Državnem zboru RS od leta 1998 deluje Raziskovalni 
sektor, ki poslancem pripravlja študije in primerjalne analize z 
različnih področij, ki jih vključuje evropski pravni red. Ti dokumenti 
so bili po koncu zadnjega mandata v letu 2000 zbrani in javno 
objavljeni. 

Plenarne seje Državnega zbora RS je mogoče spremljati po 
internetu. Na spletnih straneh Državnega zbora RS je omogočen 
prost (javni in brezplačni) dostop do baze slovenske zakonodaje, 
prek računalniške mreže Državnega zbora RS pa še dostop do 
raznih drugih pravnih podatkovnih baz. Na spletnih straneh 
Državnega zbora RS je na voljo tudi slovenski prevod tezavra 
EUROVOC. 

IZVRŠILNA OBLAST 

Na področju državne uprave se je začelo z reorganizacijo 
osrednje državne uprave, katere cilj je večja učinkovitost in 
strokovnost javnih uslužbencev, ureditev njihovega statusa, boljša 
medresorska koordinacija pri izvajanju posameznih politik, 
opredelitev vloge paradržavnih institucij, razmejitev med upravnimi 
in neupravnimi nalogami, posodabljanjem z informatizacijo javne 
uprave, racionalizacijo njenih postopkov na vseh ravneh in 
zagotavljanjem varstva pravic državljanov, katerim bo z 
elektronskim komuniciranjem omogočeno hitrejše ter 
enostavnejše poslovanje z upravnimi organi. Prav tako se je 
pričelo z izvajanjem Strategije usposabljanja in izpopolnjevanja 
za povečanje administrativne usposobljenosti pred vstopom 
Slovenije v EU. V ta namen so bile oblikovane naslednje ciljne 
skupine za usposabljanje: 

1. fast stream skupina: 150 udeležencev usposabljanja v starosti 
do 33 let 

2. najvišje kategorije visokih upravnih delavcev (državni 
podsekretarji, svetovalci vlade, podsekretarji) ter upravni 
delavci, ki se v upravnih organih ukvarjajo pretežno z 
evropskimi zadevami (1000 udeležencev) 

3. funkcionarji v upravi (100 udeležencev) 
4. pripravniki (100 na leto) 
5. upravni delavci, ki se samo občasno ukvarjajo z evropskimi 

zadevami (4000 udeležencev) 
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Na organizacijskem področju je bila decembra 2000 s spremembo 
Zakona o Vladi RS spremenjena struktura nekaterih ministrstev. 
Cilj te prve večje reorganizacije osrednje javne uprave je 
zmanjšanje števila ministrstev in organov v njihovi sestavi ter 
zmanjšanje števila vladnih služb in hkrati pomeni tudi njeno 
organizacijsko racionalizacijo. Z namenom racionalizacije 
tekočega delovanja same vlade je bil sprejet tudi nov Poslovnik 
Vlade RS, ki je stopil v veljavo 15. junija 2001. Med drugimi novostmi, 
je poslovnik uvedel elektronsko poslovanje vlade. 

Nadaljevanje reorganizacije osrednje državne uprave je 
predvideno s spremembo Zakona o državni upravi, ki bo na novo 
enotno uredil organizacijo ministrstev in njihova delovna področja. 
Predvideno je nadaljnje zmanjševanje števila organov in 
organizacij v sestavi in vladnih služb ter preglednejša opredelitev 
delovnih področij. V pripravi so še sprejem Zakona o javnih zavodih 
in zakonov na področju javnih gospodarskih družb; Zakon o javnih 
agencijah pa je začasno zadržan na Vladi. 

Vsa uslužbenska razmerja v javnem sektorju bo skupaj z 
izvedbenimi predpisi urejeval sistemski Zakon o javnih 
uslužbencih, ki je v Državnem zboru prestal prvo obravnavo. Za 
reguliranje razmerij med državljani in državo bo potrebno sprejeti 
še nekatere izvedbene predpise k Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. 

Vlada je 31. maja 2001 sprejela izhodišča za pripravo programov 
ministrstev za odpravo administrativnih ovir in prvi kratkoročni 
akcijski načrt. V okviru prizadevanj za zagotovitev učinkovite, 
državljanu prijazne in odgovorne javne uprave je vlada sprejela 
izhodišča za pripravo programov ministrstev za odpravo 
administrativnih ovir in akcijski načrt. Z izhodišči je ministrstvom 
naložila, naj opravijo temeljito analizo predpisov, postopkov, 
organizacije dela, usposobljenosti upravnih delavcev in 
dostopnosti informacij za uporabnike, da bi tako ugotovili probleme 
ne le normativne, ampak tudi organizacijske in vodstvene narave. 
Na podlagi izsledkov analiz bodo ministrstva izdelala dolgoročne 
programe ter znotraj njih opredelila tudi kratkoročne aktivnosti za 

posamezna trimesečja. 

Zakon o vladi RS je ustanovil tudi novo Ministrstva za 
informacijsko družbo, katerega delovna področja so zagotovitev 
enakopravnega dostopa državljanov do informacijskih tehnologij 
in storitev, spodbujanje elektronskega poslovanja v privatnem in 
javnem sektorju gospodarstva ter v javni upravi, ki naj bi omogočilo 
čim večji obseg upravnih in drugih javnih storitev preko 
elektronskega poslovanja. V zvezi s pripravami na Nacionalni 
program za razvoj informacijske družbe bosta zaradi hitrejšega 
delovanja predhodno sprejeta Akcijski načrt eSlovenija in Akcijski 
načrt eVIada. 

Do sedaj je bila februarja 2001 že sprejeta Strategija elektronskega 
poslovanja v javni upravi od leta 2002 do leta 2004. Prav tako sta 
bila pred tem že sprejeta Zakon o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisovanju ter Uredba o pogojih za e-poslovanje 
in e-podpisovanje. 

Slovenija bo izvajala tudi druge predlagane projekte in cilje EU v 
okviru Akcijskega načrta eEurope+. 

POLOŽAJ V SODSTVU 

Zakonodajni, organizacijski in kadrovski ukrepi za izboljšanje 
delovanja sodne oblasti, ki so usklajeni med Vrhovnim sodiščem, 
Sodnim svetom, Sodniškim društvom in Ministrstvom za 
pravosodje, so v zadnjih letih privedli do znatnih izboljšav v 
organiziranosti in delovanju sodstva. Slovenska sodišča so znatno 
povečala svojo storilnost in začela zmanjševati zaostanke, kar 
se odraža tudi v podatkih o reševanju sodnih zadev. 

Podatke o nerešenih sodnih zadevah na slovenskih sodiščih 
posredujemo zaradi primerljivosti z dosedanjimi poročili. Ob 
navedenih podatkih je potrebno ponovno opozoriti, da ne 
predstavljajo »pravih« sodnih zaostankov, temveč obsegajo tudi 
vse tiste zadeve, ki so prispele na sodišča v tekočem statističnem 
letu in so bile torej mlajše od enega leta (tekoče zadeve v določenem 
časovnem prerezu). 

VSA SODIŠČA STANJE 

31.12.1999 

STANJE 

31.12.2000 

RAZLIKA 

1999/2000 

NEREŠENE POMEMBNEJŠE 

ZADEVE 

202.278 176.277 -12,9% 

NEREŠENE IZVRŠILNE 

ZADEVE 

187.036 165.817 -11,0% 

NEREŠENE 

ZEMLJIŠKOKNJIŽNE ZADEVE 

158.373 176.823 +11,6% 

DRUGE ZADEVE 17.665 14.308 -19% 

VSE NEREŠENE ZADEVE 565.352 533.225 -5,7% 
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Prikaz nerešenih pomembnejših zadev na vseh sodiščih kaže 
stalno upadanje najbolj indikalivnih sodnih zadev, saj med le-te 
štejejo tiste zadeve, v katerih sodišča meritorno odločajo. V letu 
2000 se je obseg pomembnejših nerešenih zadev v primerjavi z 
letom 1999 zmanjšal skoraj za 13 odstotkov. Ob hkratnem 
upoštevanju izrazitega porasta rešenih pomembnejših zadev v 
zadnjih letih (v primerjavi z letom 1996 je bilo v letu 2000 kar 58 
odstotkov več rešenih pomembnejših zadev, v primerjavi z letom 
1999 pa znaša porast 7,6 %), pa tudi po podatkih o upadanju 
vseh nerešenih zadev (v letu 2000 upad za 5,7% v primerjavi s 
prejšnjim letom) je možen sklep, da se stanje, zlasti zaradi 
povečane storilnosti sodišč, v celoti stalno izboljšuje. 

Iz že pojasnjenih razlogov v lanskem poročilu se po pričakovanjih 
povečuje obseg nerešenih zemljiškoknjižnih zadev. Ocenjujemo, 
da so razlogi za naraščanje zaostankov na tem področju, kot so 
procesi privatizacije in denacionalizacije, prehodnega značaja in 
je upravičeno pričakovati umiritev pripada in dokončno ureditev 
te problematike v nekaj letih. Rešitve tega problema so načrtovane 
tako z nadaljnjimi zakonodajnimi spremembami kot s potekajočo 
informatizacijo zemljiške knjige in potrebnimi kadrovskimi 
okrepitvami okrajnih sodišč. Informatizacija zemljiške knjige, ki 
se je začela 1. januarja 2000, po oceni delovne skupine poteka 
uspešno in po predvidevanjih. V začetku meseca marca 2001 je 
bilo elektronsko obdelanih 110.632 (približno 10%) 
zemljiškoknjižnih vložkov. 

S spremembami in dopolnitvami Sodnega reda (Ur. I. RS, št. 113/ 
2000 z dne 8.12.2000) so bili natančno opredeljeni sodni zaostanki 
za posamezne vrste sodnih zadev in hkrati je bilo uvedeno 
statistično spremljanje sodnih zaostankov. Novela 50. člena 
Sodnega reda, ki je začela veljati z letom 2001, opredeljuje pojem 
sodnega zaostanka z določitvijo rokov, po preteku katerih se od 
prispetja na sodišče nerešena zadeva šteje kot sodni zaostanek. 
Ne štejejo pa med nerešene tiste zadeve, ki jih sodišče ne more 
obravnavati in rešiti, ker ni mednarodnih sporazumov o 
medsebojni pravni pomoči ali zaradi nesodelovanja sodnih oblasti 
z državami, s katerimi Republika Slovenija nima vzpostavljenih 
diplomatskih odnosov. 

Sodnik je dolžan o sodnem zaostanku obvestiti predsednika 
sodišča, ki lahko od sodnika zahteva poročilo o razlogih za 
nastanek sodnega zaostanka. O tem ter o sprejetih ukrepih poroča 
predsedniku sodišča višje stopnje. 

Ker so bili podatki o sodnih zaostankih v skladu s 50. členom 
Sodnega reda na dan 31.12.2000 zbrani prvič, niso možne 
nikakršne primerjave, v času poročanja pa še zlasti ni mogoče 
oceniti njihovega gibanja. Po polletnem poročanju sodišč bo možno 
prvič oceniti tudi dinamiko sodnih zaostankov, zato bodo ustrezni 
podatki posredovani z dodatnim poročilom v mesecu septembru. 

Čeprav podatki v celoti kažejo na ugodna gibanja sodnih zadev, 
pa so dokajšnje razlike med različnimi vrstami sodišč, oziroma 
med posameznimi sodišči. Nadaljnji načrtovani ukrepi za 
povečanje učinkovitosti sodstva, tako kadrovski, organizacijski 
kot zakonodajni, so zato prilagojeni stanju na določenih kritičnih 
področjih in bodo tudi selektivno uporabljani. 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je predlagalo uvedbo 
posebnega projekta za pospešeno zmanjševanje sodnih 
zaostankov na izbranih pravnih področjih in sodiščih (projekt 
Herkules). Z določbami o dodeljevanju sodnikov sodiščem, kjer 
je potrebno izvajanje takih ukrepov in o nagrajevanju sodnikov, je 
bil 31.5.2001 dopolnjen in spremenjen Zakon o sodniški službi 
(Ur. I. RS, štev. 48/2001). Že v letu 2001 pa so načrtovane nadaljnje 
spremembe tega zakona, s katerimi bo dodelan sistem vstopa v 
sodniško službo, spremljanje sodnikovega dela, napredovanje, 
disciplinska odgovornost ter vloga sodne in pravosodne uprave. 

Kot poseben ukrep je poskusno uveden projekt pravdnemu 
postopku pridruženega alternativnega reševanja sporov s 
posredovanjem (mediacijo) zaradi sklenitve izvensodne ali sodne 
poravnave, ki od 1. januarja 2001 poteka na pravdnem oddelku 
Okrožnega sodišča v Ljubljani in Celju. 

Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju opravljajo izvršbo zasebni 
izvršitelji z državno koncesijo. S strani Ministrstva za pravosodje 
je bilo imenovanih 50 izvršiteljev, ki so začeli z delom v aprilu 
2000. Glede na dosedanje rezultate so v pripravi spremembe in 
dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki bodo sodišča 
dodatno razbremenile odvečnega administriranja v izvršilnih 
postopkih. 

V letu 2000 je bilo izvoljenih v sodniško funkcijo 41 sodnikov, tako 
je bilo ob koncu leta 2000 na sodiščih v Sloveniji skupaj 728 
sodnikov ter 2028 sodnega osebja. 

Med pomembne razloge za dvig storilnosti sodstva uvrščamo 
tudi intenzivno izobraževanje sodnikov v Centru za izobraževanje 
v pravosodju, ki redno pripravlja obsežne programe izobraževanja 
v pravosodnih organih. Tako je bilo v letu 2000 prijavljenih več kot 
35 različnih izobraževanj, vsak sodnik se je načeloma udeležil 
izobraževanj v skupnem trajanju najmanj treh, v povprečju petih, 
nekateri do deset delovnih dni. Posebna pozornost je namenjena 
izobraževanju iz prava EU. Na tem področju je bil razvit program 
osnovnega izobraževanja z domačimi predavatelji, ki je sodnikom 
stalno na voljo, zagotovljeni so tudi seminarji za pridobivanje 
specializiranega znanja. Precejšnje število pravosodnih delavcev 
se je v organizaciji Centra udeležilo tudi izobraževanj v tujini. 

V okviru twinning programa Organizacija in delovanje pravosodja 
ter izobraževanje, ki poteka od leta 2000, je posebni sklop 
namenjen izobraževanju v pravosodju. Doslej je bila v okviru 
tega programa izvedena ekspertna misija tujih strokovnjakov, ki 
so pripravili poročilo o delovanju Centra za izobraževanje v 
pravosodju ter usmeritve za njegovo nadaljnje delo. , 

Kot rezultat večletne aktivnosti slovensko sodstvo razpolaga s 
sistemom informacijske podpore, ki je visoko razvit in učinkovit 
tudi v primerjavi s podobnimi sistemi v državah članicah Evropske 
unije. Sistem zajema dostop do pravnih informacij, vključno s 
sodnimi odločbami in besedili predpisov, podporo pisarniškemu 
poslovanju v različnih postopkih, ter popolno podporo delovanja 
obeh pomembnih registrov v sodni pristojnosti, zemljiške knjige 
in registra podjetij. Vsakomur, ki dela v sodstvu, je na razpolago 
na omrežje priključen računalnik z dostopom do podatkov, ki so 
potrebni za specifično delovno mesto. Zaradi opremljenosti 
razpravnih dvoran z računalniško opremo je ta hip v sodstvu 
število računalnikov celo večje od števila zaposlenih. Razvoj in 
podporo tega sistema, predvsem v pogledu razvoja specializiranih 
aplikacij in nabave tehnološko enotne strojne opreme, zagotavlja 
Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS. Strokovnjaki 
Centra stalno preverjajo organizacijske in tehnološke rešitve tudi 
skozi aktivno udeležbo na mednarodnih forumih. 

DENACIONALIZACIJA 

Ukrepi za pospešitev procesa denacionalizacije 

Na podlagi analiz stanja v upravnih enotah, ki odločajo o 
denacionalizacijskih zahtevkih na prvi stopnji in na podlagi 
ugotovitev in izkušenj pri delu državnih organov, Vlada Republike 
Slovenije redno spremlja problematiko in napredek pri reševanju 
denacionalizacijskih zahtev ter s sprejetimi ukrepi vpliva na 
pospešitev denacionalizacijskih postopkov. 
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V okviru programa ukrepov za pospešitev denacionalizacijskih 
postopkov je Vlada Republike Slovenije 22. februarja 2001 sprejela 
sveženj sklepov, ki se nanašajo predvsem na izboljšanje 
kadrovskih in organizacijskih pogojev dela pri reševanju 
denacionalizacijskih zahtev. Tako je Vlada Republike Slovenije v 
letu 2001 odobrila 36 novih zaposlitev z visoko stopnjo izobrazbe 
na upravnih enotah za pospešitev reševanja zaostankov v 
denacionalizacijskih postopkih na prvi stopnji. Ministrstvu za 
notranje zadeve, Uradu za upravne-notranje zadeve je odobrila 
zaposlitev treh univerzitetnih diplomiranih pravnikov za pospešitev 
postopkov na drugi stopnji pri ugotavljanju državljanstva kot 
predhodnega vprašanja. Vlada Republike Slovenije je v okviru 
ukrepov za izboljšanje kadrovskih razmer naložila Ministrstvu za 
pravosodje, da v mejah svojih pristojnosti prouči možnosti 
kadrovskih okrepitev na Državnem pravobranilstvu Republike 
Slovenije, kar je bilo realizirano. Vlada je prav tako naložila Slovenski 
odškodninski družbi d.d., da v okviru svojih pooblastil prouči 
možnost dodatnih zaposlitev v družbi za zagotovitev sodelovanja 
njenega predstavnika pri delu upravnih organov v fazi posebnega 
ugotovitvenega postopka. Posebna pozornost je namenjena ne 
le okrepljenemu zaposlovanju za potrebe pospešitve 
denacionalizacijskih postopkov, temveč tudi izobraževanju in 
usposabljanju upravnih delavcev, ki te postopke vodijo. 

V okviru ostalih ukrepov je Vlada Republike Slovenije naložila 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da 
pripravi poročilo o že sklenjenih sporazumih z denacionalizacijskimi 
upravičenci s ciljem spremeniti navodila o načinu sklepanja 
sporazumov za vračanje podržavljenih kmetijskih zemljišč, ki jih 
ni mogoče vrniti v naravi, v obliki nadomestnih zemljišč, ter 
konkretizacija drugih ukrepov za pospešitev izvajanja postopkov 
denacionalizacije. 

Med pomembne sklepe navedene seje Vlade Republike Slovenije 
sodi tudi zaveza vseh ministrov, da bodo vsak v okviru svojih 
pristojnosti storili vse za čim bolj intenzivno pospešitev postopkov 
denacionalizacije. Vlada je tudi odločila, da delo Urada za 
denacionalizacijo preide iz vladne službe med naloge Ministrstva 
za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje je na vladni ravni 
prevzelo politično in medresorsko koordinacijo pri izvajanju 
denacionalizacijskih postopkov. 

Ministrstvo za pravosodje organizira redne koordinacijske 
sestanke o dejanskih in pravnih vprašanjih v procesu 
denacionalizacije, ki dodatno prispevajo k uskladitvi stališč 
posameznih organov, ki odločajo na tem področju. 

Ministrstvo za pravosodje je v okviru svojih pristojnosti in 
upoštevaje sklepe Vlade RS, vzpodbudilo ostale državne organe, 
da se denacionalizacijski postopki pospešijo z dokončno odločitvijo 
na drugi stopnji.To pomeni, da drugostopenjski organ sam odpravi 
morebitne pomanjkljivosti iz postopka na prvi stopnji in odloči o 
zadevi s svojo odločbo, namesto da prvostopno odločbo odpravi 
in zadevo vrne organu prve stopnje v ponovno odločanje. 

Prav tako je Ministrstvo za pravosodje vsem okrajnim sodiščem 
poslalo pobudo, da prioritetno rešujejo denacionalizacijske spore 
ter tiste zemljiškoknjižne predloge, ki se nanašajo na vpis 
nepremičnin, pridobljenih z denacionalizacijskimi odločbami, v 
zemljiško knjigo. Hkrati je Vlada na predlog Ministrstva za 
pravosodje zavezala Državno pravobranilstvo RS, da zagotovi 
sodelovanje državnih pravobranilcev pri delu upravnih organov, 

ko odločajo o denacionalizacijskih zahtevkih na prvi stopnji. 
Državno pravobranilstvo vsake tri mesece redno poroča 
Ministrstvu za pravosodje in Vladi Republike Slovenije o poteku in 
učinkovitosti sodelovanja z upravnimi organi. 

Vlada Republike Slovenije je dne 22.2.2001 sprejela tudi izjavo 
volje, v kateri ugotavlja, da je hitrejše reševanje zahtevkov za 
denacionalizacijo v javnem interesu, zato želi pospešiti reševanje 
tudi tistih postopkov denacionalizacije, v katerih Republika Slovenija 
nastopa kot zavezana stranka. Upravičenci naj bi se z njo o 
vračilu dogovorili praviloma s poravnavo. Po uskladitvi besedila 
poravnave z denacionalizacijskimi upravičenci bo o sklenitvi 
poravnave odločila Vlada Republike Slovenije po postopku in na 
način, kot to določa poslovnik Vlade Republike Slovenije. 

Napredek v procesu denacionalizacije od lanskega poročila 

V denacionalizacijskih postopkih je bilo po stanju na dan 30.04.2000 
odločeno o 49,6% zahtevanega premoženja, (Tabela 1). V 
enoletnem obdobju se je odstotek vrnjenega premoženja povečal 
na 59,2% (Tabela 2), pri čemer je potrebno poudariti, da se je 
zaradi 300 novo vloženih zahtev povečala tudi vrednost 
zahtevanega premoženja.Ob nespremenjeni vrednosti 
zahtevanega premoženja bi bil delež odločenega premoženja 
preko 60%. Skupna vrednost zahtevanega premoženja na dan 
30.04.2000 je znašala 4,54 milijarde DEM, leto kasneje pa 4,62 
milijarde DEM. Ker obseg in vrednost zahtevanega premoženja 
nista konstantna, je v Tabeli 3 prikazana tudi primerjava odločenega 
premoženja na dan 30.04.2001 glede na že odločeno premoženje 
na dan 30.04.2000. Taka primerjava izkazuje skupno 21,3% 
povečanje, iz tabele pa je razvidno povečanje tudi za posamezno 
vrsto premoženja. Ta odstotek izkazuje delovno uspešnost 
oziroma storilnost delavcev, ki odločajo o zadevah na prvi stopnji. 

V Tabeli 4 je napredek po posameznih vrstah premoženja prikazan 
v odstotkih. 

V času od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do konca meseca 
aprila leta 2001 je bilo pri upravnih organih vloženih skupaj 35.858 
zahtev, od tega je v celoti zaključenih oziroma rešenih 22.843 
zadev, kar predstavlja 64 odstotkov vseh vloženih zahtev. 
Nerešenih ostaja tako še 36 odstotkov zadev. 

Iz Tabele 5 je razvidno, da je bilo pri upravnih organih do 30.04.2001 
vloženih 35.858 zahtev. To število ni konstantno, čeprav je rok za 
vlaganje zahtev iz zakona o denacionalizaciji že potekel. Skupno 
število vloženih zahtev se spreminja (povečuje) iz razloga stvarne 
(ne)pristojnosti, kjer gre lahko za delne odstope zadev znotraj 
upravnega organa ali odstope med upravnimi organi ter za 
odstope zaradi ugotovljene stvarne (ne)pristojnosti, ko zadeve 
preidejo iz sodne nazaj v upravno reševanje (t.i. kompetenčni 
spori) in se pri upravnem organu v smislu pravil splošnega 
upravnega postopka evidentirajo kot nove zadeve. 

Razlog za povečanje števila zahtevkov in posledično za povečanje 
vrednosti zahtevanega premoženja je potrebno iskati tudi v še 
vedno odprtem roku za vlaganje zahtevkov po zakonu o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja 
in pravic (Uradni list RS, št.5/94 in spremembe). Rok za vlaganje 
teh zahtevkov poteče 1.julija 2001. 

(Aktualne podatke bo moč podati v mesecu septembru.) 
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VIR: PODATKI IZ DE2 

TABELA 4: PRIKAZ VRNJENEGA PREMOŽENJA 

- glede na obseg in vrednost vrnjenega premoženja 

• •. , - * • < • • ; . '. v ' 1 . ;t , 

VRSTA 

VRNJENEGA 
PREMOŽENJA 

VRNJENO PREMOŽENJE v % NAPREDEK 

do 30.04.2000 do 30.04..2001 IV. 2000 

IV. 2001 

kmetijsko zemljišče 40.3 % 48.6 % 8.3 % 
gozdovi 60.4 % 65.2 % 4.8 % 
stanovanjske enote 64.5 % 84.1 % 19.6 % 
poslovni prostori 68.8 % 77.2 % 8.4 % 
stavbna zpmljišča 39.1 % 47.0 % 7.9 % 
podjetja 55.5 % 66.5 % 11.0% 
premičnine 37.4 % 59.7 % 22.3 % 
SKUPAJ: 49.6 % 59.2% 9.6% 

Protlkorupcljski ukrepi 

Republika Slovenija po domačih statistikah in po tujih ocenah 
(npr. Poročilo Sveta Evrope - Skupine držav proti korupciji GRECO 
iz decembra 2000) ne sodi med države, obremenjene s 
korupcijskimi pojavi. Sprejela je številne zakonodajne in 
institucionalne ukrepe proti korupciji, kar pomeni, da so v Sloveniji 
že več let v veljavi ustrezni zakoni in vzpostavljene institucije za 
boj proti korupciji. 

Februarja 2000 je Republika Slovenija ratificirala Kazenskopravno 
konvencijo Sveta Evrope o korupciji, meseca januarja 2001 pa 
Konvencijo OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah. V teku je 
postopek za ratifikacijo Civilnopravne konvencije Sveta Evrope o 
korupciji, njena določila pa so že upoštevana v predlogu 
Obligacijskega zakonika, ki je v drugi obravnavi v Državnem 
zboru. 

Poleg številnih deontoloških kodeksov raznih profesij, ki v Sloveniji 
že obstajajo, je Vlada Republike Slovenije v januarju 2001 po 

priporočilu Sveta Evrope sprejela tudi Kodeks ravnanja javnih 
uslužbencev. 

Vlada Republike Slovenije se je meseca marca 2001 seznanila s 
poročilom Skupine držav Sveta Evrope za boj proti korupciji - 
GRECO o stanju na področju korupcije v Republiki Sloveniji. Ob 
obravnavi teh priporočil je Vlada RS ustanovila medresorsko 
Koordinacijsko komisijo za boj zoper korupcijo, v kateri sodelujejo 
predstavniki najpomembnejših organov izvršilne veje oblasti ter 
predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Državnega 
tožilstva Republike Slovenije, Državne revizijske komisije za javna 
naročila in Računskega sodišča. Naloga koordinacijske komisije 
je predvsem okrepitev medresorskega sodelovanja in 
usklajevanje udeleženih institucij pri preprečevanju ter odkrivanju 
korupcije in priprava sistemskih rešitev. Istočasno je Vlada RS 
odločila, da se pri predsedniku Vlade RS ustanovi Urad RS za 
preprečevanje korupcije, katerega osnovne naloge so, v 
sodelovanju z ustreznimi institucijami, uresničevanje priporočil iz 
poročila ocenjevalne misije GRECO, priprava nacionalne 
protikorupcijske strategije, priprava nove zakonodaje o 
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preprečevanju korupcije v Sloveniji ter usmerjanje dela 
koordinacijske skupine za preprečevanje korupcije. 
Republika Slovenija tesno sodeluje z ustreznimi institucijami Sveta 
Evrope in EU v preprečevanju in boju proti korupciji. 

Izvajanje Priloge XIII 

Republika Slovenija ugotavlja, da izvajanje Priloge XIII k 
Evropskemu sporazumu poteka brez težav. V času od uveljavitve 
Zakona o vzajemnosti pa do začetka junija 2001 je Ministrstvo 
za pravosodje prejelo devetinpetdeset vlog za ugotovitev 
vzajemnosti, ki so jih vložili državljani držav članic Evropske unije. 

Ministrstvo za pravosodje je v roku izdalo triintrideset odločb. V 
šestindvajsetih primerih je ugotovilo obstoj vzajemnosti. V enem 
primeru je bila vzajemnost ugotovljena za del zahteve.V šestih 
primerih je bilo ugotovljeno, da vzajemnost ne obstaja. 

V dveh zadevah je vloga popolna, predhodni postopki so že 
zaključeni, vendar odločba še ni bila izdana. 

Ministrstvo je pri pregledu sedemnajstih vlog ugotovilo, da niso 
priložene vse listine, ki so taksativno naštete v 8. členu Zakona 
ter vlagatelje pozvalo, da v zakonskem roku vloge dopolnijo z 
manjkajočimi prilogami. 

Na podlagi 9. člena Zakona je Ministrstvo za pravosodje poslalo 
sedem zaprosil za podatke in sicer eno zaprosilo v ZRN, eno 
zaprosilo v Republiko Grčijo in pet zaprosil v Republiko Italijo. 

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti Ministrstvu za pravosodje ne 
nalaga obveznosti spremljanja nadaljnjih aktivnosti v zvezi s 
pridobitvijo lastninske pravice na nepremičninah, saj gre za pravne 
posle med strankami. Na podlagi izdanih odločb o ugotovitvi 
vzajemnosti sta bila do sedaj izdana dva sklepa o vpisu lastninske 
pravice v zemljiško knjigo, in sicer za avstrijskega in nemškega 
državljana. 

2.1.3. Človekove pravice in varstvo manjšin 

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ombudsman) je 
bil ustanovljen na podlagi Ustave RS in posebnega Zakona o 
varuhu človekovih pravic. Čeprav Ustava RS dopušča možnost 
posebnih varuhov za posamezna področja, je ustanovljen le en 
varuh s širokim področjem delovanja. Varuh je samostojen, 
neodvisen in nepristranski organ, ki ga za dobo šestih let na 
predlog predsednika republike izvoli Državni zbor RS. Leta 2000 
je mandat zaključil prvi varuh in v začetku leta 2001 je bil imenovan 
njegov naslednik. 

Varuh vsako leto pripravi poročilo o svojem delu in z njim seznani 
Državni zbor RS in javnost. V teh poročilih opozarja na 
pomanjkljivosti na zakonodajnem področju ter na področju 
delovanja sodne in izvršne veje oblasti. 

Statistična obdelava dela varuha za leto 2000 kaže podobne 
trende kot so veljali v prejšnjih letih. Odprtih je bilo 3059 zadev 
(leta 1999 3411 zadev) in med njimi jih je bilo največ na področju 
sodnih in policijskih postopkov ter na področju upravnih zadev. 
Zadnja opozorila varuha se glede na prejete pobude nanašajo na 
vse več pritožb povezanih z uporabo prisilnih sredstev v policijskih 
postopkih in na vedno večje težave na področju izvrševanja 
pripora in kazni zapora zaradi prezasedenosti zavodov za 
prestajanje kazni zapora. Resno opozorilo leti tudi na zakone, ki 
še niso sprejeti ali v celoti usklajeni z modernimi načeli varstva 

človekovih pravic: zakon o delovnih razmerjih, zakon, ki bo uredil 
varovanje pravic na področju duševnega zdravja ter zakon o 
nadzoru obveščevalne in varnostne dejavnosti. 

Iz vsakoletnega števila vloženih in obravnavanih pobud izhaja, 
da je bil inštitut varuha dobro sprejet in da uživa med državljani 
Slovenije velik ugled. 

Status državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 

S sprejetjem Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) julija 
1999 je bil zadovoljivo rešen status državljanov teh držav, ki se 
niso odločili za pridobitev slovenskega državljanstva in ko so 
imeli v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče na dan 23. decembra 
1990 ali ki so bivali v Sloveniji na dan 25. junija 1991 in so nadalje 
brez prekinitev bivali v Sloveniji. 

Ustavno sodišče RS je z odločbo, objavljeno 16. junija 2000, 
razveljavilo nekatere določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
določene razloge za zavrnitev izdaje dovoljenja za stalno bivanje 
v Sloveniji. 

Vlada je zato 27. maja 2001 sprejela predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah ZUSDDD in predlagala njegovo sprejetje po hitrem 
postopku. V predlogu zakona je na novo določeno pooblastilo 
organu, pristojnemu za odločanje o izdaji dovoljenja, da o razlogih, 
ki izključujejo možnost izdaje dovoljenja za stalno prebivanje, 
odloča po prostem preudarku: upoštevati mora dolžino prebivanja 
tujca v državi, njegove osebne, družinske, gospodarske, socialne 
in druge vezi, ki ga vežejo na Slovenijo, in posledice, ki bi jih za 
tujca povzročila zavrnitev izdaje dovoljenja. V predlogu zakona je 
na opozorilo Ustavnega sodišča tudi na novo določeno, da lahko 
pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, če 
je bil tujec s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje na 
zaporno kazen najmanj treh let ali na zaporne kazni, katerih skupna 
dolžina presega pet let. Predlog zakona je bil uvrščen na redno 
junijsko sejo Državnega zbora RS po skrajšanem postopku. 

Manjšinske pravice in varstvo manjšin 

Republika Slovenija se je ob osamosvojitvi s Temeljno ustavno 
listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1-4/91) zavezala, da zagotavlja varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin vsem osebam na svojem ozemlju na glede 
na njihovo pripadnost brez sleherne diskriminacije in v skladu z 
Ustavo RS in veljavnimi mednarodnimi pogodbami. Na tej osnovi 
61. člen Ustave RS jamči vsem prebivalcem Republike 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. 

Pri Vladi RS deluje posebna Komisija za narodne skupnosti in 
Komisija za zaščito romske etnične skupnosti. V obeh komisijah 
sodelujejo predstavniki narodnosti. V Državnem zboru RS pa 
med njegovimi delovnimi telesi deluje tudi Komisija za narodni 
skupnosti. 

Pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki živita v 
Republiki Sloveniji, so ustrezno urejene tako v Ustavi RS kot v 
posameznih zakonih in so po nekaterih vprašanjih nad evropskimi 
manjšinskimi standardi. Zaščita posebnih pravic obeh narodnosti 
je opredeljena in zagotovljena v 37 zakonih in predpisih ter v 
statutih občin, kjer pripadniki narodnosti živijo. Kot zadnji med 
tovrstnimi zakoni je bil sprejet novi Zakon o posebnih pravicah 
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italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 35/2001). Obema avtohtonima 
narodnima skupnostima so zagotovljene kolektivne in individualne 
pravice z zaščito posebnih pravic: do svobodne in enakopravne 
rabe materinega jezika, do dvojezičnega šolanja oz. šolanja v 
materinem jeziku, kulturne dejavnosti obeh narodnih skupnosti, 
do informiranja v materinem jeziku in lastne založniške dejavnosti, 
do rabe narodnih simbolov in do stikov z matičnima narodoma ter 
do volitev lastnega poslanca v Državni zbor in lastnih svetnikov 
v občinske svete. Da bi zajamčila varstvo pravic narodnih 
skupnosti, ustava predvideva, da so zakoni in drugi predpisi, ki 
se nanašajo na uresničevanje z ustavo zajamčenih pravic narodnih 
skupnosti, lahko sprejeti le ob soglasju predstavnikov narodnih 
skupnosti (pravica veta). Za uresničevanje svojih pravic in 
izražanje svojih interesov pripadniki narodnih skupnosti ustanovijo 
samoupravne narodne skupnosti, ki kot osebe javnega prava 
predstavljajo njihovo politično predstavništvo in sogovornika 
države ter lokalnih skupnosti. Posebne pravice italijanske in 
madžarske narodne skupnosti so zagotovljene na narodnostno 
mešanih območjih, zato jih ustava jamči ne glede na število 
pripadnikov narodnih skupnosti, ki na teh območjih živijo. Za 
uresničevanje zagotovljenih pravic se v državnem proračunu in 
v proračunih občin zagotavljajo tudi posebna namenska sredstva. 

65. člen ustave 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. Določbe o 
posebnih pravicah Romov se 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. čl. Zakona o lokalnih volitvah. Ustavno 
sodišče RS je 8. marca 2001 z odločbo naložilo Državnem zboru 
RS, da najpozneje v roku enega leta uskladi Zakon o lokalni 
samoupravi z Ustavo RS na način, da določi merila, na podlagi 
katerih bodo občine ugotovile, ali na njihovem območju živi 
avtohtono naseljena romska skupnost in čas, v katerem morajo 
občine uresničiti pravico Romov do predstavništva v občinskih 
svetih. Posebna skrb Romom je namenjena tudi v nekaterih drugih 
zakonih (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 ter se vanjo enakopravno vključila. 
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 in pol je program že prinesel konkretne 
rezultate zlasti na področju vzgoje in izobraževanja, kjer se je 
izboljšala 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). 

Republika Slovenija je 3.7.1997 podpisala Evropsko listino o 
regionalnih in manjšinskih jezikih, ki je bila ratificirana 17.7.2000. 
Okvirno konvencijo o regionalnih ali manjšinskih jezikih je 

Republika Slovenija podpisala 1.2.1995, ratificirala 23.3.1998, v 
veljavo pa je stopila 1.7.1998. Ob deponiranju ratifikacijskih listin 
je Slovenija predložila posebno deklaracijo, ki pravi, da sta kot 
narodni manjšini v Republiki Sloveniji obravnavani avtohtoni 
italijanska in madžarska narodna skupnost. V skladu z Ustavo 
RS in notranjo zakonodajo Republike Slovenije pa se bodo določila 
konvencije nanašala tudi na pripadnike romske skupnosti, ki živijo 
v RS. Za otroke hrvaške, makedonske in albanske narodnosti, ki 
obiskujejo osnovne šole v slovenskem jeziku, je organiziran tudi 
dopolnilni pouk v materinem jeziku. 

2.1.4 Sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami 

Slovenija ima z Republiko Avstrijo poglobljene in intenzivne 
odnose, kar se je v zadnjem času potrdilo s pogostimi stiki na 
najvišji politični ravni. Posebno dobro državi sodelujeta na 
gospodarskem področju, saj je Avstrija na četrtem mestu med 
slovenskimi zunanjetrgovinskimi partnerji in država z največjim 
deležem neposrednih tujih investicij v slovensko gospodarstvo. 

Ministra za zunanje zadeve obeh držav sta 7. marca 2001 na 
Dunaju podpisala Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, 30. aprila 
2001 pa sta v Ljubljani podpisala Sporazum med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti. Dogovorila sta se tudi o sklicu 
konference strokovnjakov (pravnikov in zgodovinarjev) 12. 
septembra 2001, ki naj bi osvetlila odnose med državama v 
obdobju neposredno pred, med in po drugi svetovni vojni. 

Slovenija se je udeležila Regionalne konference na Dunaju, ki je 
biia sklicana na avstrijsko pobudo 6. junija 2001 in so se je poleg 
gostiteljice udeležili še zunanji ministri Češke, Madžarske, 
Slovaške in namestnik poljskega zunanjega ministra. Slovenija, 
kot srednjeevropska in sredozemska država, avstrijsko pobudo 
o tesnejšem sodelovanju omenjenih držav sprejema kot možnost 
za krepitev svoje srednjeevropske identitete. Udeleženci 
konference so med drugim obsodili povezovanje odpiranja 
bilateralnih vprašanj s procesom pogajanj za vstop v EU. 

Slovenija si prizadeva za napredek pri ureditvi položaja in 
uresničevanja pravic slovenske manjšine v Avstriji. 

Partnersko sodelovanje med Slovenijo in Republiko Italijo se utrjuje 
in poglablja na vseh ravneh. Italijanski parlament je 14. februarja 
2001 sprejel zakon o globalni zaščiti slovenske manjšine v Italiji, 
s čimer se je zaprlo vprašanje, ki je bilo med državama dolgo 
odprto. Med slovenskimi izvoznimi in uvoznimi partnerji se Italija 
nahaja na drugem mestu. 

Sodelovanje med državama se je poglobilo na naslednjih področjih: 
v železniškem prometu je bilo doseženo soglasje med državama 
glede poteka hitre železniške proge Benetke-Trst-Ljubljana v 
okviru 5. evropskega koridorja. 22. januarja 2001 je bila podpisana 
pogodba o dodelitvi tridesetletne koncesije Luki Koper za uporabo 
VII. kontejnerskega pomola v tržaškem pristanišču. Z namenom 
boja proti organiziranemu kriminalu in preprečevanju ilegalnih 
migracij so 15. januarja 2001 na delu državne meje začele s 
poskusnim nadzorom mešane enote sestavljene iz slovenskih in 
italijanskih policistov, katerih sodelovanje sta obe strani ocenili 
kot zelo uspešno. Na obrambnem in vojaškem področju dobro 
bilateralno sodelovanje in sodelovanje v projektu MLF 
(Multinational land force) med Italijo, Slovenijo, Madžarsko (po 
pristopu Hrvaške septembra lani gre za kvadrilateralo) bistveno 
prispeva k slovenskemu doseganju ciljev in standardov veljavnih 
v NATO. 
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Slovenija redno izpolnjuje pogodbene obveznosti iz. t.i. Rimskega 
sporazuma iz leta 1983, ki predvideva obročno izplačevanje 
odškodnine za zapuščeno imetje italijanskih optantov v višini 110 
milijonov USD in nalaga svoj delež na fiduciarni račun komercialne 
banke v Luksemburgu. Leta 2002 bo izplačan zadnji obrok in 
Slovenija pričakuje, da bo Italija omenjena sredstva tudi prevzela. 

S prejemom skupnega poročila, v katerem je bilo obdelano obdobje 
od leta 1880 do leta 1956, je julija 2000 z delom končala mešana 
slovensko-italijanska zgodovinsko kulturna komisija, kar 
slovenska stran ocenjuje kot pomemben prispevek k osvetlitvi 
nekaterih težkih obdobij skupne preteklosti. Slovenska stran z 
italijansko stranjo usklajuje datum in način objave skupnega 
poročila in pričakuje, da bo do objave čimprej prišlo. 

Odnosi med Slovenijo in Republiko Madžarsko so dobri in 
prijateljski, kar potrjujejo številni dvostranski stiki v letošnjem 
letu. Med državama ni pomembnejših odprtih vprašanj. Slovenija 
in Madžarska zgledno skrbita za varstvo obeh manjšin na podlagi 
posebnega bilateralnega sporazuma iz leta 1992, katerega 
formalnopravna ureditev zaščite manjšin presega nivo zaščite, 
določene z Evropsko konvencijo Sveta Evrope o zaščiti manjšin. 

V okviru gospodarskega sodelovanja si državi prizadevata za 
povečanje obsega blagovne menjave, ki ne ustreza dejanskim 
možnostim in željam, čeprav od leta 1992 naprej stalno raste. 
Dobro sodelujeta tudi v okviru CEFTA, kjer je Madžarska 
najpomembnejši partner Slovenije v trgovini s kmetijskimi 
proizvodi. 

Madžarska je bila do sedaj edina sosednja država, s katero 
Slovenija ni imela neposredne železniške povezave. Zato je bil 
začetek rednega obratovanja železniške proge, 10. junija 2001, 
izrednega pomena tako za obe državi kot tudi za vzpostavitev 
glavnih evropskih prometnih povezav. Slovenija pričakuje, da bo 
nova železniška povezava pomembno prispevala k pospešitvi 
gospodarskega sodelovanja in pri usmerjanju madžarske 
prekomorske menjave na Luko Koper. Madžarska je trenutno s 
15 % deležem za Luko Koper druga najpomembnejša tranzitna 
država. 

V perspektivi vključitve obeh držav v EU, se obe intenzivno 
pripravljata za delovanje v okviru Schengenskega sistema. 
Pristojne službe obeh držav dobro sodelujejo na področju 
odkrivanja in preprečevanja organiziranega kriminala ter 
nedovoljenih migracij. 

Odnosi med Slovenijo in Republiko Hrvaško so dobri in prijateljski, 
intenzivnost sodelovanja je na visoki ravni. V letošnjem letu je bilo 
realiziranih vrsto sestankov na najvišjih in visokih političnih ravneh. 
Slovenija in Hrvaška posebej dobro sodelujeta tudi na 
multilateralnem področju. Slovenija ima velik interes za 
približevanje in vključevanje Hrvaške v evroatlantske asociacije. 
V letošnjem letu je Slovenija podprla pristop Hrvaške v »Vilniuško 
skupino« držav aspirantk za članstvo v NATO. 

Hrvaška je za Slovenijo pomemben zunanjetrgovinski partner. 
Menjava s Hrvaško je tretjino večja od menjave z vsemi državami 
CEFTA skupaj. Največji del slovenskih naložb v tujini je na 
Hrvaškem - 51%. Slovenija pričakuje, da bo prišlo do nadaljnjega 
povečanja investiranja z uveljavitvijo že podpisanega Sporazuma 
o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij. Med državama je bilo 
sklenjenih 35 bilateralnih sporazumov, od katerih jih je 29 že v 
veljavi. 

Na zadnjem srečanju obeh predsednikov vlad 9. junija 2001 na 
Reki na Hrvaškem je bil dosežen dogovor o rešitvi vprašanja 
Nuklearne elektrarne Krško na osnovi enakopravnega lastništva, 
pri čemer bosta državi prevzeli skupno odgovornost pri reševanju 
odpadkov in medsebojno poravnali obveznosti in terjatve. Prav 

tako sta premiera dosegla napredek glede dokončne ugotovitve 
in označitve poteka meje na kopnem in določitve meje na morju. 
Obe strani sta na načelni ravni že uskladili 99,1 % poteka celotne 
670 kilometrov dolge kopenske meje. V pogledu meje na morju 
sta si pogajalski skupini obeh držav predstavile variantne predloge 
za razmejitev, dokončna razmejitev pa bo predvidoma sledila po 
politični verifikaciji predlogov. 

Regionalno sodelovanje 

Slovenija poleg Italije in Avstrije finančno največ prispeva za 
delovanje Srednjeevropske pobude (SEP). V številnih primerih so 
projekti in dejavnosti SEP komplementarni s programi, ki jih izvajajo 
druge evropske mednarodne organizacije, predvsem EU, 
namenjeni pa so zlasti državam JVE. Slovenija v SEP vodi delovno 
skupino za mala in srednja podjetja (SME), vendar soglaša s 
predlogi za temeljito preobrazbo zastarelega sistema delovnih 
skupin. 

Trilateralna pobuda, ki se je od leta 1996 uveljavila kot pomembno 
regionalno povezovanje med Slovenijo, Italijo in Madžarsko, je 
lanskega 13. septembra, z vstopom Hrvaške, prerasla v 
Kvadrilateralno pobudo. Od tedaj je dejavnost znotraj iniciative 
zastala, vendar je s strani vseh držav članic izražena namera, 
da se sodelovanje v okviru Kvadrilaterale čimprej ponovno oživi. 

Pri delovanju Jadransko-jonska pobude je Slovenija kot pomorska 
država posebej zainteresirana za sodelovanje pri varovanju 
severnega Jadrana in njegovih vodnih virov ter za uveljavljanje 
ukrepov za varno plovbo v severnem Jadranu. Poleg tega je 
Slovenija še posebej aktivna v delovni skupini za boj proti 
organiziranemu kriminalu in ilegalnim migracijam. 

V regionalni pobudi SECI (South Eastern Cooperation Initiative), 
kjer sodeluje dvanajst držav iz regije, so slovenski strokovnjaki 
aktivno vključeni v dva elektroenergetska projekta in v koordinacijo 
regulacije telekomunikacij v državah JVE. Poleg tega je bil 11. 
junija v Ljubljani podpisan dokument o ustanovitvi SECI Centra za 
komercialno arbitražo in mediacijo. Glavni cilj Centra bo poglabljanje 
zaupanja tujih investitorjev v pravni in dejanski okvir reševanja 
komercialnih sporov na učinkovit in nepristranski način. Center, 
ki bo imel v Sloveniji status javnega zavoda in bo predvidoma 
začel z delovanjem oktobra letos, bo v prvi fazi nudil izobraževanje 
in usposabljanje ter vzpodbujal razvoj arbitraže in mediacije v 
regiji in sicer na način posredovanja informacij, pomoči ter 
logistične podpore. Državni zbor je ratificiral Sporazum o 
sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boja proti 
njemu. RS se vključuje v njegovo izvajanje. 

Slovenija je v letu 2000 okrepila sodelovanje tudi z Višegrajsko 
skupino. Predsednik Vlade dr. Drnovšek se je decembra 2000 v 
Bratislavi udeležil skupnega srečanja predsednikov vlad držav 
V4, Slovenije in Estonije, kjer so izmenjali mnenja o EU po vrhu v 
Niči. Dr. Drnovšek je povabljen, da se v statusu posebnega gosta 
udeleži naslednjega vrha VS ob koncu madžarskega 
predsedovanja (konec maja ali začetek junija 2002). Dogovorjena 
je tudi udeležba Slovenije v določenih projektih višegrajskega 
fonda, ki so posebnega pomena oz. skupnega interesa; in 
nadaljevanje političnih konzultacij na delovni ravni, podobno kot 
so bile prve konzultacije na ravni političnih direktorjev novembra 
2000 v Varšavi. 

Slovenija nadaljuje s sodelovanjem v vseh delovnih telesih 
Delovne skupnosti Alpe-Jadran. Slovenija v letošnjem letu 
zaključuje uspešno triletno predsedovanje Delovni skupini za šport 
in Delovni skupini za mladino, nadaljuje pa s predsedovanjem 
Delovni skupini za urejanje prostora. Slovenija tudi aktivno sodeluje 
pri dejavnostih Delovne skupine za stike z EU znotraj Komisije za 
gospodarstvo, promet in turizem. 
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Nekatera vprašanja, ki so posledica razpada bivše skupne 
države, se pospešeno rešujejo naprej in pri njih je bil dosežen 
napredek. Na nasledstveni konferenci držav naslednic po bivši 
SFRJ 25. maja 2001 na Dunaju, so predstavniki petih držav 
naslednic parafirali okvirni sporazum o vseh nasledstvenih 
vprašanjih. 

2.1.5 Splošna ocena 

Republika Slovenija si prizadeva, da ohrani doseženo stopnjo 
izpolnjevanja kopenhagenskih političnih kriterijev za članstvo v 
Evropski uniji. S posameznimi ukrepi kot so: izboljšave v 
pravosodju, napredek pri izboljšanju delovanja javne uprave in 
pospešitev procesa denacionalizacije, država upošteva mnenje 
Evropske komisije in tako še dodatno skrbi za izboljšavo 
izpolnjevanja teh kriterijev 

V celoti ima Republika Slovenija vse značilnosti demokratične 
države s stabilnimi institucijami, ki zagotavljajo delovanje pravne 
države, spoštovanje in varstvo človekovih pravic in spoštovanje 
manjšin. V oktobru lanskega leta je država izvedla že tretje 
državnozborske volitve v samostojni demokratični državi, v 
novembru pa je bila imenovana nova vlada. V februarju tega leta 
je bil v Državnem zboru imenovan novi varuh človekovih pravic. 

Vključitev Slovenije v Evropsko unijo je prednostna naloga celotne 
države, ki se odraža pri delu vseh treh vej oblasti in po novem 
tudi pri nevladnih organizacijah, ki so od konca I. 2000 aktivno 
vključene v pogajalski proces preko Centra nevladnih organizacij. 
Državni zbor sprejema zakonodajo skladno z Državnim 
programom za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca 
i. 2002 in njegovimi spremembami in dopolnitvami; Vlada RS je 
program dela za letošnje leto pripravila skladno s ključnimi nalogami 
na področju vključevanja v Evropsko unijo; sodstvo pa nadaljuje 
z izboljšavami na zakonodajnem in organizacijskem področju. 

Večja skrb s strani Vlade RS je namenjena procesu 
denacionalizacije in zaključitvi postopkov do sredine I. 2002. 

Ugotovimo lahko, da država in pravna ureditev zagotavljajo 
izpolnjevanje kopenhagenskih političnih kriterijev za članstvo 
Republike Slovenije v Evropski uniji. 

2.2 Gospodarska merila 

2.2.1 Uvod 

Slovenija je v letu 2000 in prvih mesecih leta 2001 ohranila 
dinamično gospodarsko rast, krepila stabilnost gospodarstva in 
pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega tržnega 
gospodarstva ter večino strukturnih in institucionalnih reform. Za 
pospešitev teh procesov se bo slovenska vlada v prihodnje 
osredotočala na tri sklope področij ekonomske politike, na 
vzdrževanje in krepitev makroekonomske stabilnosti, na 
zaključevanje institucionalnih in strukturnih reform tranzicije in na 
vzpostavljanje dolgoročnejših mehanizmov za krepitev 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva na tujih 
trgih. 

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, ustvarjanje 
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 

Realno letno povečanje slovenskega bruto domačega proizvoda 
(BDP) je leta 2000 doseglo 4,6 odstotka, za leto 2001 pa Urad za 
makroekonomske analize in razvoj napoveduje 4,4-odstotno 
gospodarsko rast. Vlogo glavnega dejavnika gospodarske rasti 
je v letu 2000 ponovno prevzelo tuje povpraševanje. Oživljanje 
gospodarske rasti v najpomembnejših slovenskih trgovinskih 
partnericah je okrepilo realno rast izvoza in spodbujalo rast 
proizvodnje, zlasti v menjalnih sektorjih gospodarstva. Na drugi 
strani so visoke uvozne cene preko poslabšanja pogojev menjave 
in rasti stroškov vmesne porabe vplivale na zmanjševanje realne 
domače kupne moči in spremembo strukture trošenja. Zasebna 
in državna potrošnja sta naraščali bistveno počasneje od bruto 
domačega proizvoda. Pri tem je na umirjanje zasebne potrošnje 
vplivala tudi visoka zadolženost prebivalstva, ki je za financiranje 
visoke potrošnje v letu 1999 močno povečalo obseg najetih posojil 
v bankah, na upočasnitev rasti državne potrošnje pa je deloma 
vplivalo tudi omejevanje porabe sredstev iz državnega proračuna 
ob koncu leta 2000. V primerjavi z letom 1999 se je umirilo tudi 
investicijsko povpraševanje. 

Za razliko od leta 2000 bo gospodarska rast v letu 2001 ob 
nekoliko upočasnjeni rasti tujega povpraševanja in okrepljenem 
domačem povpraševanju bolj uravnotežena, vendar bo tuje 
povpraševanje ohranilo vlogo glavnega dejavnika gospodarske 
rasti. Realna rast izvoza blaga in storitev bo zaradi pričakovanega 
rahlega umirjanja konjunkture v EU nižja kot v letu 2000. Izvoz 
blaga in storitev pa bo še vedno realno naraščal hitreje od bruto 
domačega proizvoda. K nadaljevanju razmeroma ugodnih izvoznih 
gibanj v letu 2001 bo prispevala pričakovana nadaljnja krepitev 
gospodarske rasti v državah nekdanje Jugoslavije ter v večini 
tranzicijskih držav, s katerimi se bo krepilo sodelovanje preko 
internacionalizacije slovenskih podjetij. 

Rast domačega povpraševanja se je leta 2000 izrazito umirila, 
medtem ko se v letu 2001 krepi. Upoštevajoč ocenjeno rast plač 
in zaposlenosti bo realna rast zasebne potrošnje letos višja kot v 
letu 2000, vendar bo še precej zaostajala za rastjo bruto domačega 
proizvoda. Tudi rast investicij v osnovna sredstva bo letos 
predvidoma zaostajala za rastjo bruto domačega proizvoda , 
realna rast državne potrošnje pa se bo gibala približno na ravni 
realne rasti bruto domačega proizvoda. Na bolj dinamično rast 
domačega povpraševanja v letu 2001 bo ciklično vplivala 
predvsem umiritev investicijske in končne domače potrošnje v 
letu 2000. 

Inflacijska gibanja v letu 2000 so bila v veliki meri zaznamovana 
z dejavniki eksternega značaja, predvsem naraščajočimi cenami 
naftnih derivatov na svetovnem trgu, krepitvijo ameriškega dolarja 
ter naraščajočo inflacijo v EU. Zunanji inflacijski pritiski so 
neposredno in posredno preko dražjega uvoza in prenosov cen 
na druge proizvode in storitve na eni strani ter povišanih inflacijskih 
pričakovanj na drugi strani pospešili rast domačih proizvodnih 
cen in cen življenjskih potrebščin. Neposredni in posredni pritiski 
naftnih cen in krepitve dolarja so se v drugi polovici leta 2000 
nadaljevali in bili večji od pričakovanih, tako da je inflacija v 
povprečju leta presegla raven iz prejšnjega leta. Pod 
predpostavko postopnega upadanja cen nafte na svetovnih trgih 
v drugi polovici leta 2001 in relativni krepitvi evra do dolarja bodo 
neposredni zunanji pritiski na rast cen življenjskih potrebščin v 
letu 2001 bistveno manjši, tako da se bodo inflacijska gibanja v 
drugi polovici leta postopno začela umirjati. Zaradi prenosa rasti 
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cen nafte na ostale cene in drugih notranjih vzrokov, ki so pospešili 
rast cen zlasti v prvi polovici leta pa bo povprečna stopnja inflacije 
v letu 2001 ostala na relativno visoki ravni. 

V obdobju od maja 2000 do maja 2001 se je nadaljevala postopna 
liberalizacija cen. Septembra 2000 so bile liberalizirane cene 
nestandardnega pisma nad 100 g, konec meseca decembra 
odkupna cena mleka in 15. aprila 2001, na osnovi Energetskega 
zakona, cene električne energije za upravičene odjemalce (odjem 
nad 41 kW - na notranjem trgu). »Mehkejše« variante cenovnega 
nadzora v obliki metodologije za oblikovanje cen so bile sprejete 
za oblikovanje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz 
transportnega omrežja (oktober 2000) in za cene proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
(junij 2000). Delež nadzorovanih cen v statistični košarici (indeks 
cen življenjskih potrebščin), se kljub liberalizaciji zgoraj navedenih 
cen ni bistveno spremenil, in trenutno predstavlja 12,7%. 

V letu 2000 je realna bruto plača na zaposlenega javnem sektorju 
rasla za 0,8 odstotne točke hitreje od realne bruto plače na 
zaposlenega v zasebnem sektorju (1,3 odstotka). Na osnovi obeh 
gibanj bruto plač (zasebni in javni sektor) se je bruto plača na 
zaposlenega v Sloveniji povečala nominalno za 10,6 odstotka in 
realno za 1,6 odstotka glede na predhodno leto. Za ocenjeno 
rastjo produktivnosti je tako zaostajala za približno dve odstotni 

točki. Osnovna usmeritev plačne politike o zaostajanju realne 
rasti plač za rastjo produktivnosti je bila tako izpolnjena. Z 
dogovorom o plačni politiki v javnem in zasebnem sektorju v letu 
2001 se bo zaostajanje rasti plač za rastjo produktivnosti 
nadaljevalo tudi v letu 2001, kar je nujno tako z vidika izboljševanja 
izvozne konkurenčnosti kot tudi z vidika pospešenega usmerjanja 
poslovnih presežkov v investicije podjetniškega sektorja. Vlada 
RS bo z vodenjem plačne politike zagotavljala pogoje za 
gospodarsko rast in rast zaposlenosti ter zmanjševala neenakosti 
v dohodkovni razdelitvi in vplivala na zmanjševanje revščine. 
Elemente plačne politike bo še naprej usklajevala s socialnimi 
partnerji. 

V letu 2000 so se nadaljevali pozitivni trendi na področju 
zaposlenosti. Razmeroma dinamična gospodarska aktivnost in 
izvajanje aktivne politike zaposlovanja so omogočili nadaljnjo rast 
števila delovno aktivnih in upadanje števila brezposelnih, 
nadaljevalo pa se je tudi prestrukturiranje zaposlenosti v korist 
storitvenih dejavnosti. Kljub zmanjševanju števila brezposelnih 
pa v njihovi strukturi še ni prišlo do pozitivnih premikov. Rast 
zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta nadaljevala 
tudi v letu 2001, ob zaostajanju rasti stroškov dela za rastjo 
produktivnosti, nadaljevanju sorazmerno dinamične gospodarske 
rasti in uspešnem izvajanju širše zastavljene politike zaposlovanja. 

Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja Slovenije 

1996 1997 1998 1999 2000 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD 
Stopnja gospodarske rasti v % 3,5 4,6 3,8 5,2 4,6 
BDP v mio USD 18.878 18.206 19.585 20.071 18.122 
BDP na prebivalca v USD 9.480 9.163 9.878 10.109 9.105 
MENJAVA S TUJINO - PLAČILN OBELAN ČN A 
STATISTIKA 
Izvoz proizvodov in storitev v mio USD1' 10.488 10.455 11.118 10.522 10.692 

delež v BDP v % 55,6 57,4 56,6 52,5 59,1 
Uvoz proizvodov in storitev v mio USD1' 10.679 10.601 11.415 11.403 11.347 

delež v BDP v % 56,5 58,3 58,2 56,9 62,7 
Devizne rezerve v mio USD 4.124 4.377 4.781 4.115 4.370 

delež v BDP v % 21,8 24,0 24,4 20,5 24,1 
Zunanji dolg v mio USD 3.981 4.123 4.915 5.400 6.217 

delež v BDP v % 21,1 22,6 25,1 26,9 34,3 
BREZPOSELNOST 
Št. registriranih brezposelnih 
(povprečje leta, v tisoč) 119,8 125,2 126,1 119,0 106,6 
Stopnja brezposelnosti po ILO v % 7,3 7,4 7,9 7,6 7,0 
TEČAJ IN CENE 
Tečaj SIT : USD (povprečje leta) 135.4 159.7 166.1 181,8 222,7 
Tečaj SIT : EUR (povprečje leta) 169,5 180,4 186,3 193,6 205,0 
Inflacija (povprečje leta)2' 9.7 9.1 7.9 6.1 8,9 

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 pootrebičin. 

Viri podatkov: SURS, Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, ocene UK4AR. 
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V letu 2000 so prilivi neposrednih tujih investicij (NTI) znašali 181 
milijonov USD. Skromni prilivi NTI kažejo, da Slovenija v tuji poslovni 
javnosti še ni prepoznavna kot konkurenčna lokacija in da je bila 
pravna liberalizacija, ki jo je sprejela Vlada leta 1999, nezadostna. 
Glede učinkovitosti ukrepov Vlade, ki so bili sprejeti v začetku 
leta 2000, pa je zaradi majhne časovne oddaljenosti težko podati 
dokončno oceno. Rastoči zneski reinvestiranih dobičkov pa 
vendarle kažejo, da obstoječi tuji investitorji krepijo svoje aktivnosti 
v Sloveniji. 

Investitorji iz držav EU dominirajo v neposrednem investiranju v 
Slovenijo. Koncem leta 1999 je nič manj kot 82,2% stanja NTI v 
Sloveniji odpadlo na investitorje iz držav EU. Glavne države 
investitorice iz EU so Avstrija (41,8% stanja NTI koncem leta 
1999), Nemčija in Francija, ki jim sledijo Italija, Nizozemska in 
Velika Britanija. Izven držav EU so relevantne investitorice v 
Slovenijo Češka, ZDA, Švica in Hrvaška. Med spremembami v 
razdobju 1994-99 je najbolj opazno povečanje deleža držav EU z 
62,0% na 82,2%. Stanje NTI iz držav EU se je v tem razdobju 
skoraj potrojilo, pri čemer gre skoraj 60% tega povečanja na 
račun Avstrije. 

V letu 2001 se pričakuje znatno povečanje prilivov TNI. Že samo 
prevzem tretje največje slovenske banke SKB s strani francoske 
Societe Generale in prevzem drugega operatorja mobilne telefonije 
Simobil d.d. s strani avstrijskega telekomunikacijskega podjetja 
Mobilkom pomenita približno podvojitev lanskih letnih prilivov. Prav 
tako se nekatera že privatizirana podjetja pogovarjajo s tujimi 
strateškimi partnerji o prevzemu ali o odprodaji nejedernih 
programov. Novi vstopi, t.i. greenfield investicije, pa še vedno 
ostajajo na razmeroma nizki ravni. Ob koncu leta 2001 oziroma v 
letu 2002 je možno pričakovati tudi znatne prilive TNI iz naslova 
privatizacije državnega premoženja. 

Liberalizacija trgovine s kmetl|skiml proizvodi, predelanimi 
kmetijskimi izdelki ter ribami in ribiškimi Izdelki 

Pobudo za pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi 
in predelanimi agroživilskimi izdelki med Evropsko unijo in Slovenijo 
je dala EU Komisija v začetku leta 1999. Razgovori o nadaljnji 
liberalizaciji trgovine s kmetijskimi proizvodi izhajajo iz določb 
Evropskega sporazuma o pridružitvi (ESP), kjer je v petem 
odstavku 21. člena predvidena možnost za medsebojno 
podeljevanje nadaljnjih koncesij v predpristopnem obdobju. 
Podobno kot za kmetijske proizvode je v 24. členu ESP predvidena 
nadaljnja liberalizacija ribiških proizvodov. 

Pogajanja na področju liberalizacije trgovine s kmetijskimi izdelki 
so se končala v maju 2000. Obe strani že začasno izvajata 
dogovorjene kmetijske koncesije. Pred polno uveljavitvijo dogovora 
v okviru ESP (predviden je sprejem novega protokola za kmetijske 
izdelke) se izvaja začasni dogovor o liberalizaciji trgovine s 
kmetijskimi izdelki in sicer v Sloveniji od 1. oktobra 2000, v EU pa 
retroaktivno od 1. julija 2000. EU je že najavila, da naj bi se v letu 
2001 začel novi krog pogajanj, ki bi zajemal zlasti izdelke, za 
katere veljajo tržni redi (goveje meso in govedo, drobnica, žita, 
mleko in mlečni izdelki, sladkor itn.). Slovenija se je z omenjenim 
predlogom strinjala. 

Pogajanja na področju liberalizacije trgovine z ribami in ribiškimi 
izdelki so se končala v novembru 2000. Slovenija je na področju 
morskih rib in predelanih proizvodov predlagala takojšnjo popolno 
liberalizacijo za vse izdelke. Za evropsko stran ponudba ni bila 
sprejemljiva. Obe strani sta v finalni fazi izoblikovali skupno 
sprejemljivo formulo, ki uvaja postopno znižanje carin po tretjinah 
ob hkratni ukinitvi carin za proizvode iz ESP (skuše) in uvedbi 
novih carinskih kvot za sardine v konzervi. Tri leta po začetku 
veljavnosti tega trgovinskega dogovora ali ob vstopu Slovenije v 

EU se bo kot končni rezultat dogovorov vzpostavila popolna 
prosta trgovina z ribami in ribjimi izdelki med obema partnericama. 
Na podlagi dogovorjenih koncesij bo v okviru ESP sprejet nov 
protokol o trgovinskem režimu z ribjimi proizvodi. Protokol bo 
nadomestil obstoječi prilogi Vlila in Vlllb ESP, ki urejata carinske 
kontingente za uvoz v RS in EU. Dogovor se še ne izvaja, pri 
čemer v tem trenutku na strani obeh pogodbenic potekajo priprave 
za sprejem novega protokola. 

Pogajanja na področju liberalizacije trgovine s predelanimi 
kmetijskimi izdelki so se končala v marcu 2001. Na podlagi 
dogovorjenih koncesij bo s sklepom Pridružitvenega sveta v okviru 
ESP spremenjen Protokol 3, ki ureja trgovino s predelanimi 
kmetijskimi izdelki. Dogovor se še ne izvaja, pri čemer v tem 
trenutku na strani obeh pogodbenic potekajo zaključne priprave 
na sprejem sklepa. V nadaljevanju je v letu 2001 predviden nov 
krog pogajanj, ki bo za povezane predelane kmetijske izdelke 
potekal vzporedno s pogajanji na področju kmetijskih izdelkov. 

Sporazum o vinu je edini od sporazumov na področju kmetijstva, 
ki ni bil sklenjen ob sklenitvi Evropskega sporazuma o pridružitvi. 
Od ponovne pobude o začetku pogajanj v smeri nadaljnje 
liberalizacije trgovine z vinom v začetku leta 1999 so se 
predstavniki EU Komisije in Slovenije srečali na več tehničnih 
sestankih. Pogovori za sklenitev sporazuma o vinu so potekala 
na dveh področjih: a) trgovinski del (določitev kvot) in b) 
medsebojno priznavanje poimenovanja, zaščita in kontrola vin in 
žganih pijač. Pogajanja v okviru sporazuma o vinu so se končala 
v aprilu 2001. V tem trenutku potekajo postopki za pripravo 
končnega besedila sporazuma. Na področju trgovinskega dela 
bo novi sporazum uvedel nove uvozne kvote za vino ter dinamiko 
povečevanja teh kvot v naslednjih letih. Na področju 
medsebojnega poimenovanja, zaščite in kontrole vin in žganih 
pijač pa Slovenija v tem trenutku pričakuje od evropske strani 
seznam pooblaščenih laboratorijev za izvajanje kontrole in 
seznam geografskega porekla vin. 

Socialne razlike 

Statistični urad Republike Slovenije je v letošnjem letu izračunal 
stopnjo revščine slovenskih gospodinjstev za obdobje 1997-98, 
ki je po vseh parametrih primerljiva s stopnjo iz leta 1993. Stopnja 
revščine se je v obdobju 1997-98 v primerjavi z letom 1993 
zmanjšala. Tudi Ginijev količnik v omenjenem časovnem razponu 
kaže na zmanjšanje neenakosti (glej tabelo). Kot je razvidno iz 
tabele, se lahko za izračun revščine uporabijo različni prerezi 
povprečnih ekvivalentnih izdatkov in dohodkov. V tem prikazu je 
kot uraden prag revščine postavljen 50-odstotni prerez povprečnih 
ekvivalentnih izdatkov. Gospodinjstvo, ki ima povprečne izdatke 
pod tem pragom torej velja za revno. Struktura revnih 
gospodinjstev kaže identično sliko kot leta 1993. Največ revnih 
izhaja iz samskih gospodinjstev, so starejši od 65 let, imajo kot 
glavni vir dohodka pokojnino ali socialne prejemke (so torej delovno 
neaktivni), živijo v neprofitnem ali v socialnem stanovanju in imajo 
le osnovno šolo (dokončano ali nedokončano). Na možnost, da 
gospodinjstvo zapade v revščino torej vpliva (ne)zaposlenost, 
starost in nizka izobrazba. Stopnja revščine je pri ženskah višja 
(11.9%) kot pri moških (10.6%). Razlika pa ni več tako opazna 
kot leta 1993, ko je bila stopnja revščine pri ženskah 15.1%, pri 
moških (kot nosilcih gospodinjstva) pa 11.7%. Glede na strukturo 
izdatkov za življenjske potrebščine se revna gospodinjstva vsaj 
po treh skupinah izdatkov močno razlikujejo od povprečnega 
gospodinjstva. Za hrano porabijo 36.0% razpoložljivih sredstev 
(povprečno gospodinjstvo 25.9%), veliko breme jim pomenijo 
stroški stanovanja in ogrevanja, in sicer 18.7% razpoložljivih 
sredstev (povprečno gospodinjstvo 10.4%), mnogo manj pa revna 
gospodinjstva porabijo za promet, 5.8% (povprečno gospodinjstvo 
16.6%). Tudi po bivalnih pogojih se revna gospodinjstva opazno 
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razlikujejo od povprečnega gospodinjstva (20% jih nima kopalnice, kaže na neenakomerno porazdelitev izdatkov med gospodinjstvi: 
stranišča nima 7.4%, brez centralnega ogrevanja je 44.5% revnih najrevnejših 10% gospodinjstev porabi 3.4% vseh izdatkov, 
gospodinjstev). Lorenzova krivulja za obdobje 1997-98 (glej graf) najbogatejših 10% pa 21.0% vseh izdatkov. 

Primerjava revščine v Sloveniji leta 1993 in v obdobju 1997-98 
Prag revščine Stopnja revščine1, v % 

1993 1997-98 
Povprečni ekvivalentni izdatki: 
40% povprečja 5.7 5.7 
50% povprečja 13.6 11.2 
60% povprečja 24,6 19.8 
Povprečni ekvivalentni dohodek: 
40% povprečja 5.2 4.9 
50% povprečja 11.2 9.0 
60% povprečja 20.5 17.4 
Ginijev količnik" 0.29 0.26 
Vir podatkov: SURS: Analiza revščine slovenskih gospodinjstev v obdobju 1997-98; prvo 
poročilo, Ljubljana, oktober 2000. Opomba: 1 delež revnih gospodinjstev v vseli 
gospodinstvih * Ginijev količnik jc mera koncentracije porazdelitve dohodkov gospodinjstev, 
bolj se približuje vrednosti 1, večja je neenakost. 

PORAZDELITEV IZDATKOV MED GOSPODINJSTVA, SLOVENIJA 
1987*98 

0 
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% gosportntiiev 
Vir podiftov: SURS. 

2.2.3 Ocena glede na kobenhavenska merila 

Obstoj delujočega tržnega gospodarstva 

Slovenija je že uspela v veliki meri ustvariti ustrezen okvir za 
dobro delujoče tržno gospodarstvo. Približevanje Evropski uniji in 
proces pogajanj za polnopravno članstvo ugodno vplivata tudi na 
pospešeno dograjevanje pravnega sistema tržnega 
gospodarstva. 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 nadaljnje 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. 

Kljub spremenjenim pogojem gospodarjenja doma in v tujini je 
gospodarska rast Slovenije v letu 1999 celo presegla 
pričakovanja, s čemer se je nadaljeval pozitivni trend stabilne 
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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 primanjkljaja v BDP. Na drugi strani pa Slovenija 
ni uspela ohraniti zunanjega ravnovesja in je zabeležila primanjkljaj 
na tekočem računu plačilne bilance. 

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. 

Slovenija si je tudi v letu 2000 in prvih mesecih leta 2001 dejavno 
prizadevala ustvariti pogoje za nemoteno delovanje tržnega 
gospodarstva. Proces pogajanj za polnopravno članstvo v 
Evropski uniji je še dodatno pospešil naglo dograjevanje pravnega 
sistema. Najpomembnejši dosežki na tem področju so: (i) na 
osnovi Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu je 
bila dosežena večja učinkovitost, transparentnost in odgovornost 
pri porabi javnofinančnih sredstev; (ii) Vlada je pričela z 
dvostopenjskim proračunskim postopkom in večletnim 
proračunskim načrtovanjem; (iii) Svet Banke Slovenije je junija 
2000 sprejel časovni okvir dokončne liberalizacije kapitalskih tokov 
s tujino in s 1. julijem odpravil skrbniške račune; (iv) s sprejetjem 
Zakona o revidiranju, Zakona o medijih, Zakona o letalstvu, 
Pomorskega zakonika ter Zakona o telekomunikacijah so bile 
odpravljene še preostale sektorske omejitve v zvezi s pravico do 
ustanavljanja; (v) sprejeti Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju omogoča nadaljnje izvajanje pokojninske reforme, 
zmanjšuje fiskalne pritiske in dovoljuje ustanavljanje vzajemnih 
pokojninskih skladov in pokojninskih družb; (vi) Zakon o nadzoru 
državnih pomoči je omogočil velik korak naprej v smeri uveljavitve 
transparentnih ukrepov; (vii) v aprilu 2001 je Vlada sprejela načrt 
preoblikovanja Slovenske razvojne družbe, ki v letošnjem letu 
predvideva pospešeno privatizacijo njenega portfelja in predajo 
preostalega portfelja pooblaščenim investicijskim družbam ter 
drugim ustreznim institucijam; (viii) konec maja 2001 je Vlada 
sprejela tudi program privatizacije dveh največjih bank v državni 
lasti. Vlada RS soglasno podpira izvajanje prioritet srednjeročne 
ekonomske politike, zapisanih v dokumentu Skupna ocena 
prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije, ki 
so tudi usklajene z Evropsko komisijo. 

Privatizacija podjetniškega sektorja in sanacija bank sta že 
končani. Prestrukturiranje podjetniškega sektorja je ključni 
dejavnik zagotavljanja nadaljnje dinamične rasti slovenskega 
gospodarstva. Proces prestrukturiranja podjetniškega sektorja 
je že šel skozi najnižjo točko in prešel v fazo pretežno ofenzivnega 
prestrukturiranja, za katerega je značilno uvajanje novih 
programov, investiranje in zaposlovanje. V letu 2000 je podjetniški 
sektor kot celota realiziral neto dobiček v višini 117,5 mio SIT, kar 
je nominalno skoraj enako kot v letu 1999. S tem se nadaljujejo 
ugodni trendi v primerjavi z obdobjem 1994-1997, v katerem so 
gospodarske družbe v celoti beležile neto izgubo. Vlada je 
pripravila Razvojni program za povečanje konkurenčne 
sposobnosti slovenske industrije, s katerim bo s horizontalnimi 
ukrepi podprla ofenzivno prestrukturiranje. 

Visoka gospodarska rast v letu 2000 je bila spodbujena z ugodno 
mednarodno konjunkturo, vendar je primanjkljaj tekočega računa 
plačilne bilance zaradi poslabšanja pogojev menjave ostal na 
relativno visoki ravni. Zunanji dejavniki so močno zaznamovali 
tudi inflacijska gibanja, rast cen življenjskih potrebščin je bila v 
povprečju višja kot leto poprej. Rast domačega povpraševanja 

se je močno upočasnila, nižja je bila tudi rast domačih kreditov, 
obseg domačega varčevanja v bankah se je povečal. Trend 
pospešenega zadolževanja v tujini se je nadaljeval zaradi 
ugodnejših tujih kreditnih pogojev, pa tudi zaradi majhnosti 
slovenskega bančnega sistema. Realne bruto plače na 
zaposlenega so rasle zmerno in so zaostajale za rastjo globalne 
produktivnosti dela, nadaljevala so se tudi ugodna gibanja na 
področju zaposlovanja. Zaradi spremenjene strukture trošenja in 
vpliva lani veljavnih indeksacijskih mehanizmov se je povečal 
javnofinančni primanjkljaj. 

V okviru zaključevanja institucionalnih in strukturnih reform 
tranzicije gre po eni strani za dokončanje transformacije 
podjetniškega in finančnega sektorja ter javnih gospodarskih služb 
vključno z izboljšanjem gospodarske infrastrukture, po drugi strani 
pa za dokončno oblikovanje ustreznega pravnega okvira za 
delovanje uspešnega tržnega gospodarstva. Pri vzpostavljanju 
dolgoročnejših mehanizmov za krepitev konkurenčne 
sposobnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih pa bodo 
aktivnosti osredotočene na mehanizme za pospešitev prehoda v 
na znanju temelječo družbo, krepitev konkurenčne sposobnosti 
gospodarstva, izboljšanje učinkovitosti države, uspešno vključitev 
v EU in za regionalno skladnejši razvoj. 

2.2.4 Splošna ocena 

Slovenija je v letu 2000 in prvih mesecih leta 2001 pospešila 
stopnjo gospodarske rasti, krepila stabilnost gospodarstva in 
pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega tržnega 
gospodarstva. Dokončala je tudi večino strukturnih in 
institucionalnih reform, privatizacija podjetniškega sektorja in 
sanacija bank sta že končani. 

Prestrukturiranje podjetniškega sektorja je ključni dejavnik 
zagotavljanja nadaljnje dinamične rasti slovenskega 
gospodarstva. Proces prestrukturiranja podjetniškega sektorja 
je že šel skozi najnižjo točko in prešel v fazo pretežno ofenzivnega 
prestrukturiranja, za katerega je značilno uvajanje novih 
programov, investiranje in zaposlovanje.. Poleg tega poteka 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) postopno uveljavitev že sprejetih 
sprememb pokojninskega sistema; (v) dokončno oblikovanje 
bančne in finančne zakonodaje; (vi) privatizacijo bank in 
zavarovalnic; (vi) dokončanje liberalizacije, regulacije in 
privatizacije sektorja javnih gospodarskih služb. 

V okviru prestrukturiranja slovenske industrije je sprejet tudi 
operativni program ukrepov in spodbud države podjetjem v tekstilni 
in oblačilni ter usnjarski in obutveni industriji za obdobje 2001- 
2003. V letu 2001 potekajo tudi pripravo na izvajanje programa 
prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki vključuje finančno, 
poslovno in kadrovsko prestrukturiranje jedrnih družb ter načrt 
privatizacije jedrnih družb, odprodajo nejedrnih družb ter likvidacijo 
in stečaj neaktivnih družb. Vlada Republike Slovenije je program 
sprejela novembra 2000 in ga posredovala Evropski komisiji, ki je 
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program potrdila ter ga posredovala v proučitev in sprejem 
državam članicam. 

Republika Slovenija je pripravila tudi preobrazbo Slovenske 
razvojne družbe. Načrtovana je pospešitev postopkov privatizacij 
posameznih podjetij, del naložb Slovenske razvojne družbe pa 
bo prenesen na pooblaščene družbe za upravljanje za zapolnitev- 
privatizacijske vrzeli. Slovenska razvojna družba, ki je delniška 
družba v 100 % lasti države, ima trenutno v večinski lasti okoli 80 
podjetij in manjšinski delež v približno 100 podjetjih. Izdelani so 
načrti privatizacije za okoli 30 podjetij, same izvedbe pa se nahajajo 
v različnih fazah. Ob zaključku navedenih dejavnosti predvidoma 
ob koncu leta 2001, bo Slovenska razvojna družba praktično 
prenehala obstajati v svoji sedanji obliki. 

2.3 Sposobnost prevzema obveznosti 
članstva v EU (vključno z upravno 

usposobljenostjo za izvajanje 
pravnega reda EU) 

2.3.1 Prost pretok blaga 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Živila 

Na podlagi maja 2000 sprejetega Zakona o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in junija 2000 
sprejetega Zakona o kmetijstvu so bili v preteklem letu sprejeti 
naslednji podzakonski akti: julija 2000 Pravilnik o mazavih 
maščobah (Uradni list RS, št. 71/2000), avgusta 2000 Pravilnik o 
splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 71/ 
2000), septembra 2000 Pravilnik o živilih, namenjenih za uporabo 
v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (Uradni 
list RS, št. 90/2000), decembra 20t)0 Pravilnik o kakovosti 
sladkorjev (v Državnem programu za prevzem pravnega reda 
EU do konca leta 2002 - v nadaljevanju DP, in v Pogajalskih 
izhodiščih - v nadaljevanju Pl, imenovan Pravilnik o sladkorjih z 
analiznimi metodami; Uradni list RS, št. 6/2001), Pravilnik o 
kakovosti marmelad, džemov in podobnih sadnih izdelkov (v DP 
in Pl imenovan Pravilnik o marmeladah in džemih; Uradni list RS, 
št. 9/2001) in Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in podobnih 
sadnih izdelkov (v DP in Pl imenovan Pravilnik o sokovih in 
nektarjih; Uradni list RS, št. 9/2001) ter januarja 2001 Pravilnik o 
ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 7/2001). 

Kemikalije 

Na področju nevarnih snovi in pripravkov sta bila na podlagi 
Zakona o kemikalijah marca 2001 sprejeta Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in Pravilnik o spremembi pravilnika 
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi 
in pripravkov (Uradni list RS, št. 4/2001), ki sta bila kasneje še 
enkrat dopolnjena in popravljena (Uradni list RS, št. 28/2001). 
Zakonodaja Republike Slovenije na področju nevarnih pripravkov 
je usklajena s pravnim redom EU (direktive 88/379/EEC in 78/ 
631/EEC). 

V začetku junija je minister za zdravje v soglasju z ministrom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrom za okolje in prostor 
sprejel Pravilnik o izvajanju Postopka o soglasju po predhodnem 

obveščanju (Prlor Consent Procedure-PIC; Uradni list RS, št. 50/ 
2001). S tem pravilnikom je delno implementirana regulativa 2455/ 
92/EC, v obsegu, kot je potrebno za izvajanje Zakona o ratifikaciji 
Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem 
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v 
mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 86/1999 - Mednarodne 
pogodbe, št. 26/1999). 

Na področju dobre laboratorijske prakse je bila na podlagi Zakona 
o kemikalijah julija 2000 sprejeta Uredba o stroških ocenjevanja 
in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi (v DP in Pl 
imenovana Uredba o stroških sodelovanja v državnem programu 
nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse; Uradni 
list RS, št. 65/2000). Zakonodaja Republike Slovenije na področju 
dobre laboratorijske prakse je usklajena s pravnim redom EU 
(direktive/odločba 87/18/EEC, 88/320/EEC, 89/569/EEC, 90/18/ 
EEC, 1999/11/EC, 1999/12/EC). 

Na področju predhodnih sestavin za droge so bili na podlagi 
februarja 2000 sprejetega Zakona o predhodnih sestavinah za 
prepovedane droge septembra istega leta sprejeti trije 
podzakonski akti: Odločba o seznamu predhodnih sestavin za 
prepovedane droge iz držav, za katere veljajo posebne določbe 
pri izvozu (v DP imenovana Odločba ministra o seznamu 
prekurzorjev za prepovedane droge), Odločba o seznamu 
predhodnih sestavin za prepovedane droge (v DP imenovana 
Odločba ministra o seznamu predhodnih sestavin za 
prepovedane droge) in Odločba o količinah predhodnih sestavin 
za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja (v 
DP imenovana Odločba ministra o količini predhodnih sestavin 
za prepovedane droge iz 3. skupine, ki se lahko izvažajo brez 
dovoljenja; vse Uradni list RS, št. 94/2000). S tem je prenos 
pravnega reda EU (Uredba Sveta EGS, št. 3677/90) v slovensko 
zakonodajo končan. 

Zdravila In medicinski pripomočki 

Na podlagi novembra 1999 sprejetega Zakon o zdravilih in 
medicinskih pripomočkih so bili v preteklem letu na področju 
zdravil za uporabo v humani medicini sprejeti naslednji 
podzakonski akti: junija 2000 Pravilnik o kliničnem preskušanju 
zdravil (v DP in Pl imenovan Pravilnik o kliničnem testiranju zdravil; 
Uradni list RS, št. 67/2000), julija 2000 Pravilnik o postopku za 
pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (Pravilnik nadomešča 
naslednja predpisa navedena v Pl: Pravilnik o postopku za 
pridobivanje dovoljenja za promet z zdravili in Pravilnik o OTC 
zdravilih, v DP imenovan: Pravilnik o postopkih registracije zdravil; 
Uradni list RS št. 67/2000), Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati 
zdravilom (v DP imenovana: Pravilnik o dovoljenih barvilih, v Pl 
imenovana Pravilnik o barvilih; Uradni list RS, št. 72/2000), Pravilnik 
o analiznem preskušanju zdravil (v DP in Pl imenovan Pravilnik o 
analitičnem testiranju zdravil; Uradni list RS, št. 73/2000), avgusta 
2000 Pravilnik o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo (v 
DP in Pl imenovan Pravilnik o navodilu za uporabo za pacienta; 
Uradni list RS, št. 82/2000), septembra 2000 Pravilnik o 
medicinskih pripomočkih (Pravilnik nadomešča naslednje 
predpise iz Pl: Pravilnik o medicinskih pripomočkih, Pravilnik o 
razvrstitvi in pogojih za promet z medicinskimi pripomočki, 
Pravilnik o pogojih za proizvajalce medicinskih pripomočkov in 
Pravilnik o natančnejših opredelitvah in načinu razvrščanja zdravil 
in medicinskih pripomočkov v skupine, v DP imenovan: Pravilnik 
o urejanju medicinskih pripomočkov in Pravilnik o natančnejši 
opredelitvi in načinu razvrščanja medicinskih pripomočkov; Uradni 
list RS št. 82/2000), Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati pravne in fizične osebe za pridobitev dovoljenja za 
izdelavo zdravil, postopek ugotavljanja pogojev in postopek 
izdajanja in odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse 
(v DP in Pl imenovan Pravilnik o pogojih za proizvajalce zdravil; 
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Uradni list RS, št. 94/2000) in Pravilnik o farmakovigilanci (v Pl 
imenovan: Pravilnik o spremljanju stranskih učinkov zdravil in 
medicinskih pripomočkov, v DP imenovan: Pravilnik o spremljanju 
stranskih učinkov; Uradni list RS, št. 94/2000), novembra 2000 
Pravilnik o imunoloških zdravilih (v DP in Pl imenovan Pravilnik o 
imunoloških izdelkih; Uradni list RS, št. 2/2001) in januarja 2001 
Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (v DP imenovan: Pravilnik 
o radiofarmakoloških izdelkih, v Pl imenovan Pravilnik o 
radiofarmacevtiki; Uradni list RS, št. 7/2001). 

Na področju zdravil za uporabo v veterinarski medicini so bili 
sprejeti naslednji podzakonski akti: julija 2000 Pravilnik o komisiji 
za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni lisr RS, št. 
69/2000), avgusta 2000 Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za 
zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (v DP in Pl 
imenovan Pravilnik o predpisovanju, izdajanju in prometu z zdravili 
na drobno in o evidencah tega prometa; Uradni list RS, št. 77/ 
2000), septembra 2000 Pravilnik o označevanju in navodilu za 
uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list 
RS, št. 86/2000) ter Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in 
izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (v Pl imenovan 
Pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil v 
skupine; Uradni list RS, št. 86/2000) in decembra Pravilnik o pogojih, 
ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, in postopek preverjanja 
pogojev (v DP in Pl imenovan Pravilnik o pogojih za preizkuševalce 
zdravil ter o postopku njihove verifikacije in preverjanja; Uradni 
list RS, št. 1/2001 in spremembe tega pravilnika februarja 2001 
Uradni list RS, št. 13/2001). 

Kozmetika 

Julija 2000 je bil sprejet Zakon o kozmetičnih proizvodih (v DP in 
Pl imenovan Predpis o kozmetičnih proizvodih; Uradni list RS, št. 
66/2000), s katerim so bila v slovensko zakonodajo prenesena 
določila pravnega reda EU (direktiv 76/768/EEC in 96/45/EC).Za 
izvajanje zakona so bili februarja 2001 sprejeti trije podzakonski 
akti, ki vsebinsko povzemajo v DP predvideni Pravilnik o 
zdravstveni ustreznosti kozmetičnih proizvodov: Pravilnik o 
sestavi kozmetičnih proizvodov, Pravilnik o načinu vzorčenja ter 
metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov ter 
Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov 
(vsi Uradni list RS, št.20/2001). Zakon in pravilniki povzemajo 
približno 40 direktiv pravnega reda EU. 

Izdelki Iz plemenitih kovin 

Septembra 2000 je bil sprejet Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin 
(Uradni list RS, št. 85/2000), ki dopolnjuje že sprejeto horizontalno 
zakonodajo v okviru dejavnosti nekdanjega Urada RS za 
standardizacijo in meroslovje. 

Električna oprema 

Na področju opreme za uporabo v potencialno eksplozivnih 
atmosferah (ATEX) je bila na podlagi julija 1999 sprejetega Zakona 
o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti 
oktobra 2000 sprejeta Odredba o protieksplozijski zaščiti (v DP 
in Pl imenovana Odredba o napravah, ki se uporabljajo v 
potencialno eksplozivnih atmosferah; Uradni list RS, št. 102/2000). 
S tem je zakonodaja Republike Slovenije usklajena s pravnim 
redom EU (direktiva 94/9/EC). 

Osebna varovalna oprema 

Na podlagi julija 1999 sprejetega Zakona o tehničnih zahtevah za 
proizvode in o ugotavljanju skladnosti je bila septembra 2000 
Odredba o osebni varovalni opremi (v DP in Pl imenovana Predpis 
o osebni varovalni opremi; Uradni list RS, št. 97/2000). S tem je 
zakonodaja Republike Slovenije usklajena s pravnim redom EU 
(direktiva 89/336/EEC in amandmaja 92/31/EEC in 93/68/EEC). 

Plinske naprave 

Na podlagi septembra 1999 seprejetega Zakona o energetiki je 
bila oktobra 2000 sprejeta Odredba o plinskih napravah (Uradni 
list RS, št. 105/2000). S tem je zakonodaja Republike Slovenije 
usklajena s pravnim redom EU (direktiva 90/396/EEC in amandma 
93/68/EEC). 

Gradbeni proizvodi 

Na podlagi maja 2000 sprejetega Zakona o gradbenih proizvodih 
je bil januarja 2001 sprejet Pravilnik o bistvenih zahtevah za 
gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti 
gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 9/2001) in junija 2001 
Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih 
proizvodov, ki vsebujeta del določil direktive o gradbenih proizvodih 
(CPD). 

Telekomunikacije 

Aprila 2001 je bil sprejet Zakon o telekomunikacijah (Uradni list 
RS, št. 30/2001), ki predstavlja pravno podlago za pripravo 
Pravilnika o radijski in terminalski opremi. 

Plovila za rekreacijo 

Marca 2001 je bil sprejet Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 26/ 
2001), krovni predpis na področju pomorstva, ki je v celoti usklajen 
s pravnim redom EU. Zakonik v svojih določbah med drugim 
ureja tudi področje rekreacijskih plovil. 

Nadzor orožja 

Junija 2000 je bil sprejet Zakon o orožju, v katerem so upoštevana 
določila direktive 91/477/EEC (Uradni list RS, št. 61/2000). S 
sprejemom tega zakona je poenoteno orožno pravo, zagotovljeni 
so enotni kriteriji za pridobitev orožja in preprečene njegove 
zlorabe. 

Vračanje predmetov kulturne dediščine 

Na podlagi januarja 1999 sprejetega Zakona o varstvu kulturne 
dediščine je bil julija 2000 sprejet Pravilnik o določitvi zvrsti 
predmetov kulturne dediščine (v DP in Pl imenovan Pravilnik o 
kulturni dediščini, ki se šteje za nacionalno bogastvo; Uradni list 
RS, št. 73/2000), s katerim so bila v slovensko zakonodajo 
prenesena določila direktive Sveta 93/7. V 2. točki 1. člena te 
direktive je definiran predmet, katerega vračilo je možno zahtevati 
po postopku, določenem s to direktivo, kot (i) odstranjen z ozemlja 
države članice tako, da so kršeni njeni predpisi o varstvu 
narodnega bogastva ali pa Uredba (EGS) št. 3911/92; in (ii) ni bil 
vrnjen ob koncu obdobja zakonite začasne odstranitve ali pa 
kakršno koli kršitev drugih pogojev, ki urejajo takšno začasno 
odstranitev. 
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Horizontalni in proceduralni ukrepi 

Julija 2000 je bila sprejeta Uredba o postopkih notificiranja na 
področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov 
ugotavljanja skladnosti (v DP in Pl imenovana Uredba o postopku 
obveščanja komisije EU na področju standardov in tehničnih 
predpisov; Uradni list RS, št. 66/2000, s čimer so bila v slovensko 
zakonodajo prenesena določila direktive 98/34/EC, kot je 
dopolnjena z 98/48/EC (prej 83/189/EEC). Septembra 2000 je bila 
sprejeta Uredba o zaščitnih ukrepih (v DP in Pl imenovana Predpis 
o zaščitnih ukrepih; Uradni list RS, št. 84/2000). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

S sprejemom in izvajanjem večine od predvidenih zakonov v 
okviru prostega pretoka blaga je Republika Slovenija zagotovila 
pravni okvir za sprejetje tehničnih in drugih predpisov, ki 
predstavljajo prenos pravnega reda Evropske unije v slovenski 
pravni red in omogočajo uveljavitev prostega pretoka blaga. 
Republika Slovenija je sprejela pobudo Evropske unije o rednem 
obveščanju o napredku pri notranjem pregledu usklajenosti 
zakonodaje s členi 28. do 30. Pogodbe o Evropski skupnosti in o 
morebitnem vnosu klavzul o medsebojnem priznavanju na t.i. 
neharmoniziranem področju. 

Trenutno je v Republiki Sloveniji v uporabi 521 predpisov, ki se 
neposredno ali posredno nanašajo na tehnične zahteve za 
proizvode. V okviru postopka usklajevanja s pravnim redom EU 
bodo spremenjeni oziroma za njih pripravljene klavzule o 
medsebojnem priznavanju, tako da ne bodo predstavljali 
nepotrebne tehnične ovire pri trgovini. 

Na področju vračanja predmetov kulturne dediščine bo Republika 
Slovenija do vstopa v EU določala pogoje za začasno ali trajno 
odstranitev predmetov, ki se štejejo za narodno bogastvo, kot je 
določeno v Pravilniku o izvozu predmetov kulturne dediščine 
(enak postopek in enake pristojnosti kot za "klasični" izvoz). Z 
dnem članstva bo tudi za Slovenijo za izvoz predmetov kulturne 
dediščine neposredno veljala Uredba 3911/92/EEC, ki določa 
postopek izvoza zunaj območja carinske unije. Pravilnik bo še 
naprej urejal pogoje za odstranitev iznos predmetov kulturne 
dediščine iz ozemlja Slovenije na ozemlje drugih držav članic EU. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V začetku leta 2001 je bila izvršena reorganizacija posameznih 
ministrstev, ki so vključena v prost pretok blaga: Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za gospodarske 
dejavnosti in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem so bila 
združena v Ministrstvo za gospodarstvo, v katerega so bile 
vključene tudi posamezne dejavnosti ukinjenega Ministrstva za 
znanost in tehnologijo. Postopna kadrovska krepitev je potekala 
v institucijah, ki so vključene v prost pretok blaga. 

Februarja 2001 je bila na podlagi Odloka Vlade RS o ustanovitvi, 
nalogah in organizaciji Urada za javna naročila (Uradni list RS, št. 
12/2001) ustanovljen samostojen Urad za javna naročila, ki 
opravlja predvsem operativne naloge, kot so svetovanje, 
izobraževanje, zbiranje in analize podatkov o Izvedenih postopkih 
in zbiral statistične podatke, medtem ko sistemsko urejanje 
področja javnih naročil ostaja v pristojnosti Ministrstva za finance. 
Urad ima trenutno pet zaposlenih in se bo do konca leta kadrovsko 
in strokovno okrepil. 

Na podlagi sprejete zakonodaje in sklepov Vlade RS o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/ 
2000 in sprememba 23/2001) in Slovenskega instituta za 
standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/2000) je bila izvršena 

institucionalna reorganizacija Urada RS za standardizacijo in 
meroslovje. Javni zavod Slovenska akreditacija je začel s 
samostojnim delovanjem 1.5.2001. Hkrati je bila iz dejavnosti urada 
izločena tudi dejavnost homologacije vozil s premestitvijo v 
Ministrstvo za promet, Direkcijo za ceste. Nekdanji Urad za 
standardizacijo in meroslovje se je preoblikoval v Urad za 
meroslovje, v okviru katerega bo umeščena dejavnost 
standardizacije do začetka delovanja samostojnega Slovenskega 
inštituta za standardizacijo. Z osamosvojitvijo dejavnosti 
standardizacije, akreditacije in homologacije vozil je zagotovljeno 
pravilno izvajanje ustreznih določil pravnega reda EU na teh 
področjih. 

Marca 2001 je bil v okviru Ministrstva za zdravje ustanovljen 
Svet za živila in prehrano kot strokovno in posvetovalno telo na 
področju doktrinarnih, metodoloških in strokovnih nalog v zvezi z 
vodenjem prehranske politike ter zdravstvene problematike, 
vezane na živila in prehrano. Svet sestavljajo strokovnjaki s 
področja zdravstva, kmetijstva, živilstva, veterine, varstva 
potrošnikov, izobraževanja ter varovanja okolja. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Sprejem tehnične zakonodaje poteka v glavnem v skladu s 
časovnim razporedom, navedenim v prilogi (Aneksu 1) k 
Pogajalskem izhodišču za prost pretok blaga in v Državnem 
programu za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002. V 
obdobju od 30.6.2000 do 31.5.2001 je bilo sprejetih 5 zakonov in 
39 podzakonskih aktov s področja prostega pretoka blaga. 

Slovenska zakonodaja je popolnoma usklajena s pravnim redom 
EU na naslednjih področjih: 
- nevarni pripravki 
■ dobra laboratorijska praksa 

predhodne sestavine za prepovedane droge 
- kozmetika 
- predpakiranje izdelkov 

temeljni principi novega in globalnega pristopa 
akreditacija 

- standardizacija 
električna oprema (LVD) 
elektromagnetna združljivost (EMC) 

- oprema za uporabo v potencialno-eksplozivnih atmosferah 
(ATEX) 

- stroji 
osebna varovalna oprema 

- plinske naprave 
plovila za rekreacijo 
tekstil 

- obutev 
notifikacijski postopek 
zaščitni ukrepi 
varstvo kulturne dediščine. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Izvajanje sprejete zakonodaje zagotavlja pogoje za vključitev v 
enotni trg EU na vedno večjem njegovem delu. Koordinacija 
aktivnosti, ki jih izvajajo na posameznih institucijah, poteka v okviru 
Ministrstva za gospodarstvo. 

Na področju doseganja sporazumov o vzajemnem priznavanju 
postopkov ugotavljanja skladnosti je Slovenija zaključila vse 
potrebne aktivnosti na nacionalni ravni za izvedbo pogajalskega 
procesa in posredovala Komisiji EU ustrezno zakonodajo in 
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informacije, ki se nanašajo na Evropski protokol o ugotavljanju 
skladnosti (PECA), Komisija pa je Sloveniji posredovala komentarje 
na te dokumente. V marcu 2001 je bila na obisku delegacija Komisije 
EU z namenom ugotovitve dejanskega stanja pripravljenosti 
Slovenije na tem področju. V prvi fazi je bilo predvideno, da bodo 
predmet obravnave v okviru tega protokola predpisi, ki se nanašajo 
elektromagnetno združljivost, na varnost električnih naprav in na 
stroje. Glede na vrsto in število izdanih slovenskih predpisov, ki 
so usklajeni s pravnim redom EU, predvidevamo razširitev 
sektorjev predpisov, ki naj bi bil sestavni element PECA protokola. 
Aprila 2001 je bila Slovenija povabljena na pripravljalni sestanek 
za pogajanje za protokol PECA, maja 2001 pa prejela vabilo 
Evropske komisije za začetek uradnih pogajanj o pristopu k temu 
protokolu. 

B.3. Upravna usposobljenost 

V Sloveniji že deluje večina institucij, potrebnih za izvajanje 
pravnega reda EU na področju prostega pretoka blaga. 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. 

Institucionalna infrastruktura za izvajanje zakonodaje na področju 
horizontalnih in proceduralnih ukrepov je zelo raznolika. S 
sprejemom in izvajanjem nove zakonodaje se krepi vloga Tržnega 
inšpektorata Republike Slovenije (TIRS), ki izvaja nadzora blaga 
na trgu, ki stalno pridobiva nove pristojnosti na področju prostega 
pretoka blaga, predvsem vsebino direktiv t.i. novega pristopa. 
Pod nadzor tržne inšpekcije spadajo: splošna varnost proizvodov, 
nizkonapetostna oprema, elektromagnetna združljivost, plinske 
naprave, osebna varovalna oprema, enostavne tlačne posode, 
varnost strojev, novi grelniki vode na tekoča in plinska goriva, 
zahteve za energijsko učinkovitost hladilnih aparatov za 
gospodinjstvo ter gradbeni proizvodi. Za označevanje skladnosti 
izdelkov s predpisi EU (t.i. "CE" oznake) so pristojni njihovi 
proizvajalci. Vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora blaga 
na trgu predstavlja obsežno nalogo, ki zahteva tako ustrezno 
kadrovsko krepitev kot tudi strokovno izpopolnjevanje tržnih 
inšpektorjev. Izobraževanje poteka tudi s pomočjo sredstev Phare 
1999 in 2000 pod strokovnim vodstvom tujih strokovnjakov. 
Trenutno je v inšpektoratu zaposlenih 166 ljudi, od tega 143 tržnih 
inšpektorjev (11 več kot pred letom dni) in 23 administrativnih 
delavcev. V letu 2000 je inšpektorat na področju trgovine opravil 
9257 pregledov in ugotovil kršitve v 5408 primerih. Sodniku za 
prekrške je bilo posredovanih 2381 predlogov, 90 ovadb zaradi 
gospodarskih prestopkov in 3 ovadbe za kazniva dejanja. 

Naloga Slovenskega inštituta za standardizacijo je skrb za 
slovensko nacionalno standardizacijo v povezavi z mednarodno 
in evropsko standardizacijo. Slovenija je že privzela (stanje: 
december 2000): 95% harmoniziranih standardov CEN/CENELEC 
in 60% harmoniziranih standardov ETSI oziroma 75% vseh CEN 
standardov, 70% vseh CENELEC standardov in 30% vseh ETSI 
standardizacijskih dokumentov. Na področju evropskih 
standardov bo nacionalni organ za standarde do konca leta 2001 
privzel 80% vseh standardov s področja CEN in CENELEC. Pri 
svojem delu bo nacionalni organ za standarde upošteval tudi 
potrebe in obveznosti prlvzemanja harmoniziranih ETSI 
standardov in ETSI harmoniziranih standardizacijskih dokumentov. 

Javni zavod Slovenska akreditacija (SA) je pričel z delom kot 
neodvisna institucija v začetku maja 2001. V dosedanjem delu je 
slovenska akreditacijska služba, ki jo je izvajal Urad RS za 
standardizacijo in meroslovje, izdala 27 akreditacijskih listin na 
podlagi zahtev iz ustreznih standardov serije SIST EN 45 000. 
Od tega jih je 11 izdanih za kalibracijske in 11 za preskuševalne 
laboratorije, 1 za certifikacijski organ za certificiranje proizvodov, 

1 za certifikacijski organ za certificiranje sistemov kakovosti in 1 
za certificikacijski organ za certificiranje sistemov upravljanja s 
okoljem ter 2 za kontrolni organ (kontrolni organ tipa A). Postopki 
za evaluacijo slovenske akreditacijske službe za multilateralni 
sporazum (MLA) v okviru evropskega združenja za akreditacijo 
(EA) so v teku, ocenjevanje SA s strani članic EA pa je načrtovano 
v drugi polovici leta 2001, ko bo nova institucija že imela nekaj 
izkušenj z delovanjem, kot neodvisni organ. 

Dejavnost zakonskega meroslovja poteka v Uradu Republike 
Slovenije za meroslovje, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport. Urad RS za meroslovje je pristojen za 
pripravo in izvajanje strategije zakonskega meroslovja ter 
zakonodaje o različnih merilnih instrumentih, ki zagotavlja 
usklajenost teh naprav na trgu s pravnim redom EU. Izvajanje 
ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov se postopoma 
prenaša iz Urada RS za meroslovje na pravne osebe, ki jih imenuje 
minister, pristojen za meroslovje. Nadzor nad imenovanimi 
pravnimi osebami za izvajanje ugotavljanja skladnosti merilnih 
instrumentov in nadzor nad merilnimi instrumenti v uporabi, 
predpisan z nacionalnimi predpisi, izvaja Urad RS za meroslovje. 
Za nadzor nad merilnimi instrumenti na trgu, ki so opredeljeni z 
direktivami "novega pristopa", pa je pristojen Tržni inšpektorat 
Republike Slovenije. Urad RS za meroslovje je pristojen tudi za 
pripravo in izvajanje nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki se 
izvaja po Odredbi o predpakiranih izdelkih (Uradni list RS, št. 109/ 
1999) že od 1.1.2001. 

Urad za javna naročila izvaja predvsem na svetovanje, 
izobraževanje, pomoč pri izvajanju konkretnih postopkov javnega 
naročanja ter sodelovanje pri pripravi predpisov s področja 
javnega naročanja in koncesij. 

2.3.2 Prost pretok oseb 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V avgustu 2000 je Republika Slovenija sprejela Zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS št. 81/00), ki ureja postopek 
in telesa oziroma organe in organizacije, pristojne za sprejemanje 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter pogoje 
in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na 
podlagi tega zakona je Republika Slovenije sprejela še Pravilnik o 
načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij (Uradni list RS št. 13/01), Pravilnik o sestavi komisij za 
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o 
načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS 
št. 13/01) ter Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za 
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni 
list RS št. 26/01) 

Republika Slovenija je marca 2001 sprejela Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS št. 24/01), ki 
zakonsko regulira poklic odvetnika ter v aprilu 2001 še Zakon o 
veterinarstvu (Uradni list RS št. 33/01), ki regulira poklic veterinarja. 

V juniju 2000 je bil sprejet Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. 
I. RS, 66/2000), ki je stopil v veljavo z januarjem 2001. 

V juliju 2000 je Državni zbor sprejel Zakon o potnih listinah 
državljanov Republike Slovenije (Ur.l. RS 65/2000). 

V marcu 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS 26/2001), ki predvideva, da 
lahko denarno socialno pomoč uveljavljajo tudi osebe na podlagi 
mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Po vstopu 
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v Evropsko unijo bodo tudi delavci iz drugih držav članic upravičeni 
do prejemkov iz naslova socialnega varstva skladno z evropsko 
zakonodajo. 

Republika Slovenija je v juliju 2000 sprejela Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o političnih strankah. 

Vlada Republike Slovenije je aprila 2001 pripravila predloge za 
dopolnitev vseh prilog k Uredbi 1408/71/EGS o uporabi programov 
socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in 
njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti in k Uredbi 574/ 
72/EGS za določitev postopkov za uveljavljanje Uredbe 1408/71/ 
EGS. V osmih prilogah k Uredbi 1408/71/EGS in v enajstih prilogah 
k Uredbi 574/72/EGS so v zvezi s posameznimi določbami uredb 
glede na navedene posebnosti, predlagane izjeme od splošnih 
načel ter natančnejši pogoji in izvedbena določila, ki se bodo 
uporabljali pri uveljavljanju dajatev v Republiki Sloveniji. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In !zva|an|e politik 

Na področju poklicev nov Zakon o nacionalnih poklicnih 
kvalifikacijah opredeljuje poklicne kvalifikacije in pogoje za njihovo 
pridobitev, določa pristojnosti strokovnih in drugih organov, teles 
in organizacij (kot so strokovni svet, zbornice, pristojna 
ministrstva, Center RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 
Državni izpitni center, Inšpektorat za poklicne kvalifikacije, komisija 
za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij), določa izvajalce 
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij in 
postopek preverjanja in potrjevanja. Določene so tudi vsebine 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti in postopki 
nadziranja nad zakonitostjo. 

Za poklic odvetnika nov Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o odvetništvu med drugim določa pogoje, kdaj se odvetnik 
iz druge države, članic Evropske unije vpiše v imenik tujih 
odvetnikov, ki lahko v RS opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim 
nazivom »odvetnik« z vsemi pravicami in dolžnostmi odvetniškega 
poklica in kdaj se vpišejo v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v RS 
opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične 
države. Določena so tudi pravila profesionalnega ravnanja, ki 
veljajo v primeru opravljanja storitev zastopanja in pravila, ki veljajo 
v primeru opravljanja ostalih storitev tujega odvetnika v naši državi. 
Določila zakona, ki se tičejo odvetnikov iz drugih držav, članic 
Evropske unije pričnejo veljati z dnem članstva Republike Slovenije 
v Evropski uniji. S sprejemom tega zakona je slovenska 
zakonodaja na tem področju v celoti usklajena z evropsko. 

Za poklic veterinarja nov Zakon o veterinarstvu med drugim uvaja 
preoblikovanje Veterinarske zbornice, ki vključuje vse veterinarje. 
Veterinarska zbornica po določenem postopku izdaja veterinarske 
licence, ki so pogoj za opravljanje dejavnosti. S sprejetjem tega 
zakona je slovenska zakonodaja na tem področju v celoti usklajena 
z evropsko 

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev določa pogoje, pod katerimi 
se lahko tujec zaposli in dela v RS, če z mednarodnimi sporazumi 
ni drugače določeno. Zakon Vladi RS omogoča postavitev letne 
kvote delovnih dovoljenj, ki ne sme presegati 5% aktivnega 
prebivalstva RS. Pri tem se pri izdaji delovnih dovoljenj za novo 
zaposlovanje prednostno obravnavajo: 

tujci, katerim se delovno dovoljenje izda neodvisno od stanja 
in razmer na trgu dela, 
ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujcev z 
dovoljenjem za prebivanje v RS, 
tujci, s strokovno Izobrazbo, na področju deficitarnih poklicev, 

- delovni migranti iz sosednjih držav. 

V zakonu je določeno, da bo Slovenija s pridružitvijo k Evropski 
Uniji vpeljala trg dela, ki bo omogočal vsem državljanom EU pravico 
prostega dostopa do zaposlitve in drugih oblik dela oziroma 
izvajanja storitev. Zakon upošteva skupna načela, ki jih je EU 
sprejela v zvezi z zaposlovanjem in delom državljanov tretjih 
držav v državah članicah. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem 
šolstvu (Ur.l. RS, 99/1999) je Republika Slovenija usklajena s 
sodbo Evropskega sodišča v primeru Gravier, ki pravi, da morajo 
študentje iz drugih držav Evropske unije imeti nediskriminatoren 
dostop do visokega šolstva. Študentje držav članic Evropske 
unije bodo tako imeli z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pravico 
do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji 
pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V Republiki Sloveniji je trenutno reguliranih 360 poklicev, ki jih bo 
Slovenija priznavala po postopku iz direktiv splošnega sistema. 
Uvajanje sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka 
nemoteno. Vanj so vključene vse institucije, ki sodelujejo v 
postopkih izdajanja dovoljenj za opravljanje reguliranih poklicev. V 
preteklem letu je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
organiziralo številne seminarje z udeležbo tujih strokovnjakov, ki 
so se jih udeležili predstavniki institucij, ki sodelujejo v postopkih 
izdajanja dovoljenj za opravljanje reguliranih poklicev. 

Na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti Vlada RS podeljuje koncesije tudi zasebnim 
agencijam za posredovanje dela. V letu 2000 so se nadaljevale 
priprave na Zavodu RS za zaposlovanje na vstop v mrežo EURES 
predvsem preko usposabljanja kadrov zavoda. 

V februarju 2001 se je s švedskimi in nemškimi partnerji začel 
izvajati dvoletni projekt tesnega sodelovanja v okviru programa 
Phare - Consensus III "Institucionalna krepitev za izvajanje 
pravnega reda Skupnosti na področju prostega gibanja delavcev 
in koordinacije sistemov socialne varnosti v EU" (SI/99/IB-CO- 
01). Med glavnimi cilji projekta je okrepitev sposobnosti Slovenije 
za sodelovanje pri koordinaciji na ravni Skupnosti, ki vključuje 
vse pristojne upravne strukture, delovna in socialna sodišča in 
tudi socialne partnerje. Z zaključkom tega projekta bo Slovenija v 
celoti usposobljena za izvajanje koordinacijskih pravil in 
mehanizmov v EU. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Vlada RS je s pomočjo tujih strokovnjakov v okviru programa 
TAIEX pripravila Zakon o medsebojnem priznavanju poklicnih 
kvalifikacij, ki je že vložen v Državni zbor za prvo obravnavo kot 
Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav 
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev in 
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji. S sprejetjem 
tega zakona bodo postavljeni temelji za izvajanje postopkov 
priznavanja poklicnih kvalifikacij po sistemu direktiv Evropske 
skupnosti. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Za temeljito izvajanje zakonodaje na področju medsebojnega 
priznavanja poklicnih kvalifikacij je Republika Slovenija v letu 2000 
pripravila analizo stanja na področju reguliranja poklicev s 
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seznamom vseh reguliranih poklicev, razdeljenih glede na 
direktive, po katerih bo potekalo priznavanje, z zakoni, ki jih urejajo, 
ter institucijami, ki izdajajo licence in dovoljenja. V letu 2001 že 
poteka pregled vse zakonodaje in primerjava z zahtevami 
evropskega pravnega reda glede pogojev, ki po vstopu Slovenije 
v EU ne bodo več veljali za državljane EU. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Vzporedno z delom na zakonodajnem področju se institucije za 
podeljevanje licenc intenzivno pripravljajo na nov sistem 
priznavanja predvsem preko usposabljanja. Na področju 
sektorskih direktiv so te institucije Zdravniška zbornica, 
Veterinarska zbornica, Odvetniška zbornica ter Inženirska 
zbornica za poklic arhitekta. Do konca letošnjega leta bosta 
ustanovljena Inšpektorat za poklicne kvalifikacije ter Urad za 
priznavanje kvalifikacij. Slednji bo nacionalno koordinativno telo 
za izvajanje direktiv splošnega sistema in bo vodil postopek 
priznavanja poklicnih kvalifikacij. Na področju sektorskih direktiv 
za zdravniške poklice je v obdobju od lanskega slovenskega 
poročila o napredku potekal pregled študijskih programov in 
njihova skladnost s kriteriji, ki jih vsebujejo direktive. Ugotovljeno 
je bilo, da študijski programi tako vsebinsko kot časovno ustrezajo 
standardom iz direktiv. 

Na institucionalnem področju je Republika Slovenija pripravljena 
za izvajanje pravil prostega pretoka delavcev, tako z vidika 
institucij za posredovanje zaposlitev (Zavod RS za zaposlovanje 
in zasebne agencije za posredovanje zaposlitev) kot z vidika 
vseh ostalih organov, ki so vključeni v proces integracije tujcev v 
slovenski delovni trg (Stanovanjski skladi, Centri za socialno delo, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, itd.). 

2.3.3 Prost pretok storitev 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Finančne storitve 

V letu 2000 in 2001 sta bila na podlagi zakona o bančništvu 
sprejeta še dva pomembna podzakonska akta Banke Slovenije - 
prvi, sklep o sistemu zajamčenih vlog junija leta 2000 (Ur.list RS, 
št. 61/00), ki je začel veljati s 1.1.2001 in drugi, sklep o kapitalski 
ustreznosti bank in hranilnic v februarju 2001 (Ur. list RS, 16/01). 
Sklep o sistemu zajamčenih vlog upošteva določila Evropske 
direktive o programih jamstva vlog (Direktiva 94/19/EC). Sklep o 
kapitalski ustreznosti bank in hranilnic je v slovenski pravni red 
prevzel vsebino CAD (93/6/EEC in 98/31/EEC) in Netting direktive 
(96/10/EC). Banka Slovenije je v novembru 2000 sprejela tudi 
sklep o uskladitvi zneskov najnižjega osnovnega kapitala banke, 
zajamčene vloge in najnižjega osnovnega kapitala hranilnice (Ur.l. 
RS, št. 102/00), s katerim so bili zneski zaradi nastalih tečajnih 
razlik ponovno usklajeni z zahtevami iz direktiv (5 mio EUR, 
20.000 EUR in 1 mio EUR). Konec junija 2001 je Banka Slovenije 
sprejela sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno 
posredniških družbah. S sklepom se določajo pogoji in postopki 
za zagotovitev sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev pri 
borzno posredniških družbah ter za uresničitev jamstva. Določa 
se tudi način izračuna višine likvidnih naložb ter podrobnejše 
lastnosti vrednostnih papirjev, ki so predmet naložb za zagotovitev 
likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev do 
borzno posredniške družbe, nad katero je bil začet stečajni 
postopek. 

Na področju finančnih storitev je bilo pri izdaji predpisov težišče 
na izdaji podzakonskih aktov k zakonu o zavarovalništvu. Zakon 
o zavarovalništvu določa, da je za izdajo podzakonskih predpisov 
na njegovi podlagi pristojna zavarovalna nadzorna institucija - 
Agencija za zavarovalni nadzor (AZN). 

V decembru 2000 in januarju 2001 je AZN je sprejela vse 
podzakonske predpise, ki so potrebni za implementacijo zakona 
o zavarovalništvu. Seznam sprejetih predpisov je naveden v tabeli, 
ki je v prilogi. , 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je skladno z zakonom o trgu 
vrednostnih papirjev vse podzakonske predpise sprejela v 
januarju 2000. 

Neflnančne storitve 

Republika Slovenija je januarja 2001 sprejela Zakon o 
fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list. RS, št. 11/01), s katerim 
je uskladila svojo zakonodajo s pravnim redom Skupnosti. Ta 
zakon ureja promet in nadzor aktivnih snovi, ki so fitofarmacevtska 
sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), registracijo FFS, izdajo 
dovoljenj na podlagi tega zakona, promet, uporabo in nadzor 
FFS, ostanke FFS, vodenje registra FFS in registra pravnih in 
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s prometom FFS, sporočanje 
podatkov in vodenje evidenc v zvezi s FFS, tehnične zahteve za 
naprave za nanašanje FFS in njihove sestavne dele, pooblastila 
organov, ki so odgovorni za izvrševanje tega zakona in nadzor 
nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi tega 
zakona. Proizvodnjo FFS, promet za potrebe proizvodnje FFS, 
dobro laboratorijsko prakso, postopek soglasja po predhodnem 
obveščanju (PIC), njihov nadzor ter razvrščanje, pakiranje in 
označevanje FFS urejajo predpisi o kemikalijah. Odpadke FFS in 
njihovo odpadno embalažo ter stanje imisij FFS v okolju urejajo 
predpisi o varstvu okolja. 

Republika Slovenija je maja 2001 sprejela Zakon o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list. RS, št. 45/01), ki je usklajen s pravnim 
redom Skupnosti. Zakon ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa 
ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa 
in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, 
rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično 
varstvo rastlin; določa pridobivanje, izmenjavo podatkov in 
informacijski sistem; predpisuje stroške in odškodnine; ureja javno 
službo zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so 
odgovorni za uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

Dne 26.06.2001 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije 
sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
osebnih podatkov. Bistvo predlaganih sprememb in dopolnitev 
Zakona o varstvu osebnih podatkov je v organizacijski utrditvi 
varstva osebnih podatkov z ustanovitvijo ustreznega inšpektorata 
in prenosom institucionalnega nadzora na tem področju na Varuha 
človekovih pravic, kot varuha osebnih podatkov. S tem se naša 
zakonodaja prilagaja zahtevam, ki izhajajo iz dokumentov in 
usmeritev Evropske skupnosti za področje obdelave osebnih 
podatkov in njihovega varstva. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov ; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih, Obligacijski zakonik, Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o filmskem skladu Republike Slovenije so v parlamentarni proceduri 
v Državnem zboru Republike Slovenije. 
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A.2. Uvel|avl|an|e zakonodaje in izvajanje politik 

Finančne storitve 

V letu 2000 se je težišče aktivnosti na področju bančništva 
prevesilo v izvajanje nadzora nad prilagajanjem bank in hranilnic 
novim regulatornim zahtevam. Avgusta 2000 je potekel rok za 
prilagoditev bank in hranilnic večini zahtev Zakona o bančništvu. 
Banke in hranilnice s prilagajanjem niso imele posebnih težav. 
Konec leta 2000 so tudi hranilnice pravočasno izpolnile zakonsko 
zahtevo za oblikovanje dvočlanske uprave. Poleg že utečenega 
nadzora je nadzor v letu 2001 zajel tudi nadzor nad poslovanjem 
bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb glede izpolnjevanja 
predpisov, ki so bili sprejeti kasneje ali pa je bilo njihovo 
izpolnjevanje odloženo. Tako se je nadzor razširil na izpolnjevanje 
sklepa o sistemu zajamčenih vlog, ki je bil sprejet v prvi polovici 
leta 2000, veljati pa je začel s 1.1.2001, ter na nadzor nad 
prilagajanjem hranilno kreditnih služb določbam zakona o 
bančništvu. Poleg tega je Banka Slovenije začela nadzirati tudi 
izvajanje Zakona o potrošniških kreditih ter intenzivirala nadzor 
nad opravljanjem storitev plačilnega prometa za pravne osebe s 
strani bank. 

V letu 2000 se je nadaljevala reforma plačilnih sistemov, katere 
namen je vzpostavitev sodobne infrastrukture plačilnih sistemov 
in prenos opravljanja plačilnega prometa za pravne osebe iz 
Agencije za plačilni promet v bančno okolje. Maja 2000 so bili 
izdani Kriteriji za opravljanje plačilnega prometa za pravne osebe 
v državi, po pripravi organizacijsko tehničnih navodil pa se je 
septembra 2000 pričel dejanski prenos računov pravnih oseb iz 
Agencije za plačilni promet v banke po eno sedmino vseh računov 
vsako trimesečje, tako da bo prenos predvidoma zaključen do 
konca junija 2002. 

Zakon o zavarovalništvu, sprejet v januarju 2000, je naložil 
obstoječim zavarovalnicam uskladitev pretežnega dela poslovanja 
v roku enega leta od uveljavitve, to je do 3.3.2001. V okviru teh 
uskladitev se morajo zavarovalnice med drugim uskladiti tudi z 
določbami, ki določajo, da se delnice zavarovalne delniške družbe 
lahko glasijo le na ime in morajo biti izdane v nematerialni obliki, 
ter da morajo člani uprave pridobiti dovoljenje nadzornega organa 
za opravljanje funkcije člana uprave oziroma za člana uprave 
imenovati osebo, ki je pridobila takšno dovoljenje. 

Vse zavarovalnice, ki so imele na dan uveljavitve Zakona o 
zavarovalništvu dovoljenje za poslovanje, so do 3.3.2001 AZN 
predložile poročilo o uskladitvi. Ena od zahtev uskladitve je, da 
člani uprav pridobijo dovoljenje za opravljanje te funkcije. Senat 
AZN se je odločil, da bo vsak kandidat v postopku odločanja o 
izdaji dovoljenja opravil predstavitev vodenja poslov zavarovalnice. 
Do danes je senat izdal 17 dovoljenj za opravljanje funkcije člana 
uprave v zavarovalnici in 13 dovoljenj za opravljanje funkcije 
člana uprave v pokojninski družbi. Eni osebi je AZN zavrnila 
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
pokojninske družbe. 
Zavarovalnice so se morale po stanju na dan 31.3.2001 uskladiti 
z zakonom o zavarovalništvu glede zahtev kapitalske ustreznosti. 
Zavarovalnice so poročilo o kapitalski ustreznosti na dan 
31.3.2001 posredovale AZN do 31.5.2001. Postopek preverjanja 
poročil v AZN še poteka. 

Za uskladitev poslovanja zavarovalnih zastopniških družb zakon 
določa rok šestih mesecev od uveljavitve zakona, za uskladitev 
zavarovalnih posredniških družb pa eno leto, pri čemer morajo 
tako zavarovalne zastopniške kot tudi zavarovalne posredniške 
družbe najkasneje v roku enega leta od izdaje podzakonskega 
predpisa Agencije za zavarovalni nadzor zagotoviti, da bodo posle 
zavarovalnega zastopanja in posle zavarovalnega posredovanja 

za njih samostojno opravljale samo osebe, ki so pridobile dovoljenje 
Agencije za zavarovalni nadzor. 

Zakon ločuje izdajo dovoljenj družbam in samostojnim podjetnikom 
posameznikom za opravljanje dejavnosti zavarovalnega 
zastopanja oziroma posredovanja in izdajo dovoljenj za opravljanje 
poslov zavarovalnega zastopanja oz. posredovanja(fizičnim 
osebam). 

Rok za uskladitev zavarovalno zastopniških družb je bil 3.9.2000, 
zavarovalno posredniških družb pa 3.3.2001. Zahteve za izdajo 
odločbe o uskladitvi z novim zakonom je poslalo 315 družb oz. 
samostojnih podjetnikov, med njimi so tudi zahteve za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje poslov. Izdanih je bilo 43 dovoljenj 
družbam oz. samostojnim podjetnikom (od tega 26 dovoljenj za 
uskladitev dejavnosti z novim zakonom in 17 dovoljenj za 
opravljanje dejavnosti) in 12 dovoljenj fizičnim osebam za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. Osem nepopolnih 
zahtev je AZN zavrnila, za 26 zahtev teče petnajst dnevni rok za 
dopolnitev. 

Borzno posredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje Agencije 
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju:ATVP) za poslovanje 
z vrednostnimi papirji na podlagi starega zakona o trgu vrednostnih 
papirjev so morale v roku enega leta od uveljavitve Zakona o trgu 
vrednostnih papirjev, to je do 28.7.2000 uskladiti svoje poslovanje, 
notranjo organizacijo in interne akte z novim Zakonom ter v tem 
obdobju poslati ATVP poročilo o uskladitvah. V istem obdobju so 
bile borzno posredniške družbe dolžne uskladiti svoje poslovanje 
z določbami 6. poglavja Zakona - obvladovanje tveganj. 

Do izteka zakonsko predpisanega roka je ATVP prejela 35 poročil 
o uskladitvi borzno posredniških družb. Štirim borzno 
posredniškim družbam, ki niso predložile poročil o uskladitvi z 
zahtevami novega Zakona je ATVP v začetku decembra 2000 
odvzela dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. 
Do konca decembra 2000 je ATVP 10 bankam izdala pozitivna 
mnenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji; Banka 
Slovenije na podlagi teh mnenj bankam izda dovoljenja za 
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji. V začetku junija 2001 je 
dovoljenje ATVP za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji 
pridobilo 10 borzno posredniških družb, pozitivno mnenje pa 11 
bank. Trenutno je v postopku pridobivanja dovoljenja še 9 borzno 
posredniških družb. 

Kot dokazila k poročilu o uskladitvi borzno posredniških družb je 
bilo potrebno med drugim priložiti dokazila o ustanovitvi ter 
registraciji borzno posredniške družbe, potrdila o vplačanih in v 
centralni register vpisanih delnic družbe, navedbo članov uprave, 
opis storitev borzno posredniške družbe, seznam borznih 
posrednikov, ki izpolnjujejo s strani Agencije predpisane pogoje, 
opis tehnične opremljenosti borzno posredniške družbe, splošne 
pogoje poslovanje ter splošne akte z navedbo notranje- 
organizacijskih enot, notranje kontrole na vseh področjih 
poslovanja ter interne revizije in druge dokumente. 

Od avgusta 2000 dalje borzno posredniške družbe poročajo o 
kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti, likvidnosti ter o posebnih 
rezervacijah na način in v obliki, predpisani s podzakonskimi akti. 

Ena izmed novosti Zakona o trgu vrednostnih papirjev je tudi 
zahteva, da ima vsaka borzno posredniška družba najmanj dva 
člana uprave, ki družbo skupaj zastopata in predstavljata v 
pravnem prometu. Za člana uprave borzno posredniške družbe 
je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje ATVP za 
opravljanje te funkcije. V skladu z Zakonom lahko ATVP odloči, da 
mora kandidat v postopku odločanja o izdaji dovoljenja opraviti 
predstavitev vodenja poslov borzno posredniške družbe. 
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V začetku junija 2001 je imelo 49 oseb dovoljenje ATVP za 
opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe 5 
osebam je ATVP zavrnila zahtevo za opravljanje funkcije člana 
uprave borzno posredniške družbe, 347 oseb pa je imelo 
dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Za slednje 
je ATVP v letu 2000 organizirala dva redna preizkusa strokovnih 
znanj na podlagi novega podzakonskega predpisa. 

Neflnančne storitve 

S sprejemom Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in Zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin so v slovenski pravni red prenesene 
določbe direktive 74/556/EEC in direktive 74/557/EEC, ki urejajo 
ta področja. 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
varstvu osebnih podatkov so v slovenski pravni red prenesene 
zahteve direktive 95/46/EC o zaščiti posameznikov pri obdelavi 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. 

31.05.2001 je bilo v Republiki Sloveniji 25 bank, od katerih so 4 
hčerinske banke tujih bank in ena podružnica tuje banke. Poleg 
bank so v slovenskem bančnem prostoru delovale še 3 hranilnice 
in 61 hranilno kreditnih služb. 

Poleg skrbnega kadrovanja sodelavcev v oddelku Nadzora 
bančnega poslovanja, od katerih imajo 3 delavci zaključen 
magistrski študij, 32 univerzitetno izobrazbo in 2 končano visoko 
strokovno šolo, je zelo veliko pozornosti namenjene 
izobraževanju. Praktične izkušnje zaposlenih se prepletajo s 
krajšimi oblikami izobraževanja doma in v tujini ter teoretičnimi 
znanji na podiplomskem študiju. V tujini se delavci Nadzora 
bančnega poslovanja največ izobražujejo preko seminarjev, 
delavnic in študijskih obiskov v tujih centralnih bankah in nadzornih 
institucijah izven centralnih bank ter preko Financial Stability 
Institute, ki prireja številne delavnice in seminarje s strokovnjaki 
iz Banke za mednarodne poravnave. Iz Banke Slovenije so 
udeleženci tudi na vsakem TAIEX seminarju, za katerega 
prejmemo vabilo. 

V letu 2000 so inšpektorji Banke Slovenije v bankah in hranilnicah 
opravili 29 pregledov, ki so zajeli celotno poslovanje (6 pregledov 
v štirih bankah in dveh hranilnicah) ali posamezna področja (23 
pregledov v 13 bankah in dveh hranilnicah). V letu 2000 so 
inšpektorji skupaj s sodelavci iz drugih oddelkov Banke Slovenije 
sodelovali tudi pri preverjanju meril prehoda plačilnega prometa v 
banke. 

Z vodstvi bank in hranilnic so vzpostavljeni redni letni sestanki 
bodisi v okviru zaključka celovitega pregleda ali posebej. Ti 
sestanki so namenjeni predvsem oceni rezultatov poslovanja ter 
položaja banke in seznanitvi s strategijo razvoja banke. Izmenjava 
mnenj in informacij med nadzorniki in vodstvom bank ter hranilnic 

A.3. Upravna usposobljenost 

Finančne storitve 

Nadzor bančnega poslovanja, ki ga opravlja Banka Slovenije, je 
po uveljavitvi zakona o bančništvu dobil nove dodatne naloge 
(nadzor na konsolidirani osnovi, nadzor pravnih in fizičnih oseb v 
primeru utemeljenega suma, da opravljajo bančne storitve, ne da 
bi za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije, nadzor hranilno 
kreditnih služb, upravljanje jamstvene sheme za vloge pri bankah 
itd.), na podlagi drugih zakonov pa izvaja Banka Slovenije tudi 
druge naloge, kot so nadzor nad plačilnimi sistemi v bankah, 
izvajanje zakona o potrošniških kreditih), zato se bo število 
zaposlenih v oddelku na vseh področjih povečevalo. Do konca 
leta 2002 naj bi se število zaposlenih povečalo od 44 konec leta 
2000 na 52 . 

Predvidena dinamika zaposlovanja na področju bančnega nadzora 
v naslednjih letih: 

je tudi pogoj za pravočasno ustrezno ravnanje ob morebitnih 
težavah v poslovanju banke ali hranilnice. 

Predvideno je, da se bo število celovitih pregledov znižalo na 7 do 
9 na leto, povečalo pa število pregledov posameznih področij 
poslovanja. Na leto naj bi bilo opravljenih več kakor 30 delnih 
pregledov bank in hranilnic. Pri tem bi bila lahko posamezna banka 
ali hranilnica tako kakor doslej pregledana večkrat na leto, vsaka 
banka pa vsaj enkrat na leto. Področja pregleda so odvisna od 
potreb. 

Inšpektorji Banke Slovenije izmenjujejo mnenja in podatke z drugimi 
nadzornimi institucijami doma in na tujem. V Sloveniji se je v letu 
2000 nadaljevalo sodelovanje z Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev in Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije. Inšpektorji 
Banke Slovenije so skupaj z inšpektorji Agencije za trg vrednostnih 
papirjev opravili pregled v dveh bankah (pregledane so bile 
povezane osebe), pet pregledov pa so opravili na podlagi prijav 
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (pregledi družb, za 
katere je obstajal sum, da se ukvarjajo z dejavnostjo brez 
ustreznega dovoljenja Banke Slovenije. 

Izmenjava informacij s tujimi nadzornimi organi poteka v praksi 
na podlagi sklenjenih sporazumov o sodelovanju. Doslej je Banka 
Slovenije sklenila sporazum z State of New York Banking 
Department, na podlagi katerega je bil v letu 2000 že opravljen 
skupen nadzor Banke Slovenije, State of New York Banking 
Department in Federal Deposit Insurance Corporation v hčerinski 
banki največje slovenske banke. Januarja 2001 je bil sklenjen 
tudi sporazum z Federal Ministry of Finance iz Avstrije v zvezi z 
avstrijskimi hčerinskimi bankami in podružnico avstrijske banke 
v Sloveniji. Aprila 2001 je bil podpisan sporazum z 
Bundesaufsichtsamt fur das Kreditvvesen, junija 2001 pa z 

Število zaposlenih v Nadzoru 

bančnega poslovanja 
31.05.2000 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 

Skupaj 41 44 48 52 
Število analitikov, regulatorjev 
in podpornih delavcev v odseku 

analize bančnega poslovanja 

14 16 17 21 

Število inšpektorjev 17 17 20 21 
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Narodno banko Makedonije. V teku so aktivnosti za podpis 
sporazuma z Agencijo za bankarstvo Federacije Bosne in 
Hercegovine, Agencijo za bankarstvo Republike Srpske in 
Centralno banko Bosne in Hercegovine. Čeprav sporazum o 
sodelovanju še ni bil podpisan z Banca d'ltalia, pa z italijansko 
centralno banko poteka neformalna izmenjava informacij, v letu 
1998 pa je bil izveden tudi pregled podružnice največje slovenske 
banke v Italiji. 

Nadzor bančnega poslovanja se financira iz prihodkov, ki jih 
pridobiva iz dejavnosti nadzora bank in hranilnic ter v okviru 
finančnega načrta Banke Slovenije. 

Leta 2000 so morale banke poleg pavšalnega nadomestila 
stroškov postopka, ki je odvisno od trajanja pregleda, v katerem 
Banka Slovenije ugotovi nepravilnosti v poslovanju banke, plačati 
še letno nadomestilo za opravljanje nadzora. Višina letnega 
nadomestila za opravljanje nadzora je odvisna od višine tveganju 
prilagojene aktive. 

V prejšnjem letu je prišlo do korenitejših sprememb na področju 
zavarovalnega nadzora. V skladu z Zakonom o zavarovalništvu 
je bila ustanovljena samostojna in neodvisno nadzorna institucija 
za področje zavarovalništva - Agencija za zavarovalni nadzor 
(AZN) kot samostojna pravna oseba. AZN je nasledila poslovanje 
Urada za zavarovalni nadzor v okviru Ministrstva za finance. 
AZN ima v primerjavi z Uradom večja pooblastila. AZN je pričela 
z opravljanjem nalog in pristojnosti po novem zakonu, ko je Vlada 
Republike Slovenije imenovala strokovni svet in direktorja, to je 
junija 2000. Pri opravljanju svojih nalog je AZN odgovorna 
Državnemu zboru Republike Slovenije, nadzor nad zakonitostjo, 
namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev AZN 
pa opravlja Računsko sodišče. 

V skladu s poslovnikom AZN so njene notranje organizacijske 
enote sektorji (sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve; 
sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko; sektor analiz in 
finančnega nadzora) in oddelki, pri čemer ima posamezni sektor 
lahko enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo po posameznih 
zaokroženih delovnih področjih ali za izvajanje posameznih 
zaokroženih nalog. V organizacijski strukturi ni eksplicitne delitve 
na off-site in on -site nadzor. 

Ob ustanovitvi junija 2000 je bilo v AZN 8 zaposlenih delavcev, ki 
so prešli v njen okvir iz bivšega Urada. Od takrat do konca leta 
2000 je AZN izvedla obširen projekt pridobivanja izkušenih kadrov. 
Večina se je zaposlila v AZN v zadnjih dveh mesecih leta 2000. 

Trenutno šteje AZN 17 zaposlenih, ki imajo praktično vsi vsaj 
univerzitetno izobrazbo. 

Zaposleni AZN so se udeležili več strokovnih seminarjev in 
srečanj in sicer na Poljskem, Madžarskem, v Avstriji, Švici ter 
doma, kjer so tudi aktivno nastopili z referati o različnih strokovnih 
temah. Pozitivne učinke je začela dajati tudi tuja tehnična pomoč 
v okviru projekta Phare - "Strenghtening of Insurance Authority", 
katere cilj je dvig strokovne ravni zaposlenih v AZN. 

AZN na slovenskem zavarovalnem trgu nadzira 11 zavarovalnic, 
2 pozavarovalnici,6 pokojninskih družb, Jedrski pool, preko 200 
zavarovalno zastopniških družb, v določenem delu pa tudi 
Slovensko izvozno družbo in Slovensko zavarovalno združenje. 

Urad za zavarovalni nadzor in nato AZN sta v letu 2000 tekoče 
spremljala in analizirala poslovanje zavarovalnic in pozavarovalnic 
na podlagi statističnih podatkov in računovodskih izkazov, ki so 
jih zavarovalnice in pozavarovalnice dolžne pošiljati 
zavarovalnemu nadzornemu organu. Poleg tega, da izvaja nadzor 
nad zavarovalnicami ter nad zavarovalnimi zastopniškimi oziroma 
posredniškimi družbami in zavarovalnimi zastopniki oziroma 

posredniki, je pristojna tudi za nadzor nad pravnimi osebami, 
povezanimi z zavarovalnico, če je to potrebno zaradi nadzora 
nad poslovanjem zavarovalnic in dodaten nadzor nad 
zavarovalnico v zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in 
mešanim zavarovalnim holdingom. 

AZN je v letu 2000 pridobila nove naloge tudi z uveljavitvijo zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem je 
pristojna za izdajo dovoljenj pokojninskim družbam in za izvajanje 
nadzora nad njihovim poslovanjem. Tako so se zaposleni AZN v 
drugi polovici leta 2000 intenzivno ukvarjali s proučevanjem vlog 
za izdajo dovoljenj v zvezi s pokojninskimi družbami, poleg tega 
so v več primerih sodelovali z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve pri preverjanju pokojninskih načrtov po 
pokojninskem zakonu. AZN je do danes izdala dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja šestim pokojninskim družbam. 

AZN je sodelovala z nadzornimi organi trga zavarovalnih storitev 
Nemčije, Madžarske, Češke, Hrvaške, BIH, Makedonije in 
nekaterih baltskih držav. 

Sredstva za delo si je v letu 2000 AZN zagotavljala delno iz 
pristojbine, ki so jo za nadzor v določenem delu plačevale 
zavarovalnice, pozavarovalnice ter zavarovalno zastopniške in 
posredniške družbe, delno pa ji je sredstva zagotavljal proračun. 
Od februarja 2001 so vir sredstev za delo AZN lastni prihodki v 
skladu s tarifo o taksah in nadomestilih, ki jo je strokovni svet 
AZN sprejel decembra 2000 in h kateri je Vlada Republike Slovenije 
dala svoje soglasje v januarju 2001. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) 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 je dobila Agencija tudi nove naloge 
v zvezi s pokojninskimi skladi dodatnega prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja, ki jih regulira novi zakon o 
pokojninskem in invalidskem in zavarovanju. 

Organa ATVP sta direktor in strokovni svet. Na predlog ministra 
za finance imenuje Vlada RS direktorja in člane strokovnega sveta 
ATVP. Nadzor nad poslovanjem ATVP opravlja Državni zbor, 
nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in učinkovito rabo 
sredstev pa Računsko sodišče. 

Uveljavitev novega zakona je narekovala sprejem novega 
Poslovnika ATVP, s katerim sta se uredila njeno poslovanje ter 
temeljna notranja organizacija. Poslovanje ATVP poteka v okviru 
naslednjih sektorjev: sektor trga vrednostnih papirjev, sektor 
nadzora, sektor investicijskih skladov, sektor pokojninskih 
skladov, pravni sektor, sektor za mednarodno sodelovanje, sektor 
splošnih poslov, sektor za informatiko. V organizacijski strukturi 
ni ločitve med off-site in on-site nadzorom. 

ATVP je v letu 2000 na novo zaposlila 6 delavcev z univerzitetno 
izobrazbo, delovno razmerje je prenehalo 3 delavcem. Konec 
decembra 2000 je bilo na Agenciji 29 zaposlenih. 

Januarja 2000 je ATVP sprejela Tarifo o taksah in nadomestilih, ki 
je pričela veljati po izdanem soglasju Vlade RS. Agencija se kot 
samostojna nadzorna institucija financira iz prihodkov, ki jih 
udeleženci trga vrednostnih papirjev plačujejo na podlagi tarife v 
primeru odločanja o posamičnih zadevah, za opravljanje nadzora 
ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija. 

Na področju sodelovanja s tujimi nadzorniki trga vrednostnih 
papirjev je ATVP oktobra v Atenah podpisala Memoranduma o 
sodelovanju z nadzornikoma iz Grčije (Capital Market 
Commission) in Portugalske (Comissao do Mercado de Valores 
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Mobiliarios). Maja 2001 je ATVP podpisala sporazum s češkim 
nadzornikom trga vrednostnih papirjev (Komise pro cenne papiry), 
junija pa ju bo sklenila tudi z avstrijskim nadzornikom (Bundes 
VVerpapieraufsicht) in regulatorjem trga kapitala Federacije BiH 
(Komisija BiH). Sicer pa ATVP občasno sodeluje pri izmenjavi 
informacij s tujimi nadzorniki trga kapitala, pretežno s pojasnili o 
pravni ureditvi trga vrednostnih papirjev, in sicer največ v okviru 
delovnih skupin IOSCO Emerging Markets Committee ter 
državami bivše Jugoslavije, ne glede na uradno sklenjene 
dogovore o sodelovanju in izmenjavi informacij. 

Neflnančne storitve 

Republika Slovenija je za spremljanje in izvajanje usklajenega 
pravnega reda na področju zdravstvenega varstva rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstev kadrovsko okrepila Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Na podlagi sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu osebnih podatkov so dane podlage za 
ustanovitev neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Finančne storitve 

Področje finančnih storitev je Republika Slovenija v letih 1999 in 
2000 sistemsko skoraj 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. Maja 2001 je Vlada RS v Državni zbor 
predlagala zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
bančništvu. Gre za delno uskladitev z Direktivo 2000/28/EC, ki je 
spremenila Direktivo 2000/12/EC, za redakcijske popravke in 
druge popravke, ki so se pokazali za potrebne pri izvajanju zakona 
('fine tunings') oziroma je na njih opozorila misija Financial Sector 
Assessment Program Mednarodnega denarnega sklada in 
Svetovne banke. 

Skladno z določili Evropskega sporazuma o pridružitvi je Zakon 
o bančništvu sprostil ustanavljanje podružnic tujih bank ter uvedel 
nacionalno obravnavo pri ustanavljanju hčerinskih družb ter 
pridobivanju deleža v bankah. 

V Sloveniji so uveljavljena določila evropskih bančnih direktiv s 
področja izdaje dovoljenj za opravljanje bančnih in drugih finančnih 
storitev, zahtev glede uprave bank, pridobivanja kvalificiranih 
deležev v bankah, minimalnega osnovnega kapitala, kapitala, 
kapitalske ustreznosti, izpostavljenosti ter naložb v nefinančne 
organizacije in nadzora na konsolidirani osnovi. Zakon o 
bančništvu je odpravil vse večje ovire, ki so onemogočale 
izmenjavo informacij med Banko Slovenije in tujimi nadzornimi 
organi, njegova določila pa praktično pomenijo pooblastilo za 
vzpostavitev načela kontrole domače države, ki bo v celoti 
zaživelo s polnopravnim članstvom Slovenije v EU. Izmenjava 
informacij s tujimi nadzornimi organi poteka na podlagi sklenjenih 
sporazumov o sodelovanju. 

Za področje bančništva so sprejeti vsi podzakonski predpisi. 

V mesecu januarju 2000 sprejeti Zakon o zavarovalništvu je ne 
glede na možnost dvoletnega oz. triletnega prehodnega obdobja 
po Evropskem sporazumu o pridružitvi takoj z uveljavitvijo 

omogočil ustanavljanje podružnic tujih zavarovalnic1 in tujih 
zavarovalnih zastopniških oz. posredniških družb in zagotovil 
nacionalno obravnavo pri ustanavljanju hčerinskih družb tujih 
zavarovalnic in tujih zavarovalnih zastopniških oz. posredniških 
družb ter pri pridobivanju deležev v tovrstnih družbah na ozemlju 
Republike Slovenije. 

Poleg odprtja trga tuji konkurenci ter podelitve nacionalne 
obravnave tujcem pri pridobivanju deležev v zavarovalnih 
družbah na ozemlju RS, prinaša zakon tudi uskladitev pravil 
bonitetnega nadzora z EU direktivami- tako pravil za izračun 
kapitalskih zahtev in oblikovanje zavarovalnotehničnih rezervacij 
kot pravil glede vrednotenja, usklajenosti, vrste in lokalizacije 
naložb, uvaja pa tudi ločitev opravljanja poslov življenjskega in 
neživljenjskega zavarovanja, nadzor nad zavarovalnimi skupinami 
in posebne določbe glede predstečajnega in stečajnega postopka 
zavarovalnic ter daje nov pravni položaj in večje pristojnosti 
zavarovalnemu nadzornemu organu. AZN je s sprejetjem 19 
podzakonskih predpisov tudi omogočila izvajanje Zakona o 
zavarovalništvu. 

Zakon o trgu vrednostnih papirjev je prevzel vse ključne elemente 
evropskega pravnega reda na tem področju in sicer: 

vsebino prospekta za javno ponudbo prenosljivih vrednostnih 
papirjev (89/298/EEC); 
investicijske storitve na področju vrednostnih papirjev (93/ 
22/EEC); 
usklajevanje pogojev za uvrščanje vrednostnih papirjev v 
borzno kotacijo (79/279/EEC); 
vsebino prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v borzno 
kotacijo (80/390/EEC); 
obveznost poročanja izdajateljev, katerih vrednostni papirji 
so uvrščeni v borzno kotacijo (82/121/EEC); 
poročanje v primeru kadar posamezna oseba oziroma 
skupina povezanih oseb pridobi določen (kvalificiran) delež 
delnic z glasovalno pravico, uvrščenih v borzno kotacijo (88/ 
627/EEC), 
kapitalsko ustreznost borzno posredniških družb in denarnih 
zavodov (93/6/EEC); 
prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij (895/92/ 
EEC); 

- in druge, ki se uporabljajo v zvezi z pbvladovanji tveganj in 
nadzorom za finančne organizacije, ki niso banke. 

Z uveljavitvijo zakona so bile odpravljene dotedanje omejitve glede 
tujega deleža v borzno posredniških družbah ter odprt trg tudi 
podružnicam tujih borzno posredniških družb. S tem je Slovenija 
predčasno izpolnila obveze Evropskega pridružitvenega 
sporazuma glede liberalizacije ustanavljanja borzno-posredniških 
družb, kjer je imela Slovenija odobreno triletno prehodno obdobje 
glede uvedbe nacionalne obravnave. 

Velika večina podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o trgu 
vrednostnih papirjev je bila sprejeta januarja 2000.Sklep o pogojih 
za priznavanje prospekta za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
ki jih je odobril pristojni organ države članice bo izdan do 
dejanskega vstopa v EU. 

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

' Izraz zavarovalnica vključuje tako zavarovalnico, ki opravlja posle direktnega 
zavarovanja kot tudi zavarovalnico, ki opravlja posle pozavarovanja. 
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Sistemsko bo plačilni promet urejal zakon o plačilnem prometu, 
katerega sprejem je predviden do konca tega leta. 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 sredine leta 2002 je predviden sprejem zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v cestnem 
prometu, ki bo zagotovil skladnost pravne ureditve na tem področju 
z EU direktivami (72/166/EEC, 72/430/EEC, 84/5/EEC, 90/232/ 
EEC, 90/618/EC, 2000/26/EC) in bo uveljavljen do konca leta 
2002. 

Do konca leta 2001 je predviden sprejem Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje. S sprejetjem zakona bo ureditev 
na tem področju v celoti skladna z UCITS direktivo (85/611/EEC), 
ter njenimi dopolnitvami in spremembami (direktivi 88/220/EEC in 
95/26/EC). 

Zakon o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic (Uradni list RS, 
št. 13/2000), sprejet januarja 2000, ki naj bi bil podlaga za izpeljavo 
lastninskega preoblikovanja zavarovalnic, je bil z odločbo 
Ustavnega sodišča v aprilu 2001 v celoti razveljavljen. Ocena 
ustavnosti je bila izdana na pobudo nekaterih delničarjev 
zavarovalnice z največjim deležem družbenega kapitala. Zato bo 
pripravljen nov zakon, ki bo omogočil lastninsko preoblikovanje 
deležev družbenega kapitala v posameznih zavarovalnicah. 

Neflnančne 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 v celoti 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, področje fitofarmacevtskih sredstev in področje 
zdravstvenega varstva rastlin. 

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, zavarovalništva in trga vrednostnih 
papirjev je večina novega pravnega reda tudi že implementirana. 

Na področju bančništva je uporaba določil sklepa o kapitalski 
ustreznosti bank in hranilnic, ki je v slovenski pravni red prevzel 
vsebino CAD (93/6/EEC in 98/31/EEC) in Netting direktive (96/ 
10/EC), glede kapitalskih zahtev za tržna tveganja, odložena do 

30.6.2002, saj nove kapitalske zahteve pomenijo dodatno 
obremenitev za banke, predvsem v smislu izgradnje ustrezne 
informacijske podpore, ki je potrebna za dnevno spremljanje pozicij 
in ovrednotenje tveganj. Dodatna argumenta za odlog izvajanja 
tega dela sklepa sta tudi precejšnja tehnična zahtevnost predpisa 
in relativna nerazvitost poslov trgovanja pri nas. Omenjeni sklep 
je razveljavil sklep o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in 
kapitalske ustreznosti bank in hranilnic (Ur.l. RS, št. 32/99, 122/ 
00), vendar je kontinuiteta izpolnjevanja zahtev zagotovljena s 
tem, da so v novem sklepu vsebovane vse določbe prej veljavnega 
sklepa. 

Na področju zavarovalništva je uveljavljena že večina določb 
zakona o zavarovalništvu, dalj časa zakon dopušča 
zavarovalnicam: 

za uskladitev pogostosti izračunavanja zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, ki so jih zavarovalnice do 1.1.2002 dolžne 
izračunavati samo dvakrat letno, od 1.1.2002 pa vsako 
trimesečje, 

- za uskladitev z določbami glede omejitev višine posameznih 
vrst naložb, ki so se jim dolžne prilagoditi najkasneje do 
1.1.2003, 

- za uskladitev z določbo, da posle zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja za zavarovalnico lahko opravljajo 
samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni 
nadzor (v nadaljevanju: AZN) za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki so se ji 
dolžne prilagoditi v roku enega leta od dne, ko AZN izda 
predpis, s katerim predpiše podrobnejše pogoje za pridobitev 
in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja . 

Za uskladitev poslovanja zavarovalnih zastopniških družb zakon 
določa rok šestih mesecev od uveljavitve, za uskladitev 
zavarovalnih posredniških družb pa eno leto, pri čemer morajo 
tako zavarovalne zastopniške kot tudi zavarovalne posredniške 
družbe najkasneje v roku enega leta od izdaje podzakonskega 
predpisa AZN zagotoviti, da bodo posle zavarovalnega zastopanja 
in posle zavarovalnega posredovanja za njih samostojno 
opravljale samo osebe, ki so pridobile dovoljenje AZN. 

Na področju trga vrednostnih papirjev je uveljavljena že praktično 
vsa sprejeta zakonodaja. Uveljavitev predpisa glede določitve 
višine jamstva in zagotavljanjem jamstva za terjatve vlagateljev 
pri borzno posredniških družbah, ki ga bo na predlog ATVP sprejela 
Banka Slovenije še v prvi polovici leta 2001, je predvidena s 
1.1.2002. Sklep o pogojih za priznavanje prospekta za javno 
ponudbo vrednostnih papirjev, ki jih je odobril pristojni organ države 
članice 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 v državah 
članicah EU. 

Neflnančne storitve 

Na področju varstva osebnih podatkov Republika Slovenija na 
podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov in na podlagi 
sprejetega Zakona o spremembah in dopolnitvah 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, ki je v slovenski pravni red 
prenesena na osnovi Zakona o upravnih taksah. 
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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 ki jih je treba zagotoviti za 
zaščito živali. 

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 v letu 2001 sprejela Obligacijski zakonik, 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih 
zemljišč, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o filmskem 
skladu Republike Slovenije in Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki 
bodo področje nefinančnih storitev popolnoma uskladili s pravnim 
redom Evropske unije 

B.3. Upravna usposobljenost 

Finančne storitve 

Nadzor bančnega poslovanja, ki ga opravlja Banka Slovenije, je 
organiziran v oddelku Nadzora bančnega poslovanja. Le ta je 
začel delovati v začetku julija 1992. Oddelek se organizacijsko 
deli na tri odseke: 

Izdajanje dovoljenj 
Analize bančnega poslovanja (off-site) 
Izvajanje kontrole bančnega poslovanja (on-site) 

Ob ustanovitvi je bilo v oddelku 17 zaposlenih, 31.12.2000 pa 44 
zaposlenih in sicer osem v vodstvu oddelka, v odseku analize 
bančnega poslovanja 16, v odseku izvajanje kontrole bančnega 
poslovanja 17 in v odseku izdajanje dovoljenj 3. 

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. V letu 2001 namerava ATVP zaposliti še 
10 novih kadrov, tako da naj bi njihovo število doseglo 40 
zaposlenih konec leta 2001. Okrepiti bo potrebno vsa področja 
dela ATVP, saj se pri vseh pričakuje povečan obseg dela, ter z 
novimi zaposlitvami okrepiti nova področja in pristojnosti. Poudarek 
bo na zaposlovanju visoko strokovnih in usposobljenih kadrov, 
pozornost pa bo namenjena tudi izobraževanju vseh zaposlenih, 
posebej še na področjih, ki obsegajo novo zakonodajo, povezano 
z delom ATVP. 

Zaposleni ATVP se dodatno izobražujejo tako v programih 
magistrskega študija Ekonomske in Pravne fakultete kot tudi na 
seminarjih in delavnicah, predvsem v tujini (ameriški SEC, 
organizacija IOSCO, seminarji v organizaciji TAIEX in ostali). 

Nadzor nad zavarovalnim trgom se je pravno statusno 
preoblikoval in kadrovsko okrepil. Od meseca novembra 2000 
sodeluje AZN v projektu, ki je financiran iz sredstev PHARE, z 
družbo PricevvaterhouseCoopers. Projekt bo trajal 22 mesecev 
in je namenjen krepitvi zavarovalne nadzorne institucije. 

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. V mesecu 
septembru letos bodo v okviru preverjanja administrativne 
usposobljenosti v organizaciji Evropske komisije potekali posebni 
pregledi-t.i. "peer revievvs" vseh treh nadzornih institucij finančnih 
trgov. 

Predstavniki Ministrstva za finance 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. Podrobneje je to področje urejeno 6 
pravilnikom o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov, pred 
tem pa je bilo sodelovanje urejeno v protokolih med Banko 
Slovenije in drugimi nadzornimi institucijami. 

Na podlagi omenjenega pravilnika je bilo ustanovljeno 
koordinacijsko telo pod vodstvom ministra za finance, v njem pa 
sodelujejo še guverner Banke Slovenije, predsednik strokovnega 
sveta Agencije za zavarovalni nadzor in predsednik strokovnega 
sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Ker pravilnik predvideva 
tudi sklenitev sporazumov med nadzornimi organi, sta bila 
novembra 1999 sklenjena sporazuma o sodelovanju med Banko 
Slovenije in Agencijo za trg vrednostnih papirjev in o sodelovanju 
med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance - Uradom RS za 
zavarovalni nadzor. Novembra 2000 je bil zaradi prenehanja 
delovanja Urada RS za zavarovalni nadzor sporazum sklenjen 
med Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, v 
februarju 2001 pa še sporazum med Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor. 

V sporazumih' je določena podrobnejša vsebina in način 
sodelovanja ter posredovanja podatkov. Za uresničevanje 
sporazumov med nadzornimi organi in nalog, ki jih sprejema 
koordinacijsko telo, skrbi komisija za medsebojno sodelovanje, 
ki se sestaja najmanj enkrat na tri mesece, sestavljajo pa jo 
namestnik guvernerja Banke Slovenije oziroma direktor oddelka 
za nadzor bančnega poslovanja v Banki Slovenije, direktor 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in direktor Agencije za 
zavarovalni nadzor. 

Neflnančne storitve 

Republika Slovenija ima večino institucij, potrebnih za izvajanje 
pravnega reda Evropske unije. 
Vzpostavitev institucije za varstvo osebnih podatkov je 
zagotovljena s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi zakona neodvisni 
nadzor nad varstvom osebnih podatkov opravlja varuh človekovih 
pravic. Predvideni začetek delovanja institucije je 31.12.2001. 
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2.3.4 Prost pretok kapitala 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V prvi polovici leta 2001 je Republika Slovenija odpravila nekatere 
omejitve, ki so na podlagi zakona o deviznem poslovanju v 
pristojnosti Banke Slovenije. 

Z januarjem 2001 so bile v skladu s podrobnejšim načrtom 
nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov, ki ga je Republika 
Slovenija z dodatnimi pojasnili k pogajalskemu izhodišču za to 
področje septembra 2000 posredovala Evropski uniji že 
sproščene omejitve višine dviga tolarske gotovine z računa 
nerezidenta, v zvezi z nakupi vrednostnih papirjev v Republiki 
Sloveniji s strani nerezidentov, pa je bil rok oziroma čas, po 
katerem nerezidentu ni potrebno plačati premije za nakup pravice 
do nakupa deviz, januarja 2001 skrajšan od enega leta na šest 
mesecev; strošek, t.j. obvezno plačilo premije, določene četrtletno, 
za nakup pravice do nakupa deviz pri Banki Slovenije v višini 
stanja na skrbniškem računu, pa je bil zmanjšan na 0,2%. 

S sklepi, sprejetimi v maju 2001, se s 1. julijem 2001 dovoljuje 
domačim pravnim osebam prosto odpiranje računov v tujini, 
sprostijo se nakupi vrednostnih papirjev s strani tujcev na 
slovenskem kapitalskem trgu in s tem odpravlja režim skrbniških 
računov za tovrstne transakcije ter sprostijo nakupi vrednostnih 
papirjev v tujini s strani rezidentov. 

V prvi polovici letošnjega leta je bil s sprejemom posameznih 
sektorskih sistemskih zakonodaj dosežen bistven napredek pri 
omogočanju pravice do ustanavljanja in sicer na področju revizije 
(Zakon o revidiranju), na področju zračnega prometa (Zakon o 
letalstvu), na področju kabotaže (Pomorski zakonik), na področju 
telekomunikacij (Zakon o telekomunikacijah) in na področju 
medijev (Zakon o medijih). 

V zvezi s pridobivanjem nepremičnin za državljane in pravne 
osebe držav članic je Republika Slovenija posredovala svoje 
stališče z dodatnimi pojasnili k pogajalskemu izhodišču za poglavje 
4 - Prost pretok kapitala konec marca 2001. Skladno s tem bo 
Republika Slovenija sprožila postopke za spremembo ustave, s 
katerimi bo do 31.12.2002 uredila vprašanje vzajemnosti za 
državljane in pravne osebe držav članic Evropske unije tako, da 
pogoj vzajemnosti ne bo več veljal od dne pristopa Republike 
Slovenije k Evropski uniji. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Novo sprejeta zakonodaja na tem področju je uveljavljena. 

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 in delavnic v organizaciji TAIEX- 
a na temo prostega pretoka kapitala. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Prenos zakonodaje 

Na področju prostega pretoka kapitala je Republika Slovenija v 
svoj pravni red prenesla večino pravnega reda EU. Ključna 
zakonska podlaga na tem področju je Zakon o deviznem 
poslovanju z ustreznimi podzakonskimi akti Ministrstva za fi- 
nance in Banke Slovenije, navedenimi v prilogi. 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 
Že sprejeti in načrtovani pravni okvir ustrezno pokriva tudi sprejete 
obveznosti glede liberalizacije kapitalskih tokov v skladu z 
Evropskim sporazumom o pridružitvi (ESP). Republika Slovenija 
je s pravnim redom EU v celoti usklajena na področju 
preprečevanja pranja denarja, kljub temu pa je v postopku 
sprejema v Državnem zboru nov zakon o preprečevanju pranja 
denarja, s katerimi bo predvsem Urad za preprečevanje pranja 
denarja dobil večja pooblastila. 

Podrobnejši rokovnik liberalizacije kapitalskih tokov je bil definiran 
s podrobnejšim načrtom nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov, 
ki ga je Republika Slovenija z dodatnimi pojasnili k pogajalskemu 
izhodišču za to področje septembra 2000 posredovala Evropski 
uniji. Nekatere ukrepe je Republika Slovenija sprejela bodisi v 
rokih, kot jih predvideva načrt, nekatere pa celo pred roki, 
določenimi s tem načrtom. 

Omejitve, katerih odprava se predvideva s podrobnejšim načrtom 
nadaljnje liberalizacije kapitalskih tokov so še: popolna sprostitev 
omejitve fizičnih prenosov finančnih sredstev rezidentov v 
Slovenijo in iz nje do konca leta 2001, sprostitev režima skrbniških 
računov, ki še ostaja pri nakupih kratkoročnih vrednostnih papirjev 
na denarnem trgu, sprostitev omejitev za prosto odpiranje tekočih 
in depozitnih računov rezidentov- fizičnih oseb v tujini najkasneje 
do vstopa v Evropsko unijo. Po sprostitvi fizičnih prenosov 
finančnih sredstev (gotovine) bo Republika Slovenija ohranila 
obveznost prijavljanja in poročanja skladno z zakonodajo, ki ureja 
preprečevanje pranja denarja. 

Ministrstvo za finance bo na podlagi svojih pristojnosti najpozneje 
do 01.02.2003 odpravilo zahtevo po predhodnem dovoljenju 
ministra za finance za izdajo dolžniških vrednostnih papirjev s 
strani izdajateljev iz držav članic EU ter zahtevo po predhodnem 
soglasju ministra za finance pri vpeljavi lastniških vrednostnih 
papirjev v tujini. 

Za odpravo sektorskih omejitev pri pretoku kapitala in pravici do 
ustanavljanja bodo do konca leta 2002 sprejete naslednje 
zakonodajne spremembe: zakon o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (do konca leta 2001), zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o detektivski dejavnosti (do konca leta 2001), 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (do 
31.12.2002), zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, 
ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo 
(do 31.12.2002), zakon o varstvu okolja (do sredine leta 2002). 
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B.3. Upravna usposobljenost 

Glede administrativne sposobnosti institucij ni večjih nalog, saj na 
tem področju institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda 
(Ministrstvo za finance, Banka Slovenije, Urad za preprečevanje 
pranja denarja, Ministrstvo za pravosodje) učinkovito delujejo. 
Republika Slovenija bo zagotovila izvajanje 10. člena Direktive 
97/5/EC o plačilnem prometu s tujino, ki zahteva primeren in 
učinkovit postopek reševanja sporov. To funkcijo bo Republika 
Slovenija zagotovila v okviru obstoječih institutov za varstvo 
potrošnikov (v okviru Urada za varstvo potrošnikov) do 
31.12.2001. 

2.3.5 Pravo družb 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Pravo gospodarskih družb 

Pravo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji ureja Zakon o 
gospodarskih družbah, ki se uporablja od leta 1994. Na področju 
finančnega poslovanja pa pravno ureditev dopolnjuje Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij, ki se uporablja od julija 1999. 
Državni zbor Republike Slovenije je v mesecu maju 2001 sprejel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 45/2001). S tem je pravna ureditev 
Republike Slovenije v celoti usklajena s pravnim redom Evropske 
unije za to področje. 

Novela Zakona o gospodarskih družbah |e sistematično usklajena 
z direktivami Evropske unije na področju prava družb na naslednjih 
pomembnih področjih: 

1. V skladu s prvo publicitetno direktivo (68/151 /EEC) se natančneje 
definirajo obveznosti kapitalskih gospodarskih družb glede 
publicitete poslovnih poročil in računovodskih izkazov ter 
opredeljuje načelo neomejenih pooblastil zakonskega zastopnika 
gospodarske družbe. 

2. V skladu z drugo direktivo - kapitalsko direktivo (77/91/EEC), 
se podrobneje definirajo posamezne kategorije kapitala in v tem 
smislu zagotavlja ohranjanje osnovnega kapitala kot korporacijska 
kategorija, ki varuje interese upnikov pred izplačevanjem sredstev 
iz premoženja družbe v korist delničarjev oziroma družbenikov. V 
skladu z zahtevami direktive se zvišuje najnižji nominalni znesek 
osnovnega kapitala delniških družb na 6.000.000,00 SIT. 

3. V skladu s šesto direktivo o delitvah (82/891/EEC) se v celoti 
na novo ureja delitev kapitalskih družb ter v tej zvezi tudi prilagaja 
po principu enotnega normiranja pripojitev gospodarskih družb, 
kar je Zakon o gospodarskih družbah sicer že urejal in sicer v 
celoti v skladu s tretjo direktivo o fuzijah delniških družb. Hkrati se 
ureditev združitev v celoti usklajuje s tretjo direktivo (78/855/ 
EEC). 

4. V skladu z enajsto direktivo (89/666/EEC) se urejujejo posebnosti 
za enoosebne kapitalske družbe. 

5. Zakon daje pooblastila Slovenskemu Inštitutu za revizijo, da v 
skladu s četrto direktivo (78/660/EEC) in sedmo direktivo (83/ 
349/EEC) s slovenskimi računovodskimi standardi podrobneje 
opredeli osnovna knjigovodska načela, sestavljanje letnih poročil 
in izkazov, hkrati pa zakon že sam podrobneje definira nekatere 
kategorije bilančnega prava gospodarskih družb. Računovodske 

standarde pa sprejema v soglasju z ministrom za finance, zato 
da imajo ti naravo pravnega predpisa. 

Intelektualna lastnina 

Področje intelektualne lastnine urejajo Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o 
industrijski lastnini in Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic 
intelektualne lastnine. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (Uradni list RS, št. 9/2001, 30/2001) je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel 26.1.2001. Zakon je stopil v veljavo 
24.2.2001. 

Zakon je usklajen z pravnim redom EU in sicer z: 
Direktivo Sveta EGS 93/98 EEC o trajanju varstva avtorske 
pravice in določenih sorodnih pravic, ki ureja varstvene roke 
avtorske in sorodnih pravic; 
Direktivo 98/84/EC Evropskega parlamenta in Sveta o 
pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu 
ali ga obsegajo. Direktiva ureja t. i. pogojni dostop, ki pomeni 
tehnične ukrepe pri katerih je dostop do plačljive storitve možen 
le na podlagi predhodne avtorizacije.; 
Direktivo 96/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem 
varstvu baz podatkov. Direktiva ureja varstvo avtorskih baz 
podatkov in pa nove kategorije baz, ki niso avtorska dela (t.i. 
podatkovne baze), ki jih varuje nova sui generis pravica. 

Zakon je tudi usklajen s konvencijami Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino (VVIPO) in sicer s Pogodbo WIPO o avtorski 
pravici, ki prinaša nove materialne avtorske pravice, s katerimi 
se pravno urejajo zlasti izzivi informacijske družbe in s katerimi 
se pospešeno ukvarja tudi pravo ES in Pogodbo VVIPO o izvedbah 
in fonogramih, ki prinaša nove definicije in nove sorodne materialne 
pravice. 

Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 
(Uradni list RS št. 30/01 - ZCKUPIL) je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel v marcu 2001. Zakon enotno, za vse pravice 
intelektualne lastnine enako, ureja ukrepe carinskih organov, 
kadar ti pri svojem delu naletijo na blago, s katerim bi se lahko 
kršile pravice intelektualne lastnine. Imetniki pravic intelektualne 
lastnine lahko tako ne glede na vrsto pravice uveljavljajo pravice 
po tem zakonu na enak način. S sprejetjem zakona je dosežena 
večja učinkovitost varstva pravic intelektualne lastnine in 
zmanjšanje trgovine s ponarejenim blagom v Republiki Sloveniji. 
Imetniki pravic intelektualne lastnine lahko namreč ob pomoči 
carinskih organov hitreje, lažje in bolj učinkovito preprečijo vstop 
ponarejenega blaga na območje Republike Slovenije in tudi lažje 
uveljavljajo svoje pravice. Učinkovito varstvo pravic zagotavlja 
predvsem omogočanje začetka postopka ne samo na podlagi 
zahteve imetnika pravice, ampak tudi po uradni dolžnosti. Taka 
ureditev bo carinskim organom olajšala prehod na neposredno 
izvajanje evropskih predpisov po vstopu v Evropsko unijo. 

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št.45/2001) je 
bil sprejet v mesecu maju 2001. Zakon sledi hitremu razvoju 
prava industrijske lastnine, poleg tega pa je usklajen z direktivami 
Evropske unije o približevanju prava znamk držav članic (Direktiva 
ES 89/104/EC iz leta 1989) in o pravnem varstvu modelov 
(Direktiva ES 98/71/EC iz leta 1998). Zakon je sistemske narave 
in celovito ureja skoraj celotno področje industrijske lastnine in 
sicer pridobitev, trajanje in sodno varstvo patentov, modelov, 
znamk in geografskih označb. 
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S sprejemom Zakona o industrijski lastnini je to področje dokončno 
usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

Računovodstvo 

Področje računovodstva je v celoti usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije saj je bil že v letu 1999 sprejet Zakon o 
računovodstvu, ki se je pričel uporabljati s 1.1.2000. Na podlagi 
Zakona o računovodstvu so sprejeti že vsi podzakonski akti, ki 
predpisujejo enotni kontni načrt za proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, določajo način razčlenjevanja in 
merjenja prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega 
načrta ter računovodske izkaze za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. 
V januarju 2001 je bilo, kot zadnji podzakonski akt na podlagi 
Zakona o računovodstvu, sprejeto Navodilo o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu ter kapitalskih naložb. 

Skladno z novim Zakonom o javnih skladih in Zakonom o 
spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost so bili 
ustrezno dopolnjeni tudi vsi podzakonski predpisi, tako da je 
omogočeno natančno in dosledno voditi evidence, ki jih zahteva 
področna zakonodaja. 

Revizija 

Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001) je bil sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije 30.1.2001 in je stopil v veljavo 
3.3.2001. Z zakonom, ki odpravlja omejitve glede ustanavljanja 
tujih revizijskih družb, je slovenska zakonodaja na področju 
revidiranja v celoti usklajena z Osmo direktivo Sveta EU 84/253/ 
EEC. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In lzvajan|e politik 

Pravo gospodarskih družb 

Uveljavljanje Zakona o gospodarskih družbah poteka brez težav. 
Zakon izvajajo gospodarski subjekti. 

Intelektualna lastnina 

Zakonodajo na področju varstva intelektualne lastnine izvajajo 
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Urad Republike 
Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, Urad Republike 
Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, sodišča, policija in carina ter kolektivne organizacije za 
uveljavljanje avtorskih pravic. 

Urad Republike Slovenije 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. S sprejemom Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 30/01) je Urad RS za 
intelektualno lastnino postal organ v sestavi Ministrstva za 
gospodarstvo, ki je skladno z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Vladi republike Slovenije (Uradni list RS št. 
119/2000) prevzelo delovno področje Ministrstva za znanost in 
tehnologijo v delu, ki se nanaša na tehnologijo. 

V januarju 1999 je bil ustanovljen Urad RS za varstvo in registracijo 
sort rastlin, ki je pričel operativno delovati v juniju 2000, kot organ 
v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urad 
vodi upravni postopek in opravlja druge naloge na področju varstva 
in registracije sort rastlin. 
Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil je bil ustanovljen junija 2000 na podlagi 52. 
člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS št.54/2000) kot organ v 
sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V skladu 
s 53. členom Zakona o kmetijstvu urad vodi postopke za 
priznavanje: 

označb višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
- označb geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov 

oziroma živil, 
označb naravnih mineralnih vod ter vodi evidence o 
pridelovalcih oziroma predelovalcih, ki uporabljajo te označbe. 

Na podlagi evidenc iz 44. člena zakona o kmetijstvu, ki jih 
posredujejo organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma 
živil vodi urad zbirno evidenco pridelovalcev in predelovalcev 
ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 
Poleg tega urad sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav ter 
opravlja druge naloge s področij uporabe označb višje kakovosti 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb geografskega 
poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ter označb 
naravnih mineralnih vod in spremlja uporabo označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil glede na obseg pridelave oziroma 
predelave. 

Za reševanje sporov na področju pravic intelektualne lastnine v 
okviru pravosodnega sistema je od leta 1992 v Republiki Sloveniji 
pristojno 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. 
V Republiki Sloveniji poteka učinkovito varstvo avtorskih in 
sorodnih pravic, na kar kaže tudi število izdanih odločb sodnikov 
za prekrške in kazenskih sodišč zoper kršilce. 

Pravni red Evropske unije ne ureja delovanja kolektivnih 
organizacij, so pa le 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 in sorodnih pravic in sicer na področju 
glasbe, književnosti in fotokopiranja, ki imajo sklenjene sporazume 
s sorodnimi tujimi organizacijami, vključene pa so bile tudi v 
mednarodne nevladne organizacije (CISAC, IFRRO). 

Računovodstvo 

Ministrstvo za finance aktivno sodeluje pri pripravi in oblikovanju 
stališč glede evidentiranja poslovnih dogodkov za vse pravne 
osebe javnega sektorja z Zvezo računovodij, finančnikov in 
revizorjev Slovenije ter Računskim sodiščem Republike Slovenije. 

Ministrstvo za finance ■ Sektor za javno računovodstvo je 
strokovno pristojno za sistemsko spremljanje zakonodaje, ki se 
nanaša na vodenje poslovnih knjig za celotno področje 
negospodarstva. 
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' Revizija 

Skladno z Zakonom o revidiranju Slovenski inštitut za revizijo 
nadzira izvajanje nalog revidiranja revizijskih družb, ustanovljenih 
po Zakonu o revidiranju; raziskuje dosežke teorije in prakse 
revidiranja, določa in objavlja revizijske standarde, podeljuje 
nazive pooblaščenim revizorjem, vodi register revizijskih družb 
ter register pooblaščenih revizorjev in revizorjev in določa 
smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Pravo gospodarskih družb 

S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih družbah je pravna ureditev Republike Slovenije v 
celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. 

Intelektualna lastnina 

S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
avtorski in sorodnih pravicah, Zakona o industrijski lastnini in 
Zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine 
je področje intelektualne lastnine popolnoma usklajeno s pravnim 
redom Evropske unije. 

Računovodstvo 

Področje računovodstva je v celoti usklajeno s pravnim redom 
Evropske unije. 

Revizija 

Z sprejemom Zakona o revidiranju je področje računovodstva v 
celoti usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In politik 

Pravo gospodarskih družb 

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

Intelektualna lastnina 

Izvajanje zakonodaje s področja varstva pravic intelektualne 
lastnine poteka na enaki ravni kot v državah članicah Evropske 
unije, posebno pozornost pa bo potrebno nameniti zagotovitvi 
učinkovitega sodnega varstva pri kršitvah intelektualne lastnine. 

Računovodstvo 

Ministrstvo za finance aktivno sodeluje z Zvezo računovodij, 
finančnikov In revizorjev Slovenije ter Računskim sodiščem. 
Izvajanje zakonodaje poteka brez večjih težav. 

Revizija 

Slovenski inštitut za revizijo skrbi za dosledno izvajanje 
zakonodaje s področja revidiranja. Izvajanje zakonodaje poteka 
brez težav. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Pravo gospodarskih družb 

Ker zakon o gospodarskih družbah pretežno izvajajo gospodarski 
subjekti, sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gospodarskih družbah ne zahteva krepitve upravnega sistema. 

Intelektualna lastnina 

Na področju intelektualne lastnine že delujejo vse potrebne 
institucije, in sicer: Urad Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino, Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort 
rastlin, Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, sodišča, policija in carina ter kolektivne 
organizacije za uveljavljanje avtorskih pravic. 

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 (WIPO standardi). 
Poleg tega informacijski sistem omogoča mednarodno 
komunikacijo z drugimi uradi, in 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 izvajanje zakonodaje 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). 
Urad RS za intelektualno lastnino trenutno zaposluje petdeset 
delavcev, do konca leta 2001 pa bodo v uradu, skladno s sklepom 
Vlade Republike Slovenije zaposlili pet novih delavcev, tako da bo 
v uradu ob koncu leta 2001 zaposlenih štiriinpetdeset delavcev. 

• 
Delovanje Urada RS za varstvo in registracijo sort rastlin in Urada 
Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov 
oziroma živil je prav tako podprto z informacijskim sistemom za 
odločanje in spremljanje postopkov. Zaposleni v obeh uradih so 
visoko strokovno usposobljeni za opravljanje nalog izvajanja 
zakonodaje. Do konca leta 2001 se bo Urad RS za priznavanje 
označb kmetijskih proizvodov oziroma živil dodatno okrepil z 
dvema novima delavcema. 

S pristopom Slovenije k Evropski uniji bo Okrožno sodišče v 
Ljubljani 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. 
Za učinkovito izvajanje Zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah 
pravic intelektualne lastnine bo potrebno dodatno usposabljanje 
carinikov, policistov in delavcev v pravosodju. 

Računovodstvo 

Za izvajanje pravnega reda EU s področja računovodstva ima 
Slovenija že ustanovljene vse potrebne institucije - Ministrstvo za 
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finance, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije 
ter Računsko sodišče Republike Slovenije. 

Revizija 

Na področju revizije že deluje Slovenski inštitut za revizijo. Novih 
institucij ni potrebno ustanoviti. 

2.3.6 Politika konkurence in državnih pomoči 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Konkurenca 

Na podlagi Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je 
bilo septembra 2000 sprejeto Navodilo o načinu in pogojih določanja 
upoštevnega trga (Uradni list RS, št.83/2000), ki Uradu RS za 
varstvo konkurence pomaga pri izračunavanju tržnih deležev in 
predhodne opredelitve relevantnega trga v postopkih, ki se 
nanašajo na koncentracije, zlorabo prevladujočega položaja, 
pravilo de minimis in skupinske izjeme. S tem je bil prenos 
predpisov EU za področje konkurence v slovenski pravni red 
končan. 

Državne pomoči 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju dodeljevanja državnih 
pomoči je bila že junija 2000 usklajena s pravnim redom EU. 
Zaradi spremembe pristojnosti na področju državnih pomoči in 
premestitve Sektorja za nadzor državnih pomoči z Ministrstva 
za ekonomske odnose in razvoj v Ministrstvo za finance so bila 
v letu 2001 sprejeta dopolnila veljavnih podzakonskih aktov Vlade: 
februarja je bila sprejeta Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe 
o vsebini in postopku posredovgnja podatkov za predhodni in 
naknadni nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 12/ 
2001) in aprila Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi 
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 
31/2001). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Konkurenca 

Urad RS za varstvo konkurence je pri izvajanju Zakona o 
preprečevanju omejevanja konkurence in Zakona o varstvu 
konkurence (slednji še vedno ostaja v veljavi v delu, ki se nanaša 
na dumpinški in subvencioniran uvoz) v letu 2000 začel 43 
postopkov, od tega 4 v povezavi z omejevalnimi sporazumi, 3 v 
povezavi z zlorabo prevladujočega položaja in 36 v povezavi s 
koncentracijami podjetij. Sprejel je 52 končnih odločitev (iz 
postopkov iz tekočega leta in od prej), od tega 9 v povezavi z 
omejevalnimi sporazumi, 3 v povezavi z zlorabo prevladujočega 
položaja, 39 v povezavi s koncentracijam podjetij in eno odločitev 
v zvezi z dumpinškim in subvencioniranim uvozom. 

1.1.2001 so bila uveljavljena Izvedbena pravila za področje 
konkurence, ki temeljijo na določilih 65. člena Evropskega 
sporazuma o pridružitvi in zagotavljajo pogoje za 
institucionalizirano sodelovanje med organi, pristojnimi za področje 
varstva konkurence v Sloveniji in EU. Z natančno določenimi 
mehanizmi sodelovanja med Evropsko komisijo in Uradom RS 
za varstvo konkurence, so Uradu dane možnosti sodelovanja v 

postopkih, sproženih v okviru določb 65. člena Evropskega « 
sporazuma o pridružitvi. 

Državne pomoči 

Z uveljavitvijo sprejete zakonodaje je začela veljati 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. Trenutno potekajo 
tudi aktivnosti na področju izvajanja Programa prestrukturiranja 
slovenskega železarstva (do konca leta 2001) in priprave na 
nadaljevanje izvajanja Programa prilagajanja tekstilne in oblačilne 
industrije ter usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega 
trga v obdobju 2000-2003. Državna pomoč je namenjena za 
odpravljanje strukturnih problemov omenjenih panog ter za 
prilagajanje podjetij zahtevam enotnega trga Evropske unije. 

1.6.2001 so bila uveljavljena izvedbena pravila za področje 
državnih pomoči, ki temeljijo na določilih 65. člena Evropskega 
sporazuma o pridružitvi in 7. člena Protokola 2 tega sporazuma, 
ki se nanaša na Evropski sporazum o premogu in jeklu. 

V novem poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
4372001) je v 8. členu določilo, da je potrebno priložiti mnenje 
pooblaščenega telesa za nadzor nad državnimi pomočmi, če se 
gradivo nanaša na državne pomoči. 

Trenutno poteka postopek za uveljavitev sklepa Pridružitvenega 
sveta EU - Slovenija o podaljšanju obdobja, v katerem se vsaka 
državna pomoč, ki jo dodeljuje Republika Slovenija, ocenjuje glede 
na dejstvo, da Slovenija velja za območje, ki je enako območjem 
Skupnosti, opredeljenim v členu 87(3)(a) pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, za štiri leta. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Konkurenca 

Urad RS za varstvo konkurence je izključno pristojen za izvajanje 
varstva konkurence na osnovi sprejete zakonodaje. Ustanavljanje 
novih institucij na tem področju ni potrebno. Funkcionalna 
neodvisnost Urada je z ustreznimi pooblastili opredeljena v Zakonu 
o preprečevanju omejevanja konkurence. Odločbe Urada so 
dokončne, podjetja, ki so obravnavana v postopku, pa imajo 
možnost pravnega varstva pred Upravnim sodiščem. Urad se je 
v preteklem letu kadrovsko okrepil, število zaposlenih se je 
povečalo z 9 na 11. V organizaciji Urada poteka strokovno 
usposabljanje delavcev Urada in ostalih organov, ki neposredno 
sodelujejo v postopkih varstva konkurence. Gospodarska 
zbornica Slovenije organizira programe usposabljanja za 
udeležence na trgu (podjetja), vzpostavljeno pa je tudi 
izobraževanje sodnikov. 

Državne pomoči 

V Sektorju za nadzor državnih pomoči, ki od začetka leta 2001 
deluje v okviru Ministrstva za finance, je zaposlenih 12 ljudi, enako 
kot pred letom dni. Sektor poleg priprave gradiv za delo Komisije 
za nadzor nad državnimi pomočmi vodi tudi evidenco o obstoječih 
pomočeh, v kateri so prikazane vse neposredne in posredne 
pomoči, odobrene s strani različnih institucij na ravni vlade in 
lokalnih oblasti in se pripravlja na vlogo koordinatorja obveznosti 
notificiranja, poročanja in posredovanja informacij, ki jo bo imela 
po vstopu Republike Slovenije v EU. Komisijo za nadzor nad 
državnimi pomočmi sestavlja 9 članov iz različnih ministrstev, 
Statističnega urada RS, Urada RS za varstvo konkurence in 
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neodvisnih strokovnjakov. Komisija ocenjuje usklajenost državnih 
pomoči s pravili pravnega reda EU. V Poslovniku o delu komisije 
so natančno opredeljene njene naloge in pristojnosti, da lahko na 
podlagi pridobljenih potrebnih informacij od dajalcev državnih 
pomoči odloča o odobritvi, zavrnitvi ali pogojni odobritvi predloženih 
projektov. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Konkurenca 

Zakonodaja Republike Slovenije na področju konkurence je 
vsebinsko usklajena s pravnim redom EU in izpolnjena so vsa 
zagotovila, dana v okviru pogajalskih izhodišč in Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU ter določb 65. člena 
Evropskega sporazuma o pridružitvi v delu, ki zadeva področje 
varstva konkurence. 

Državne pomoči 

Slovenska zakonodaja na področju nadzora državnih pomoči je 
s sprejemom vseh podzakonskih aktov v celoti usklajena s 
pravnim redom Evropske unije in upoštevana pri dodeljevanju 
novih državnih pomoči kakor tudi izvajanju ex ante in ex post 
nadzora. 

Po sprejemu sprememb in dopolnitev Zakona o ekonomskih 
conah bodo davčne ugodnosti za podjetja v teh conah usklajene 
s predpisi EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Konkurenca 

Urad za varstvo konkurence poleg operativnega izvajanja vseh 
aktivnosti, ki izhajajo iz samega zakona, izvaja tudi aktivnosti z 
namenom dviga splošne konkurenčne kulture v vseh segmentih 
udeležencev na trgu, kar je zaznavno predvsem preko 
nadzorovanja koncentracij. 

Državne pomoči 

S sprejetjem Zakona o nadzoru državnih pomoči, spremljajočih 
podzakonskih predpisov in Poslovnika Komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi je bila v Republiki Sloveniji vzpostavljena 
osnova za nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči. Da bi se 
z novimi pravili uskladile tudi obstoječe državne pomoči, je Vlada 
Republike Slovenije maja 2000 sprejela Program prilagoditve in z 
njim zadolžila ministrstva k uskladitvi pravnih predpisov s pravili 
s področja nadzora nad državnimi pomočmi. Vlada Republike 
Slovenije se je v začetku leta 2001 že seznanila s Poročilom o 
izvajanju Programa prilagoditve in ob tem sprejela potrebne ukrepe 
za uresničitev v Programu prilagoditve predvidenih časovnih 
rokov. V začetku junija 2001 se je Vlada Republike Slovenije 
seznanila z informacijo o aktivnostih za uskladitev neusklajenih 
področij v programu prilagoditve in ugotovila, da so sprejete 
zaveze v večjem delu že izpolnjene (79 že usklajenih, preostalih 
8 bo do konca leta 2001). 

Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi odloča o priglašenih 
državnih pomočeh v skladu z obstoječo zakonodajo in 
mednarodno sprejetimi obveznostmi ter izvaja predhodni in 
naknadni nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi, torej nadzor 
nad uporabo in učinki dodeljenih državnih pomoči. 

Transparentnost izvajanja politike na področju državnih pomoči 
vključuje tudi pripravo poročil o državnih pomočeh na osnovi 
veljavne zakonodaje v Sloveniji in njihovo posredovanje Evropski 
komisiji. Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 1998-2000 je 
pripravljeno in bo posredovano Evropski komisiji. 

Vlada Republike Slovenije se je junija seznanila s predlogom 
regionalne karte za dodeljevanje državnih pomoči, ki ga je 
Evropski komisiji predstavila v začetku maja 2001; izvedbena 
pravila za njen sprejem določa 2. člen Predloga sklepa 
Pridružitvenega sveta Slovenije in EU o podaljšanju ugodnejšega 
režima za dodeljevanje regionalnih pomoči. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Konkurenca 

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. 

V operativnem smislu ostaja ena od prioritet delovanja Urada RS 
za varstvo konkurence še naprej preventivno delovanje z 
namenom dviga konkurenčne kulture; predvsem v obliki 
predhodnih konzultacij ter seznanjanja s pravili v obliki seminarjev 
in delavnic. 

Analize posameznih delov trga, opravljene na osnovi baze 
podatkov, pridobljenih pri postopkih presoje koncentracij, 
omogočajo Uradu večji poudarek presoji omejevalnih ravnanj. 
Nadzorna funkcija Urada se bo tako primarno izkazovala v presoji 
in preprečevanju omejevalnih sporazumov ter zlorab 
prevladujočega položaja. 

Državne pomoči 

Z delovanjem Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi in 
Sektorja za nadzor državnih pomoči 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 državnih pomoči 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. Od novembra 2000 poteka tudi 18-mesečni 
twinning projekt izobraževanja v sodelovanju s strokovnjaki iz 
Francije in Avstrije. 

2.3.7 Kmetijstvo 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Zakoni 

V septembru 2000 je bil sprejet Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
varstvu rastlin (spremenjene) (Ur. I. RS, št. 84/00). 

V januarju 2001 je bil sprejet Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 
(Ur. I. RS, št. 11/01), ki ureja področje registracije, prometa in 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev in je usklajen z osnovnima 
direktivama 91/414/EEC in 79/117/EEC. 
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V maju 2001 je bil sprejet nov Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 
33/01), ki ureja organizacijo in pristojnosti veterinarske službe, 
določa osnovne ukrepe veterinarske dejavnosti in ureja področje 
financiranja. 

V juniju 2001 je bil sprejet nov Zakon o zdravstvenem varstvu 
rastlin (Ur. I. RS, št. 45/01), ki sistemsko ureja področje 
zdravstvenega varstva rastlin in je usklajen z osnovno direktivo 
2000/29/EC. 

Podzakonski akti 

Splošne določbe / horizontalne vsebine 

V avgustu 2000 je bila izdana Uredba o akreditacijskih pogojih za 
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Ur. I. RS, št. 78/ 
00) za namene akreditacije ARSKTRP kot agencije SAPARD, ki 
bo v predpristopnem obdobju izvajala ukrepe v skladu s 
Programom razvoja podeželja 2000-2006. 

V novembru 2000 je bilo izdano Navodilo o vključevanju sredstev 
SAPARD v proračun Republike Slovenije (Ur. I. ?S, št. 105/2000). 

V februarju 2001 je bil na področju politike kakovosti sprejet 
Pravilnik o pogojih za uporabo označbe geografskega 
poimenovanja za kmetijske pridelke oziroma živila (Ur. I. RS, št. 7/ 
01), ki določa pogoje za uporabo označbe geografskega 
poimenovanja, vsebino vloge za priznanje označbe in način 
kontrole. 

V aprilu 2001 je bil sprejet Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oz. živil (Ur. I. RS, št. 31/01). 

V maju 2001 je bila sprejeta Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske 
politike za leto 2001 (Ur. I. RS, št. 34/01), ki določa postopke 
uveljavljanja neposrednih plačil ter administrativnih in terenskih 
kontrol in predstavlja zakonsko osnovo za vzpostavitev 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS). 

Skupne tržne ureditve 

V avgustu 2000 je bil sprejet Pravilnik o mazavih maščobah (Ur. 
I. RS, št. 71/00). 

V septembru 2000 je bilo izdanih 17 pravilnikov o kakovosti, s 
katerimi je Slovenija v veliki meri uskladila kakovostne standarde 
pri prometu s svežim sadjem in zelenjavo s predpisi Evropske 
unije (vsi objavljeni v Ur. I. RS, št. 86/00). 

V novembru 2000 je bila sprejeta Uredba o ureditvi trga z mlekom 
in mlečnimi izdelki (Ur. I. RS, št. 111/00), s katero je uvedena z EU 
primerljiva tržna ureditev za trg mleka in mlečnih proizvodov. 

V decembru 2000 in januarju ter juniju 2001 so bile sprejete odredbe 
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Ur. I. RS, 
št. 113/00), za trg mleka in mlečnih izdelkov (Ur. I. RS, št. 113/00), 
za trg prašičjega mesa (Ur. I. RS, št. 1/01) ter uredba o določitvi 
reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg 
ovčjega mesa (Ur. I. RS, št. 46/01). 

V januarju 2001 sta bila na področju kakovosti izdana pravilnika: 
Pravilnik o zahtevah za maslo in posneto mleko v prahu za 
potrebe ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Ur. I. RS, 
št. 6/01), 
Pravilnik o kakovosti sladkorjev (Ur. I. RS, št. 6/01). 

V februarju 2001 je bil izdan Pravilnik o uporabi izraza mleko in 
uporabi označb za mlečne izdelke (Ur. I. RS, št. 11/01). 

V aprilu 2001 je bil izdan Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju 
trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji (Ur. I. RS, št. 28/ 
01). 

Na področju skupnih tržnih ureditev so bile v maju 2001 sprejete 
naslednje uredbe: 
- Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Ur. I. RS, 

št. 34/01), 
Uredba o ureditvi trga za goveje meso (Ur. I. RS, št. 34/01 49/ 
01), 
Uredba o ureditvi trga z žiti (Ur. I. RS, št. 34/01), 
Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim 
oljem (Ur. I. RS, št. 34/01), 
Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Ur. I. RS, št. 34/ 
01 46/01), 
Uredba o ureditvi trga za sladkor (Ur. I. RS, št. 34/01), 
Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom 
(Ur. I. RS, št. 34/01), 
Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Ur. I. RS, št. 34/01). 

V maju 2001 je bil sprejet Pravilnik o označevanju vina, mošta, in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži ( Ur. I. 
RS, št. 40/01). 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

V novembru 2000 je bila sprejeta Uredba o ukrepih kmetijske 
strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 
(SAPARD) (Ur. I. RS, št. 114/00). 

V maju 2001 sta bili sprejeti Uredba o Slovenskem kmetijsko 
okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v 
letu 2001 (EKO 2, EKO 3) in Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za 
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 
1), obe objavljeni v Ur. I. RS, št. 34/01. 

Za razvoj in izboljšanje ekonomske diverzifikacije na podeželju je 
bila v juniju 2001 sprejeta Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Ur. I. RS, št. 46/01). 

Veterinarske vsebine 

V avgustu 2000 so bili izdani pravilniki: 
Pravilnik o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski 
medicini (Ur. I. RS, št. 69/00), 
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme 
v promet (Ur. I. RS, št. 71/00), 
Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo 
v veterinarski medicini (Ur. I. RS, št. 75/00). 

V avgustu 2000 je bila izdana Odredba o označevanju in registraciji 
drobrflce (Ur. I. RS, št. 77/00). 

V septembru so bili izdani: 
Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in 
evidencah o zdravljenju živali (Ur. I. RS, št. 77/00), 
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini (Ur. I. RS, št. 86/00), 
Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za 
uporabo v veterinarski medicini (Ur. I. RS, št. 86/00), 
Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Ur. I. RS, št. 86/ 
00). 
Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih (Ur. I. RS, št. 
84/00). 

V oktobru 2000 je bilo izdano Navodilo o pogojih za uporabo pomij 
za krmljenje prašičev (Ur. I. RS, št. 95/00). 
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V decembru 2000 so bili izdani trije pravilniki o rutinskih 
diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja v odobrenih 
osemenjevalnih središčih: za merjasce (Ur. I. RS, št. 111/00), za 
ovne in kozle ter za žrebce (oba pravilnika objavljena v Ur. I. RS, 
št. 116/00). 

V januarju 2001 sta bila izdana pravilnika: 
Pravilnik o snoveh s hormonskim ali tireostatskim delovanjem, 
beta agonistih in govejem somototropinu (Ur. I. RS, št. 4/01), 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za 
analizno preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini in postopek preverjanja pogojev (Ur. I. RS, št. 1/01). 

V februarju 2001 je bila izdana Odredba o izvajanju preventivnih 
cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001 (Ur. 
I. RS, št. 15/01). 

V maju 2001 je bil sprejet Pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih 
živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih 
celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese 
kužna bolezen (Ur. I. RS, št. 38/01). 

V maju 2001 je bila sprejeta tudi Odredba o pristojbinah na področju 
veterinarstva (Ur. I. RS, št. 39/01), ki ureja višino pristojbin in 
način njihovega obračunavanja. 

Fitosanltarne vsebine 

V septembru 2000 je bila izdana Odredba o ukrepih za omejevanje 
in preprečevanje širjenja rizomanije, ki jo povzroča virus Beet 
necrotic yellow vein furovirus (Ur. I. RS, št. 86/00). 

V decembru 2000 je bil izdan Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega 
stanja in kakovosti semenskega krompirja ter o prometu s 
semenskim krompirjem (Ur. I. RS, št. 111/01). 

V marcu 2001 so bile izdane 3 Odločbe o pooblastitvi strokovnih 
institucij za izvajanje določenih nalog javne službe na področju 
fitofarmacevtskih sredstev in naprav (vse objavljene v Ur. I. RS, 
št. 23/01). 

V aprilu 2001 sta bila izdana: 
Odločba o pooblastitvi Urada za kemikalije Republike Slovenije 
pri Ministrstvu za zdravje za izdelavo mnenja o razvrstitvi, 
pakiranju in označevanju fitofarmacevtskih sredstev ter za 
izdelavo ocene vpliva fitofarmacevtskih sredstev na zdravje 
ljudi in okolje (Ur. I. RS, št. 26/01), 
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 31/01). 

V maju 2001 so bili izdani: 
Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za 
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 37/01), 
7 odločb o pooblastitvi strokovnih institucij za izvajanje 
določenih nalog javne službe za zdravstveno varstvo rastlin 
(vse objavljene v Ur. I. RS, št. 38/01). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Horizontalne vsebine 

Na podlagi sprejete Uredbe o akreditacijskih pogojih za Agencijo 
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), je ARSKTRP 
pripravila vse notranje akte za izvajanje in plačevanje ukrepov 
razvoja podeželja, vključenih v program SAPARD. 

Na področju ekološkega kmetijstva je Slovenija sprejela Pravilnik 
o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, 

ki je določil metode in postopke pridelave, kontrolo, označevanje 
in pogoje za uporabo označbe »ekološki«. Poimenovanje 
»ekološki proizvod« je predpisan za tovrstne proizvode v Zakonu 
o kmetijstvu. Pripravljen je tudi že Pravilnik o tehničnih in 
organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za 
kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil. Podpore 
ekološkemu kmetovanju se izplačujejo kot neposredna plačila že 
od leta 1998 in se izvajajo tudi v letu 2001. 

Na področju politike kakovosti je Slovenija sprejela več 
podzakonskih predpisov, ki urejajo višjo kakovost kmetijskih 
pridelkov oziroma živil in geografsko poimenovanje kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. 

Na področju državnih pomoči so pravne podlage sprejete z 
Zakonom o nadzoru državnih pomoči in njegovimi podzakonskimi 
predpisi, Zakonom o kmetijstvu in Programom prilagoditve 
obstoječih državnih pomoči v Sloveniji pravilom EU. Z navedeno 
zakonodajo Slovenija uveljavlja tudi za področje kmetijstva sistem 
finančnih intervencij države, ki je v pretežnem delu usklajen s 
pravnim redom EU. 

Skupne tržne ureditve 

Na področju skupnih tržnih ureditev je bil narejen pomemben 
napredek. Na podlagi Zakona o kmetijstvu so bile sprejete uredbe 
o tržnih ureditvah in več podzakonskih predpisov s področja 
kakovosti pridelkov in tržno informacijskih sistemov, ki postavljajo 
pravni in izvedbeno tehnični okvir za izvajanje tržnih ureditev, 
primerljivih s skupnimi tržnimi ureditvami EU. 

Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki enako kot 
skupna tržna ureditev v EU določa institucionalne cene (ciljno 
ceno za mleko ter intervencijski ceni za maslo in posneto mleko 
v prahu) ter intervencijske mehanizme (ukrep javnega 
intervencijskega nakupa za maslo in posneto mleko v prahu ter 
podpore skladiščenju za maslo in smetano, posneto mleko v 
prahu in sire). Z uveljavitvijo uredbe, ki se uporablja od 1.1.2001, 
je odpravljeno administrativno določanje odkupne cene mleka. 
Na področju kakovosti sta bila izdana pravilnik, ki ureja zahteve 
za maslo in posneto mleko v prahu in analizne metode, ter pravilnik, 
ki opredeljuje uporabo izraza mleko in uporabo označb za mlečne 
izdelke. 

Na področju trga z žiti je Slovenija pomemben korak naredila že 
v letu 2000, ko je na način, primerljiv z ureditvijo v EU, uredila trg 
s pšenico in ržjo, vzpostavila pogoje za delovanje ključnih tržnih 
mehanizmov neodvisno od države ter razširila sistem neposrednih 
plačil na vse poljščine, zajete v shemo uredbe 1251/99/EC. Novo 
sprejeta Uredba o ureditvi trga z žiti pomeni nadaljnje prilagajanje 
skupni tržni ureditvi EU. Določa ključne mehanizme na notranjem 
trgu: intervencijsko ceno (z mesečnimi povečanji), sistem 
intervencijskega nakupa in prodaje (vrsto žit, za katero se izvaja 
nakup, obdobje intervencije, postopek nakupa in prodaje, kakovost 
žit, ki so predmet nakupa). Določen je tudi ukrep neposrednih 
plačil za proizvajalce za izravnavo stroškov pridelave, skladno s 
shemo plačil za poljščine EU. 

Na področju trga z govejim mesom je Slovenija že v letu 2000 
uskladila kriterije za uveljavljanje premij za krave dojilje ter uvedla 
t.i. posebno premijo, ki se uveljavlja za bike in vole ob zakolu. Z 
Uredbo o ureditvi trga za goveje meso je v osnovi v Sloveniji 
uvedena primerljiva ureditev trga za goveje meso, kot velja v EU. 
Uredba poleg premij določa intervencijsko ceno ter intervencijske 
ukrepe (podpora skladiščenju govejega mesa, intervencijski 
nakup govejega mesa in prodaja intervencijskih zalog). 
Ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni 
liniji ureja pravilnik iz leta 1994. Pravilnik je skladen z uredbama 
1208/81/EEC, 2930/81/EEC glede razvrščanja govejih trupov 
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oziroma polovic v razrede mesnatosti in zamaščenosti na podlagi 
vizualnega ocenjevanja. 

Na področju trga za ovčje in kozje meso je Slovenija že v letu 
2000 uskladila kriterije za uveljavljanje premij. Z Uredbo o ureditvi 
trga za ovčje in kozje meso je v Sloveniji uvedena primerljiva 
ureditev trga z ovčjim in kozjim mesom, saj uredba določa vse 
ključne mehanizme notranjega trga, skladno s skupno tržno 
ureditvijo EU: bazno ceno za trupe jagnjet, sistem premij ter 
intervencije v obliki podpore skladiščenju klavnih trupov in polovic 
jagnjet ter njihovih kosov. Izdan je pravilnik o ocenjevanju in 
razvrščanju trupov ovac, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji. 

Uredba o ureditvi trga za sladkor uvaja mehanizme notranjega 
trga, primerljive s skupno tržno ureditvijo EU: intervencijsko ceno 
za beli sladkor, minimalno odkupno ceno sladkorne pese, odkup 
sladkorne pese (vsebino pogodbe in sporazuma o odkupu in 
predelavi sladkorne pese, namenjene proizvodnji sladkorja), 
sistem intervencijskega odkupa sladkorja in prodaje iz intervencije 
ter poročanje in nadzor. Izdan je pravilnik o kakovosti sladkorjev. 

Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim 
oljem primerljivo določa ključne ukrepe notranjega trga: urejevanje 
organizacij proizvajalcev ter njihovih združenj, intervencijski umik 
sadja in zelenjave s trga ter evidence in sezname. Za oljčno olje 
so v letošnjem - prehodnem letu s to uredbo urejene organizacije 
proizvajalcev in njihova združenja (zaradi dolgotrajnosti postopka 
njihovega ustanavljanja), ostali ukrepi pa bodo urejeni v letu 2002 
s samostojno uredbo o ureditvi trga z oljčnim oljem. Sprejeti so bili 
tudi podzakonski akti, ki urejajo kakovost svežega sadja in 
zelenjave ter oljčnega olja. 

Uredba o ureditvi trga s hmeljem primerljivo z ureditvijo v EU 
ureja organizacije proizvajalcev, združenja proizvajalcev, ukrepe 
kmetijske politike (pomoč proizvajalcem, vključno z direktnimi 
plačili) ter evidence in sezname. Kakovost in certificiranje je 
urejeno s pravilnikom o kakovosti hmelja, ki je v celoti usklajen s 
predpisom EU s tega področja. 

Sprejeta Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in 
vinom je določila: obseg vinogradov, tržno cenovne ukrepe 
(podpora skladiščenju, obvezna destilacija vina, če je pridelek na 
hektar nad predpisanim, krizna destilacija, podpora za uporabo 
zgoščenega grozdnega mošta), pospeševanje promocije vina, 
organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev 
ter evidence in sezname. Ostala poglavja, ki določajo kakovost in 
enološke postopke in sredstva, označevanje vina, posebne 
določbe za kakovostno vino ZGP, register pridelovalcev grozdja 
in vina in kataster vinogradov, so v Sloveniji urejena z Zakonom 
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina in njegovi izvedbenimi 
predpisi in so na določenih področjih že v celoti usklajena s pravnim 
redom EU, na določenih področjih pa so v postopku dodatnega 
usklajevanja. V okviru tržne ureditve za vino je bil sprejet še 
predpis s področja označevanja vina, mošta in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži. 

Na področju trga s semenom kmetijskih rastlin je sprejeta Uredba 
o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin določila ukrep podpor 
pridelavi semena kmetijskih rastlin (vrste semena, za katerega 
se uvedejo podpore, višine podpor, pogoji za pridobitev podpor 
so delno usklajeni z ureditvijo v EU zaradi specifičnih razmer v 
slovenskem semenarstvu) ter obvezno evidenco o 
razmnoževanju semena v tujini. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

Za izvajanje politike razvoja podeželja v letu 2001 bo Vlada RS v 
juliju 2001 sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike 

in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001, ki bo opredelila 
ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva. Podpore so namenjene 
predvsem za: investicije, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in 
razvoj kmetij, kmetijskih obratov in tržnih organizacij proizvajalcev 
hrane, podpore za prestrukturiranje, tehnološko prenovo, 
specializacijo in koncentracijo proizvodnje na kmetijah, podpore 
za zemljiške operacije z namenom izboljšanja posestne strukture, 
akonomičnejše, stabilnejše in časovno načrtovane kmetijske 
pridelave. Drugi sklop zajema ukrepe prostorskega urejanja in 
obnovo vasi, inovativne programe za razvoj podeželskih ekonomij, 
podpore ekonomski diverzifikaciji na podeželju in razvoj 
infrastrukture, povezane s kmetijstvom. Tretji sklop ukrepov je 
namenjen prestrukturiranju živilsko predelovalne industrije s 
poudarkom na investicijah za prilagajanje higienskim, tehnološkim 
in ekološkim standardom EU ter izboljšanju konkurenčnosti. 
Skladno z Zakonom o kmetijstvu so v uredbi določeni pogoji, 
kriteriji in postopki za izvajanje ukrepov ter za nadzor in 
spremljanje. 

Slovenija je že v letu 2000 začela izvajati neposredna plačila za 
ukrepe varovanja okolja in krajine ter izravnalna plačila za 
kmetovanje v območjih s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost 
v skladu z EU usmeritvami. V letu 2001 je bila za to področje 
sprejeta Uredba o izvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1). Dodaten napredek 
na tem področju je bil dosežen z Uredbo o Slovenskem kmetijsko 
okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v 
letu 2001 (EKO 2, EKO 3), s katero je vlada sprejela kmetijsko 
okoljske ukrepe v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega 
programa. Program zajema tri sklope ukrepov: zmanjševanje 
negativnih vplivov kmetijstva na okolje; ohranjanje naravnih 
danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne 
krajine; varovanje zavarovanih območij ter ukrepe izobraževanja 
in promocije. 

V letošnjem letu se predvideva tudi začetek ižvajanja programa 
SAPARD, ki namenja pomoč predpristopnim ukrepom v kmetijstvu, 
živilstvu in za razvoj podeželja skladno z zahtevami Partnerstva 
za pristop. Ukrepi se nanašajo na reševanje prednostnih in 
specifičnih problemov pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega 
sektorja, živilskopredelovalne industrije in podeželskih območij 
držav kandidatk ter na sodelovanje pri izvajanju pravnega reda 
EU z vidika splošne kmetijske in sorodnih politik. Za izpolnitev 
pogojev, potrebnih za pričetek koriščenja sredstev SAPARD, je 
Slovenija predložila Komisiji EU Načrt razvoja podeželja 2000- 
2006. Komisija je s sklepom dne 27.10.2000 načrt odobrila kot 
program za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji. 
Večletni in letni sporazum o financiranju predpristopnega programa 
za kmetijstvo in razvoj podeželja sta bila podpisana 5.3.2001, do 
uveljavitve pa je potrebna še ratifikacija sporazumov. Večletni 
sporazum bo ratificiral Državni zbor, letni sporazum pa Vlada RS. 
ARSKTRP (kot agencija SAPARD), ki bo decentralizirano izvajala 
plačila EU iz predpristopnega programa, je začasno nacionalno 
akreditacijo pridobila v oktobru 2000, v postopku pa je pridobitev 
njene potrditve s strani Komisije EU. 

Veterinarske vsebine 

Republika Slovenija je sprejela nov Zakon o veterinarstvu, ki 
določa kužne bolezni, veterinarsko preventivo, najmanjši obseg 
zdravstvenega varstva živali, pristojbine in stroške zdravstvenega 
varstva živali, veterinarske dejavnosti in njihovo opravljanje, javna 
pooblastila veterinarski zbornici, koncesije, strokovno 
izpopolnjevanje v veterinarstvu, registre, baze podatkov in 
informacijski sistem, pristojnosti državnih organov in inšpekcijski 
nadzor. V zakonu so posebej določene obveznosti in naloge t.i. 
»Competent Authority« za področje, ki ga zakon ureja, uradnega 
veterinarja, odpravljena je zahteva po individualnih odločbah za 
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uvoz in s tem podana pravna podlaga za uveljavitev sistema 
odločanja glede uvoza na samem mejnem prehodu. Zakon 
predstavlja podlago za sprejem podzakonskih aktov, ki bodo lahko 
v celoti povzemali veterinarsko zakonodajo EU, kar po prejšnjem 
zakonu o veterinarstvu na nekaterih področjih ni bilo mogoče. 

Slovenija je 31. oktobra 2000 prenehala s cepljenjem proti klasični 
prašičji kugi. 

Sprejeta sta bila dva načrta ukrepov v primeru pojava nekaterih 
posebej nevarnih kužnih bolezni, za slinavko in parkljevko ter za 
klasično prašičjo kugo. 

Na področju zaščite živali je bil na podlagi Zakona o varstvu živali 
sprejet Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali, s čimer je 
Slovenija določila pogoje zaščite živali pri transportu s predpisanimi 
pogoji v EU zakonodaji. Na ta način je Slovenija uskladila pravni 
red na področju transporta živali. 

Na področju identifikacije in registracije živali je bila izdana odredba, 
ki ureja registracijo in identifikacijo drobnice. 

Na področju vzpostavitve podatkovnih zbirk, ki se nanašajo na 
rejne živali, je bila do 31.12.2000 vzpostavljena informacijska 
infrastruktura (nakup in nastavitev osnovne programske opreme 
Službe za identifikacijo in registracijo živali (SIR) in priklop na 
HKOM - vladno informacijsko omrežje), vzpostavljen sistem enotne 
ušesne znamke za govedo in poenoten centralni register govedi. 
V skladu z odredbo o označevanju in registraciji govedi (Ur. I. 86/ 
99, 59/00, 111/00 in 118/00) se je s 1.1.2001 začela vzpostavljati 
centralna baza podatkov - Centralni register govedi (CRG). Za 
vodenje CRG je zadolžena Služba za identifikacijo in registracijo 
živali. 

Fitosanltarne vsebine 

Na področju fitosanitarnih vsebin je bil narejen pomemben 
napredek pri prenosu pravnega reda EU v slovenski pravni red. 
Sprejet je bil Zakon o fitofarmacevstkih sredstvih, ki ureja promet 
in nadzor fitofarmacevtskih sredstev, registracijo fitofarmacevtskih 
sredstev, izdajo dovoljenj, uporabo in nadzor fitofarmacevtskih 
sredstev, ostanke fitofarmacevtskih sredstev, vodenje registra 
fitofarmacevtskih sredstev in registra pravnih in fizičnih oseb, ki 
se ukvarjajo s prometom fitofarmacevtskih sredstev in tehnične 
zahteve za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, 
pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje tega zakona 
in nadzor. 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin je bil sprejet nov Zakon 
o zdravstvenem varstvu rastlin, ki sistemsko ureja in določa 
ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa 
in širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, 
rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, uvaja registracijo 
pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih 
rastlin in rastlinskih proizvodov, vzpostavlja sistem izdaje 
rastlinskih potnih listov, uvaja koncept varovanih območij, ureja 
biotično varstvo rastlin, določa pridobivanje, izmenjavo podatkov 
in informacijski sistem, predpisuje stroške in odškodnine, ureja 
javno službo zdravstvenega varstva rastlin, ustanavlja osrednji 
odgovorni organ (Central Authority), njegove pristojnosti in naloge 
ter določa organe, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona 
in inšpekcijsko nadzorstvo. 

A.3. Upravna usposobljenost 

V obdobju od zadnjega poročila o napredku se je nadaljevalo 
kadrovsko in tehnično usposabljanje Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja za izvajanje ukrepov 

predpristopne pomoči SAPARD, za izvajanje ukrepov nacionalne 
kmetijske politike in strukturne politike na področju kmetijstva ter 
za prevzem izvajanja skupne kmetijske politike po pristopu 
Slovenije k EU. 

Zaposlovanje v ARSKTRP je steklo v drugi polovici leta 2000. Od 
skupno 143 sistematiziranih delovnih mest je bilo na dan 
15.12.2000 zaposlenih 76 delavcev. 

Usposabljanje ARSKTRP je potekalo v okviru projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja na naslednjih področjih: 

razvoj podeželja (vzpostavitev in popolna usposobitev kadrov 
ARSKTRP za izvedbo programa SAPARD, države partnerice 
so ZR Nemčija (dežela Brandenburg), Avstrija, Grčija); 
vzpostavitev sistema IAKS v okviru ARSKTRP (državi 
partnerici sta ZR Nemčija in Avstrija); 
kmetijski trgi (usposobitev Sektorja za kmetijske trge 
ARSKTRP za izvajanje nalog skupnih tržnih ureditev in 
trgovinskih mehanizmov, državi partnerici sta Francija in 
Avstrija); 

ARSKTRP je v letu 2000 pripravila dokumentacijo za akreditacijo 
agencije za izvajanje predpristopne pomoči SAPARD. V mesecu 
septembru 2000 je bil izveden predakreditacijski pregled 
dokumentacije in preveritev postopkov za izvedbo predpristopne 
pomoči SAPARD. Na podlagi poročila o predakreditacijskem 
pregledu in mnenja Službe za nadzor proračuna (certifikacijski 
organ) je Nacionalni sklad (MF) kot odgovorni organ (competent 
authority) 10.10.2000 podelil ARSTKRP začasno nacionalno 
akreditacijo. Nacionalni sklad je ARSTKRP predpisal časovne 
roke za izvedbo priporočil, ki so izhajala iz poročila o 
predakreditacijskem pregledu. ARSTKRP je določila iz priporočil 
izpolnila, dopolnila dokumentacijo in jo 15.02.2001 posredovala 
certifikacijskemu organu v pregled, ki bo na podlagi ponovnega 
pregleda podal poročilo Nacionalnemu skladu. Predvidoma bo 
pregled postopkov znotraj agencije za potrditev akreditacije 
ARSKTRP za izvajanje predpristopne pomoči SAPARD s strani 
Komisije EU potekal v juliju 2001, kar bi omogočilo, da Komisija 
izda sklep o akreditaciji v mesecu septembru 2001. 

Za izvajanje pravnega reda politike kakovosti je bil na podlagi 
Zakona o kmetijstvu konec leta 2000 ustanovljen Urad RS za 
priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, kot organ 
v sestavi M KG P. 

Usposabljanje delavcev MKGP je potekalo tudi v okviru dveh 
projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju 
krepitve kontrole kakovosti živil (nakup opreme za akreditacijo 
laboratorijev) ter na področju notranjega trga: prenos živil v 
kmetijstvo (harmonizacija obstoječe kontrole kakovosti živil, v 
skladu z direktivama 2081/92 in 2082/92). 

Za izvajanje pravnega reda EU na področju trgovinskih 
mehanizmov se vzpostavljajo administrativne strukture tako v 
okviru ARSKTRP - Oddelek za zunanjo trgovino v okviru Sektorja 
za kmetijske trge ter Služba za notranjo kontrolo (ARSKTRP je 
plačilna agencija za izvozna nadomestila, organ za izdajanje 
uvoznih in izvoznih licenc, organ za zbiranje izvoznih taks, organ 
za izvajanje sistema carinskih kvot, organ za kontrolo tokov 
intervencijskih proizvodov), kot tudi pristojnih carinskih služb v 
okviru Generalnega carinskega urada (organ za izvajanje fizičnih 
pregledov, izgradnja sistema analize tveganja, itd.) ter Veterinarske 
uprave RS (organ za izvajanje veterinarskih pregledov glede 
zaščite živali). V decembru 2000 in v marcu 2001 se je v 
sodelovanju s francoskim partnerjem v okviru projekta tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja pričelo usposabljanje 
zaposlenih na Oddelku za zunanjo trgovino pri ARSKTRP s 
ciljem vzpostavitve sistema za izvajanje uvoznih in izvoznih licenc 
ter varščin (skladno z uredbama 1291/2000/EC in 2220/85/EEC) 
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ter izvoznih nadomestil (skladno z uredbo 800/99/EC in 1520/00/ 
EC). Vsebinsko je delo tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
usmerjeno na izdelavo opisa delovnih postopkov, kontrolnih list, 
opredelitve vsebine del in nalog za delavce s posebnimi pooblastili, 
kot tudi na prenos konkretnih delovnih izkušenj. S 1.1.2001 se je 
pristojnost dodelitve carinskih kvot za kmetijske in živilske izdelke 
iz Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj prenesla na 
ARSKTRP. 

Za izvajanje pravnega reda na področju veterinarskih vsebin je 
veterinarska služba v RS organizirana v Veterinarski upravi RS 
(VURS), ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) in predstavlja centralno veterinarsko oblast. 
S sprejetjem Zakona o veterinarstvu je dana pravna podlaga za 
ureditev statusa in s tem pooblastil in odgovornosti Veterinarskega 
inštituta Slovenije, ki bo preimenovan v Nacionalni veterinarski 
inštitut. V letu 2000 je Slovenija izboljšala računalniško opremljenost 
regionalnih enot veterinarske inšpekcije in mejne veterinarske 
inšpekcije, vzpostavila povezavo vseh enot VURS v omrežje. 
Trenutno se za potrebe VURS in Službe za identifikacijo in 
registracijo pripravlja povezava pooblaščenih veterinarskih 
organizacij preko računalniškega omrežja HKOM. Urejen je 
neposreden dostop sedeža in regionalnih enot VURS do 
centralnega registra govedi (podatkovne zbirke). Prav tako je 
pripravljena baza podatkov, ki pokriva zdravstveno stanje čred, 
skladno z zahtevami EU zakonodaje ter njena povezava in 
komunikacija s CRG. Slovenija je okrepila mrežo javne 
veterinarske službe za izvajanje pravnega reda Evropske unije 
tudi na področju ostalih informacijskih sistemov ter se že vključila 
v računalniški program Evropske Unije glede nadzora prometa 
nad pošiljkami na enotnem notranjem trgu - ANIMO. V letu 2001 
se pripravlja na vključevanje v ostale informacijske sisteme EU - 
SHIFT, INFORVET in ADNS. 

Usposabljanje veterinarske službe in vzpostavljanje mejnih 
inšpekcijskih postaj v skladu z EU pogoji poteka tudi v okviru 
programa Phare. Sredstva nacionalnega programa 1998 so 
namenjena za projekt Mejne inšpekcijske postaje (BIPs), cilj je 
priprava dokumentacije za izgradnjo objektov za veterinarsko in 
fitosanitarno mejno inšpekcijsko kontrolo na bodoči zunanji meji s 
Hrvaško. 

Sredstva nacionalnega programa 1999 so na veterinarskem 
področju namenjena za projekt Veterinarska kontrola (tesno 
medinstitucionalno sodelovanje). V nacionalnem programu 2001 
je predviden projekt Veterinarska kontrola kužnih bolezni, v obliki 
investicije za laboratorijsko opremo, ki se bo uporabljala v namene 
diagnosticiranja živalskih kužnilj bolezni. S tem bo Slovenija 
usposobila laboratorije Nacionalnega veterinarskega inštituta za 
izvajanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija za živalske 
kužne bolezni in zoonoze, skladno z zahtevami in pogoji, ki veljajo 
v EU. 

Službo za varstvo rastlin (fitosanitarno službo) sestavljajo upravni 
del na MKGP, inšpekcijski del na IRSKGLR in strokovni del na 
pooblaščenih inštitutih oziroma javnih zavodih. Z izdajo odločb o 
pooblastitvi strokovnih institucij za izvajanje strokovnih nalog na 
področju varstva rastlin se je izboljšala ureditev statusa ter 
odgovornosti strokovnega dela fitosanitarne službe. S sprejetjem 
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je dana pravna podlaga 
za ustanovitev Uprave RS za varstvo rastlin in semenarstvo, kot 
organa v sestavi MKGP in osrednjega odgovornega organa za 
fitosanitarno področje in poročanje EU Komisiji. 

V obdobju od zadnjega poročila o napredku se je v okviru projektov 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja nadaljevalo 
usposabljanje na fitosanitarnem področju: program tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja z Nizozemsko se je začel 
oktobra 2000 in bo trajal predvidoma do oktobra 2001. Glavni cilji 

programa so izobraževanje upravnih delavcev, inšpektorjev in 
strokovnjakov ter priprava osnovnih izhodišč in uskladitev s 
pravnim redom, ki se nanaša na zdravstvene preglede določenih 
vrst rastlin in rastlinskih proizvodov na mestu pridelave oziroma 
predelave, na začetek registracije pridelovalcev, predelovalcev, 
uvoznikov in distributerjev določenih vrst rastlin, na začetek 
vzpostavitve sistema rastlinskih potnih listov, na razvoj 
informacijskega sistema in na vzpostavitev ustreznih postopkov 
laboratorijskega dela, vključno z diagnostiko pomembnih skupin 
škodljivih organizmov (žuželke, virusi, bakterije itd.). 

Tudi nadgradnja bodočih vstopnih mest v EU za izvajanje 
fitosanitarnega nadzora poteka v okviru projektov predpristopne 
pomoči (priprava dokumentacije za Obrežje, vstopna točka s 
Hrvaško). Sredstva v okviru projekta predpristopne pomoči so 
namenjena tudi nakupu laboratorijske opreme za usposobitev 
laboratorijev za izvajanje novih nalog na fitosanitarnem področju. 
Nadaljevanje usposabljanja fitosanitarne službe v okviru projektov 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je predvideno tudi v 
letu 2002. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Skupne tržne ureditve 

Področje skupnih tržnih ureditev je že v pomembnem obsegu 
usklajeno s pravnim redom EU. V letu 2000 in prvi polovici leta 
2001 je bila sprejeta bistvena zakonodaja za prilagoditev pravnemu 
redu EU na področju ureditev trgov s ključnimi kmetijskimi pridelki. 
Sprejete so bile uredbe o ureditvi trgov z mlekom in mlečnimi 
izdelki, z govejim mesom, z ovčjim in kozjim mesom, z žiti, s 
svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, s sladkorjem, z vinskim 
grozdjem, moštom in vinom, s hmeljem ter s semenom kmetijskih 
rastlin. Sprejeti so bili predpisi za vzpostavitev tržno 
informacijskega sistema in tehnični predpisi glede kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil. 

Poleg že izdanih uredb za tržne ureditve bo Slovenija v letu 2001 
izdala še uredbo za ureditev trga s prašičjim mesom in samostojno 
uredbo za ureditev trga z oljčnim oljem. Za ostale tržne ureditve 
Slovenija pred vstopom ne bo sprejela uredb o tržnih ureditvah, 
bo pa uskladila določena področja (kakovost, trgovinski del) s 
pravnim redom EU z izdajo drugih podzakonskih predpisov. 

V okviru tržne ureditve za vino je potrebno sprejeti še 
podzakonske predpise na področju kletarske evidence, 
rajonizacije, kakovosti in enoloških postopkov (vključno s 
posebnostmi za vina z zaščitenih geografskim poreklom) ter 
analiznih metod (v zaključni fazi izdaje). 

V okviru tržne ureditve za mleko in mlečne izdelke sta pred izdajo 
pravilnik o mleku za pitje in pravilnik o analiznih in preskusnih 
metodah in postopku vzorčenja surovega kravjega mleka ter 
načinu prevoza in hranjenja vzorcev. Pripravljen je tudi osnutek 
pravilnika o analizah in ocenjevanju kakovosti mleka in mlečnih 
izdelkov s seznamom referenčnih metod. 

Do 1.7.2001 bo izdan pravilnik o minimalni kakovosti žit in metodah 
določanja kakovosti žit. 

V okviru tržne ureditve za goveje meso je v pripravi nov pravilnik 
o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni 
liniji, ki bo izdan do oktobra 2001 in bo popolnoma usklajen z 
zahtevami EU. 

Za področje kakovostnih standardov alkoholnih pijač in zaščite 
alkoholnih pijač z geografsko označbo bodo do 31.12.2001 izdani 
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pravilnik o alkoholnih pijačah in pravilniki za alkoholne pijače z 
zaščitenim geografskim poreklom, ki bodo uveljavljeni do 
30.6.2002. Z uveljavitvijo pravilnikov bo Slovenija sprejela evropsko 
klasitikacijo žganih pijač, njihove kakovostne standarde, pravila 
označevanja in register alkoholnih pijač, zaščitenih z geografsko 
označbo. 

Na področju jajc in perutninskega mesa bodo sprejeti pravilniki o 
kakovosti perutninskega mesa, o kakovosti jajc in o tržnih 
standardih za valilna jajca in dan stare piščance ter predpis o 
spremljanju tržnih cen za perutninsko meso in jajca na 
reprezentativnem trgu. 

Razvoj podeželja, gozdarstvo 

Področje razvoja podeželja in gozdarstva je delno usklajeno s 
pravnim redom EU. 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, ki je v parlamentarnem postopku. 

Do julija 2001 bodo sprejeti še podzakonski akti na področju 
opravljanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, in sicer odredba o 
usposobljenosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
pravilnik o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil 
rastlinskega izvora kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pravilnik 
o veterinarsko-sanitarnih pogojih za predelavo živil živalskega 
izvora kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji in odredba o vsebini 
zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji. 

Na področju ukrepov za območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost bo MKGP v letu 2001 pripravilo strokovne 
podlage za uporabo kriterijev za določitev teh območij ter pripravilo 
seznam območij s težjimi razmerami za kmetijstvo. Na ta način 
bo Republika Slovenija tudi na ravni izvedbe popolnoma usklajena 
z zahtevami pravnega reda EU na tem področju. 

Na področju gozdarstva je potrebna je dopolnitev Pravilnika o 
varstvu gozdov. Do polnopravnega članstva v EU bo predpisana 
tudi druga raven monitoringa na področju varstva gozdov 
Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem. 

Veterinarske vsebine 

Na veterinarskem področju so sprejete vse pravne podlage za 
uskladitev pravnega reda: nov 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. Na podlagi Zakona o veterinarstvu bodo že 
v letu 2001 sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo razvrstitev in 
poročanje o živalskih kužnih boleznih, področje zdravstvenega 
varstva za akvakulturo, zoonoze, različne živalske proizvode, ki 
do sedaj še niso bili urejeni z obstoječimi predpisi (»balai« 
direktiva), področje živalskih odpadkov, uvoznih pogojev za živali, 
živil in ostalih proizvodov, področje veterinarskih zdravil in 
diagnostičnih pripravkov; s čimer bo Slovenija že do konca tega 
leta uskladila večino pravnega reda s pravnim redom EU. 

Na področju identifikacije in registracije živali bo ob koncu leta 
2001 sprejeta odredba o označevanju in registraciji prašičev, ki 
bo podrobneje predpisala sistem označevanja prašičev v skladu 
z obstoječimi predpisi EU. 

Na področju zootehnike je pripravljen je osnutek Zakona o 
živinoreji, ki bo poslan v vladno proceduro predvidoma v mesecu 

juniju. Urejal bo sistem vpisa živali v rodovniške knjige, sistem 
označevanja plemenskih živali, vodenje registrov plemenskih živali 
in promet s plemenskimi živalmi ter drugim plemenskim 
materialom. Do 31.12.2001 bo za področje zootehnike na podlagi 
novega zakona sprejetih 18 pravilnikov za prevzem pravnega 
reda EU s tega področja, do 30.9.2002 pa bo sprejetih še 31. 

Prehrana živali 

Na področju prehrane živali je potrebno sprejeti Zakon o krmilih, 
ki bo v celoti urejal področje krme oziroma krmil, področje izvajanja 
potrditev in registracij, predpisanih za krmo oziroma krmila. Za 
uskladitev pravnega reda bodo na podlagi tega zakona sprejeti 
še podzakonski predpisi, ki bodo podrobneje določali zahteve za 
proizvajalce in uporabnike krme oziroma krmil v prehrani živali 
ter preskusne metode in uradni nadzor na tem področju. Zakon je 
bil 31. maja 2001 sprejet na vladi in bo predvidoma v parlamentu 
sprejet po hitrem postopku. 

Fltosanltarne vsebine 

Pravni red Republike Slovenije na fitosanitarnem področju je v 
precejšnji meri že usklajen s pravnim redom Evropske unije. 
Sprejeti so Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, Zakon o 
fitofarmacevtskih sredstvih, Zakon o kemikalijah, Zakon o 
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v 
stik z živili, in Zakon o varstvu sort rastlin. 

V obdobju od zadnjega poročila je bil pomemben napredek narejen 
s sprejemom Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in Zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin, ki sta pravna podlaga za nadaljnje 
usklajevanje in uveljavljanje pravnega reda Evropske Unije na 
tem področju. Tik pred objavo so podzakonski predpisi, ki urejajo 
opremljanje fitofarmacevtskih sredstev, natančnejšo vsebino 
dokumentacije za oceno aktivnih snovi in pripravkov 
fitofarmacevtskih sredstev, sezname škodljivih organizmov, 
rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov, 
pogoje za vpis v register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 
in distributerjev določenih rastlin in rastlinskih proizvodov, pogoje 
za (zdajo rastlinskih potnih listov, uvoz škodljivih organizmov za 
znanstvene in raziskovalne namene. 

Na področju kakovosti semenskega in sadilnega materiala pa je 
potrebno sprejeti še Zakon o semenskem materialu kmetijskih 
rastlin in Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu; v teku je 
priprava predlogov zakonov ter predvidenih podzakonskih 
predpisov. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in Izvajanje politik 

Na ravni izvajanja kmetijske politike Republika Slovenija nadaljuje 
z izvedbo reforme kmetijske politike. Uveden je sistem neposrednih 
plačil, primerljiv s Skupno kmetijsko politiko, ter na področju 
strukturnih ukrepov neposredna plačila za območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost ter ukrepi v okviru 
Slovenskega kmetijsko okoljskega programa. Prihaja tudi do 
nadaljnjega približevanja ravni odkupnih cen kmetijskih proizvodov, 
ki so pri večini proizvodov (posebej pa pri žitih, mleku, govedu, 
sladkorni pesi) primerljive z ravnijo cen v Evropski uniji. Z uvedbo 
primerljivih tržnih ureditev je primerljiva tudi raven institucionalnih 
cen. Nadaljnje prilagajanje kmetijske politike (nadaljnje približevanje 
ravni cen, prilagoditev ravni neposrednih plačil itd.) bo Slovenija 
izvajala na podlagi sprejetih uredb o tržnih ureditvah in v skladu s 
sprejetim izvedbenim programom reforme kmetijske politike 
(Programom razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 
2000-2002). Dodatna prizadevanja so potrebna na področju 
institucionalne usposobitve za izvajanje ukrepov kmetijske politike. 
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Skupne tržne ureditve 

Na področju skupnih tržnih ureditev je bil narejen pomemben 
napredek v smeri prilagajanja skupni kmetijski politiki EU. 

S sprejemom uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki 
je Republika Slovenija dokončno odpravila sistem administrativno 
nadzorovanih cen. 

S sprejetimi uredbami o ureditvi trgov za ključne kmetijske pridelke 
je vzpostavljen sistem mehanizmov tržnih ureditev, primerljiv s 
sistemom v EU. 

Področje neposrednih plačil je Republika Slovenija že v letu 2000 
pretežno uskladila z ureditvijo v EU. 

Pomemben napredek je bil narejen pri sprejemanju predpisov za 
vzpostavitev tržno-informacijskega sistema in tehničnih predpisov 
glede kakovosti kmetijskih pridelkov. 

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). 

V letu 2001 bo Republika Slovenija naredila pomembne korake k 
usposobitvi za prevzem pravnega reda EU na področju 
načrtovanja (programming). V pripravi je sektorski razvojni načrt, 
Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja 2002-2006. 
Le-ta bo v delu, ki bo po pristopu sofinanciran iz usmerjevalnega 
oddelka EKJUS, podlaga za izvedbeni program Program 
posodobitve kmetijstva in razvoja podeželja (program bo sprejet 
do 30.09.2001). Ta se bo vključeval v Državni razvojni program 
za obdobje do leta 2006, ki ga pripravlja Republika Slovenija. Prav 
tako bo Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja dal 
usmeritve za pripravo izvedbenih programov s področja ukrepov, 
ki bodo po pristopu sofinancirani iz jamstvenega dela EKJUS. 

Ministrstvo za kmetijstvo bo do 31.12.2001 izdalo navodila o 
vodenju in obveznih vsebinah razvojnih projektov podeželja, na 
osnovi katerega se bodo projekti razvoja podeželja enotno 
vključevali v druge razvojne programe na podeželju. 

Poleg neposrednih plačil na hektar kmetijske površine za 
obdelovaje kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost (LFA), uvedenih prvič v letu 2000, je bil v 
letu 2001 pomemben napredek narejen s Slovenskim kmetijsko 
okoljskim program, ki se v letu 2001 izvaja poskusno in ne v 
celoti, vendar vsebinsko povsem usklajeno s pravnim redom EU 
na tem področju. Na tej podlagi bo opravljena analiza poskusnega 
uvajanja programa ter razširitev izvajanja na vse ukrepe. Ukrepi, 
sprejeti v okviru Slovenskega kmetijsko okoljskega programa, 
bodo v naslednji fazi načrtovanja tudi del Programa razvoja 
podeželja. Program razvoja podeželja bo sprejet najkasneje do 
31.12.2002 in bo vključeval spremljevalne ukrepe Skupne 
kmetijske politike za celotno območje Slovenije, ki bodo po vstopu 
sofinancirani iz jamstvenega oddelka EKJUS . 

Veterinarske vsebine 

Novi Zakon o veterinarstvu je posodobil organizacijo in pristojnosti 
veterinarske službe, določil osnovne ukrepe veterinarske 
dejavnosti in uredil področje financiranja veterinarske službe. 

Zakon omogoča sistemsko ureditev načina zbiranja pristojbin, ki 
se plačujejo za vsa predpisana spričevala in potrdila o zdravstveni 
ustreznosti, veterinarski nadzor in preglede, skladno s sistemom, 
predpisanim v EU. Zakon o veterinarstvu s podzakonskimi akti 
ureja tudi ukrepe v primeru pojava posebno nevarnih kužnih 
bolezni, zagotavlja proračunska sredstva za izvajanje ukrepov 
in sistem izplačevanja odškodnin, skladen s sistemom v EU. 

V Republiki Sloveniji je veterinarska služba organizirana 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 
izvora ter označevanja živali. Na področju uveljavljanja predpisov 
je potrebna priprava sistema za označevanje in registracijo 
drobnice skladno s sprejeto odredbo. V okviru sistema za 
identifikacijo in registracijo govedi se vzpostavlja centralna baza 
podatkov - centralni register govedi (CRG). S 1.1.2001 je obvezna 
označitev in registracija za vse govedo, rojeno po 1.1.2001, ter 
za vse govedo, ki gre v promet. Za vse registrirane živali je bil s 
1.1.2001 vpeljan potni list. V odredbi so predpisani tudi izjemni 
primeri, kjer se žival registrira preko začasnega potnega lista. S 
1.1.2001 je za imetnike govedi predpisano obvezno vodenje 
registra govedi na gospodarstvu. 

Na področju higiene živil bo Slovenija v skladu s sprejeto 
zakonodajo nadaljevala s kategorizacijo vseh tistih proizvodnih 
obratov, ki niso bili zajeti v oceno ustreznosti v letu 2000. 

Fitosanltarne vsebine 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin (škodljivi organizmi) 
je bil sprejet nov Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin. Novi 
zakon jo usklajen s temeljnimi določbami pravnega reda EU na 
področju zdravstvenega varstva rastlin. Pripravljeni so predlogi 
glavnih podzakonskih predpisov, ki bodo natančneje urejali vsebine 
posameznih direktiv EU. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih 
predstavlja pravno osnovo za pripravo podzakonskih predpisov 
na omenjenem področju in s tem za nadaljnje usklajevanje s 
pravnim redom EU. 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili, predstavlja pravno osnovo za pripravo 
podzakonskih predpisov na omenjenem področju in s tem za 
nadaljnje usklajevanje s pravnim redom EU. 

Za razvoj sistematičnega nadzora nad ostanki fitofarmacevtskih 
sredstev bo osnovana skupna baza podatkov, ki bo vključevala 
podatke pridobljene v okviru nacionalnega monitoringa in podatke 
vseh pristojnih inšpekcijskih služb (IRSKGLR, VURS, ZIRS). 

S Phare projektom 2001 "Implementacija pravnega reda EU v 
fitosanitarnem sektorju" (tesno medinstitucionalno sodelovanje), 
je predvideno dokončati uveljavitev pravnega reda predvsem na 
področju izdaje rastlinskih potnih listov, laboratorijskih postopkov 
in informacijskega sistema ter zagotoviti usposobitev Uprave RS 
za varstvo rastlin in semenarstvo, izvajanje določenih nalog za 
uskladitev na področju kakovosti semenskega in sadilnega 
materiala ter izvajanje določenih nalog za uskladitev na področju 
registracije fitofarmacevtskih sredstev in programa monitoringa 
nad ostanki pesticidov v živilih in kmetijskih pridelkih. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju kmetijstva je vzpostavljenih večina potrebnih institucij 
za spremljanje in izvajanje pravnega reda EU.V letih 2000 in 2001 
je bil narejen pomemben napredek na področju vzpostavitve 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, reorganizacije 
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MKGP ter reorganizacije veterinarske službe. V letu 2000 je bil 
ustanovljen tudi Urad RS za priznavanje označb kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Prav tako je že ustanovljen in registriran 
Inšpektorat RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. 
Dodatno je potrebno ustanoviti Upravo RS za varstvo rastlin in 
semenarstvo, ki bo predstavljala osrednji odgovorni organ za 
fitosanitarno področje in poročanje EU Komisiji 
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. 

Naloge spremljanja pravnega reda oz. vodenja politike s področja 
ukrepov jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKJUS in 
njenega vsebinskega usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije so v pristojnosti MKGP, ki bo kadrovsko in tehnično v celoti 
usposobljen za spremljanje pravnega reda EU do 31.12.2002. 

Stanje na področju vzpostavitve Agencl|e RS za kmetijske 
trge In razvoj podeželja 

Naloge pravnega reda Evropske unije s področja jamstvenega in 
usmerjevalnega oddelka EKJUS bo v Republiki Sloveniji izvajala 
ARSKTRP. Delovala bo na področju izvajanja nalog s področja 
skupnih tržnih ureditev (uvozno-izvozni režimi, javni intervencijski 
nakupi in podpore skladiščenjem, neposredna plačila jamstvenega 
oddelka EKJUS in drugo), nalog s področja strukturne politike v 
kmetijstvu in politike razvoja podeželja (program podpor območjem 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kmetijsko okoljski 
program, program izboljšave agrarne strukture, program podpore 
živilsko-predelovalni industriji, program celovitega razvoja 
podeželja), finančnih postopkov, vzpostavitve Integriranega 
administrativnega in kontrolnega sistema - IAKS, notranjega 
nadzora ter notranje revizije. 

V letu 2001 bo ARSKTRP v celoti usposobljena za izvajanje 
ukrepov, vključenih v program SAPARD. ARSKTRP je trenutno v 
postopku akreditacije s strani Komisije. 

S pomočjo projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
(v letu 2001 je v okviru nacionalnega programa predviden še 
projekt Sistem poročanja na podlagi računovodskih evidenc in 
sistem garancij za področje jamstvenega oddelka EKJUS) in z 
izvajanjem ukrepov primerljive nacionalne kmetijske politike se 
bo ARSKTRP najkasneje do 31.12.2002 usposobila za prevzem 
vseh nalog plačilne agencije v skladu s pravnim redom Evropske 
unije. 

Stanje na področju vzpostavitve integriranega 
administrativnega kontrolnega sistema (IAKS) 

Republika Slovenija je pričela s postopnim vzpostavljanjem 
sistema IAKS v letu 1999 in intenzivno nadaljevala v letu 2000 in 
v letošnjem letu. IAKS bo v celoti vzpostavljen v prihodnjem letu, 
najkasneje do 31.12.2002. 

Za vzpostavitev IAKS je na zakonodajnem področju ter na 
področju vzpostavitve in vodenja nekaterih baz podatkov (register 
kmetij, register goveda, register trajnih nasadov), ki se uporabljajo 
pri administrativnih kontrolah, pristojno MKGP. Za operativno 
izvedbo in vzpostavitev IAKS je pristojna ARSKTRP. Terenske 
kontrole opravlja IRSKGLR. Pomoč in svetovanje kmetom pri 

izpolnjevanju subvencijskih vlog pa vrši kmetijska svetovalna 
služba, ki je v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice. 

Na MKGP je bila vzpostavljena Služba za identifikacijo in 
registracijo živali (SIR). Inšpektorat Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR), ki izvaja 
terenske kontrole subvencijskih vlog (on-the-spot cheks), se je 
v letu 2000 tehnično in strokovno usposobil za nadzor 
subvencijskih vlog v skladu s pravnim redom Evropske unije. 
Inšpektorji so priključeni na enoten informacijski sistem in z 
uporabo web aplikacije vpisujejo rezultate terenskih kontrol v 
enotno bazo. 

Na tehnično - izvedbenem področju sistema IAKS imata MKGP in 
ARSKTRP enoten informacijski sistem s centralno relacijsko bazo, 
ki bo v letošnjem letu iz varnostnih in kompetenčnih razlogov, 
realizirana na več med seboj povezanih strežnikih. Ključ za 
povezavo zbirk podatkov, ki se vodijo znotraj MKGP in se nanašajo 
na kmetijsko gospodarstvo, je identifikacijska številka kmetijskega 
gospodarstva (KMG_MID). V bazo MKGP so bili z vnosom 
podatkov iz subvencijskih vlog v letih 1999 in 2000 pridobljeni 
podatki za skupno 63.000 kmetijskih gospodarstev; za vsa ta 
kmetijska gospodarstva so v bazi tudi podatki o kmetijskih 
zemljiščih v uporabi po parcelah in vrstah rabe. Z vnosom podatkov 
o kmetijah, ki redijo govedo in z vnosom podatkov letošnjih 
subvencijskih vlog, ki pa še ni zaključen, je število kmetijskih 
gospodarstev, ki jih imamo v bazi, 80.793. Po podatkih popisa 
kmetijstva 2000, ki ga je izvedel Statistični urad RS, je vseh 
kmetijskih gospodarstev 96.801. Podatki, pridobljeni iz 
subvencijskih vlog, so osnova za vzpostavljanje registra 
kmetijskih gospodarstev, ki bo v celoti vzpostavljen najkasneje 
do 31.12.2002. 
Vzpostavljene so on-line povezave z registrom prostorskih enot 
(numerična in grafična evidenca o vseh prostorskih enotah), 
centralno bazo numeričnih podatkov zemljiškega katastra ter s 
poslovnim registrom Slovenije. Do konca leta je predvidena 
vzpostavitev on-line povezave s centralnim registrom prebivalcev; 
trenutno pa uporabljamo kopijo te baze. 

Inšpektorji (IRSKGLR) uporabljajo internet aplikacijo za dostop 
do podatkov o kmetijskih gospodarstvih, o subvencijskih vlogah 
ter dostop do grafičnih podatkov razpoložljivih katastrskih načrtov 
(DKN) in digitalnih ortofoto načrtov (DOF). Kmetijska svetovalna 
služba, ki kmetom pomaga pri izpolnjevanju subvencijskih 
zahtevkov, ima z uporabo internet aplikacije - KMG_WEB dostop 
do podatkov: o kmetijskih gospodarstvih, o kmetijskih zemljiščih 
v uporabi po parcelah in vrstah rabe, ki so bili kmetom poslani na 
predtiskanih obrazcih, o površinah parcel iz zemljiškega katastra 
ter do razpoložljivih grafičnih podatkov katastrskih načrtov, DOF 
in dejanske rabe zemljišč, zajete iz DOF. V aplikaciji kmg-web se 
uporablja: 3074 listov DOF, 2069 listov dejanske rabe zemljišč s 
površino 12.894,67 km2 in DKN za 1981 katastrskih občin. 

MKGP vzpostavlja in nadgrajuje različne zbirke podatkov, ki 
omogočajo uvedbo lAKS-a, na primer: register kmetijskih 
gospodarstev, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč, 
evidenco imetnikov rejnih živali, evidenco rejnih živali, evidenco 
območij z omejenimi dejavniki, kataster dejanske rabe kmetijskih 
zemljišč. 

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč je enotna, grafična 
državna evidenca, ki jo MKGP vzpostavlja predvsem za namene 
izvajanja administrativnih kontrol (subvencije) in vzpostavitve 
katastrov trajnih nasadov (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča, 
oljčniki). Dejanska raba kmetijskih zemljišč se zajema iz digitalnih 
ortofoto posnetkov merila 1:5000. Do 31.12.2000 je zajeta raba 
za 63% območja R Slovenije; preostalih 37% pa bo zajeto do 
31.12.2001. 
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Služba za identifikacijo in registracijo živali (SIR) bo vzpostavila 
in vodila podatkovne zbirke, ki se nanašajo na rejne živali. Centralni 
register govedi, in evidenca rejnih živali bosta v celoti vzpostavljena 
do 31.12.2002. Vzpostavljena je informacijska infrastruktura 
(nakup in nastavitev programske opreme in priklop na HKOM - 
vladno informacijsko omrežje) in sistem enotne ušesne znamke 
za govedo. Potni list za govedo, neposredna povezava registra 
govedi z IAKS in z registrom kmetijskih gospodarstev bo 
vzpostavljena do 31.12.2002. 

Administrativne kontrole se izvajajo za vse vloge in sicer se 
podatki o zemljiščih kontrolirajo s podatki o parcelah iz zemljiškega 
katastra; podatki o hmeljiščih s podatki iz evidence hmeljne 
komisije; podatki o vinogradih s podatki iz registra pridelovalcev 
grozdja in vina; podatki o govedu - krave dojilje se kontrolirajo s 
podatki iz centralnega registra govedi; podatke o drobnici pa 
kontrolirajo in potrjujejo območni kmetijski zavodi, ki vodijo registre. 
Terenske kontrole opravi Inšpektorat Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pred izplačilom sredstev 
in sicer za 5% vlog za podpore na površino in 10% vlog za 
podpore na živali. 

Organizacije pridelovalcev 

Pravna podlaga za ustanovitev organizacij pridelovalcev v skladu 
s pravnim redom EU je dana s sprejemom Zakona o kmetijstvu in 
uredb o tržnih ureditvah za proizvode, za katere evropski pravni 
red predvideva ustanavljanje organizacij pridelovalcev. 

Registri trajnih nasadov 

Na področju vzpostavitve evidenc trajnih nasadov je stanje 
sledeče: 

register pridelovalcev in predelovalcev oljk: je v fazi 
vzpostavljanja (dokončan je zajem dejanske rabe zemljišč iz 
digitalnih ortofoto načrtov in digitalizacija katastrskih načrtov 
za območje, kjer uspeva oljka); 
register pridelovalcev grozdja in vina in kataster vinogradov 
se vodi v skladu s predpisi EU s tega področja. Kot kontrolna 
baza se vzpostavlja grafična evidenca vinogradov iz zajema 
rabe preko digitalnih ortofoto posnetkov, uparjenih z 
digitaliziranimi katastrskimi načrti; 
register hmeljišč se vodi v skladu s predpisi EU s tega 
področja. 

Trgovinski mehanizmi 

Za izvajanje pravnega reda EU na področju trgovinskih 
mehanizmov se vzpostavljajo administrativne strukture tako v 
okviru ARSKTRP - Oddelek za zunanjo trgovino v okviru Sektorja 
za kmetijske trge ter Služba za notranjo kontrolo (plačilna agencija 
za izvozna nadomestila, organ za izdajanje uvoznih in izvoznih 
licenc, organ za zbiranje izvoznih taks, organ za izvajanje sistema 
carinskih kvot, organ za kontrolo tokov intervencijskih 
proizvodov), kot tudi pristojnih carinskih služb v okviru 
Generalnega carinskega urada (organ za izvajanje fizičnih 
pregledov, izgradnja sistema analize tveganja, itd.) ter Veterinarske 
uprave RS (organ za izvajanje veterinarskih pregledov glede 
zaščite živali). 
Z uveljavitvijo uredb o izvajanju sporazuma o pristopu Republike 
Slovenije h GATT ter na podlagi Evropskega sporazuma in 
sporazumov o prosti trgovini je bilo s 1.1.2001 izvršeno nadaljnje 
prilagajanje pravnemu redu EU pri izvajanju sistema delitve 
carinskih kvot. Razdeljevanje količin se izvaja na dva načina: 

- sistem sprotnega razdeljevanja oziroma modificiran »first 
come - first served« sistem in 
sistem razdeljevanja preko komisije za dodelitev določenih 
količin z evropsko primerljivo uporabo metod pri dodeljevanju. 

Carinska uprava Republike Slovenije v svojem informacijskem 
sistemu spremlja realizacijo uvoza v okviru carinskih kvot ter o 
tem dnevno poroča ARSKTRP. 

Politika kakovosti 

Za izvajanje pravnega reda politike kakovosti je bil na podlagi 
Zakona o kmetijstvu konec leta 2000 ustanovljen Urad RS za 
priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je v 
usposabljanju (pridobivanju kadrov, prostorov in opreme) in je 
zadolžen med drugim za naslednje naloge: vodenje postopka za 
priznavanje označb višje kakovosti kmetijskih proizvodov oziroma 
živil, označb geografskega poimenovanja kmetijskih proizvodov 
oziroma živil ter označb naravnih mineralnih vod, kakor tudi za 
vodenje različnih registrov oziroma evidenc, kakor tudi za 
sodelovanje s pooblaščenimi uradi tujih držav. 

Za nadzor kakovosti pridelave, predelave in prometa s kmetijsko 
živilskimi proizvodi bo zadolžen novo ustanovljeni Inšpektorat 
RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. Skladno s 
strategijo varne hrane oz. živil se bo inšpektorat oblikoval s 
prerazporeditvijo tržnih inšpektorjev, ki trenutno kontrolirajo 
kakovost hrane oz. živil, najkasneje do 01.09.2001. Popolnoma 
se bo usposobil za izvajanje nalog nadzora do 31.12.2002. 

Gozdarstvo 

Za izvajanje nalog spremljanja pravnega reda oz. vodenje politike 
na področju gozdarstva je pristojni organ MKGP. Za izvajanje 
izplačil finančnih podpor s področja gozdarstva bo pristojna 
ARSKTRP, del nalog (implementacija ukrepov politike gozdarstva) 
bo izvajal Zavod za gozdove Slovenije, nekatere naloge pa 
Gozdarski inštitut Slovenije. 

Veterinarske vsebine 

Republika Slovenija je sprejela nov Zakon o veterinarstvu, ki je 
posodobil organizacijo in pristojnosti veterinarske službe, določil 
osnovne ukrepe veterinarske dejavnosti in uredil področje 
financiranja. Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda 
na področju veterine so okvirno že vzpostavljene. Državna 
veterinarska služba je v RS organizirana v Veterinarski upravi 
RS (VURS), ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) in predstavlja centralno 
veterinarsko oblast. V novem Zakonu o veterinarstvu so določene 
obveznosti in naloge t.i. »Competent Authority«, uradnega 
veterinarja, odpravljena je zahteva po individualnih odločbah za 
uvoz in s tem podana pravna podlaga za uveljavitev sistema 
odločanja glede uvoza na samem mejnem prehodu. 

VURS ima s svojo mrežo regionalnih enot in izpostav vzpostavljen 
notranji nadzor (na mestu izvora) nad zdravstvenim stanjem živali 
v državi in nad objekti za proizvodnjo, predelavo in obdelavo živil 
živalskega izvora. Neposredni nadzor v objektih za predelavo in 
obdelavo živil živalskega izvora izvajajo veterinarski inšpektorji, 
zaposleni pri VURS. 

Veterinarska služba VURS pregleduje pošiljke živali in proizvodov, 
ki se uvozijo v Slovenijo. Nadzor pošiljk v notranjem prometu 
veterinarska služba izvaja preko pooblaščenih veterinarjev - 
veterinarskih organizacij s koncesijo. Veterinarska inšpekcija 
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VURS je pooblaščena za izvajanje veterinarskih pregledov na 
notranjem trgu. 

Potrebno je ustrezno urediti status in s tem pooblastila ter 
odgovornosti Veterinarskega inštituta Slovenije, ki bo preimenovan 
v Nacionalni veterinarski inštitut. Zagotovljena bo ustrezna ureditev 
sistema delovanja državnih laboratorijev na centralni in regionalni 
ravni, vključno z določitvijo nacionalnega reterenčnega laboratorija 
za posamezna področja. 

V okviru PHARE projekta je bil izdelan Priročnik za delo mejnih 
veterinarskih inšpektorjev, ki natančno določa postopek in ukrepe 
pri njihovem delu. V programu tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja poteka tudi posebno izobraževanje mejnih 
veterinarskih inšpektorjev. 

Po novi zakonodaji bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pristojna oblast Republike Slovenije za področje 
zootehnike. ki bo za posamezne pasme oziroma vrste domačih 
živali priznavalo rejske organizacije. Ministrstvo bo izvajalo tudi 
priznavanje drugih organizacij, kot so osemenjevalna središča, 
testne postaje, institucije za vodenje in obdelavo baz podatkov 
za potrebe zootehnike, organizacije za oceno in napoved 
plemenske vrednosti. Izvajalo bo zootehniške kontrole v notranjem 
prometu in na meji, zootehniško inšpekcijo in koordinacijo z 
Veterinarsko upravo Republike Slovenije. 

Strokovne naloge s področja zootehnike se izvajajo na treh 
ravneh. Prva raven je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, ki je odgovorno za sprejem letnega progama izvajanja 
javne službe na področju strokovnih nalog v živinoreji. Ministrstvo 
je odgovorno tudi za nadzor nad izvajanjem programov, porabo 
sredstev ter za izdajo odločb za priznavanje plemenjakov ter za 
izdajo uvoznih soglasij, ter za mednarodne povezave na tem 
področju. Druga raven za izvajanje strokovnih nalog so Univerza 
v Ljubljani z Biotehniško fakulteto in Veterinarsko fakulteto ter 
Kmetijski inštitut Slovenije, ki v sodelovanju z območnimi 
kmetijskogozdarskimi zavodi in rejskimi organizacijami pripravljajo 
strokovne programe izvajanja javne službe, izvajajo koordinacijo 
med izvajalci in soizvajalci, vodijo centralne baze podatkov, 
izvajajo centralne obdelave podatkov rodovnika, kontrolne in 
selekcijske službe ter zagotavljajo mednarodno primerljivost 
podatkov in članstvo v mednarodnih organizacijah. Tretji nivo so 
izvajalci na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo 
na lokalnem nivoju mlečno in mesno kontrolo, označevanje živali, 
biološke teste, ocenjevanje živali, ter zbiranje vseh ostalih 
potrebnih podatkov na terenu v skladu s programom dela. Zavodi 
zagotavljajo tudi povezovanje z lokalnimi rejskimi organizacijami 
ter skupno določajo rejske cilje, odbiro živali za pleme, razstave 
in drugo. 

Prehrana živali 

V Sloveniji sta odgovorna za upravne, zakonodajne in mednarodne 
zadeve s področja prehrane živali Oddelek za prehrano živali v 
Sektorju za prehrano na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), ki 
je organ v sestavi MKGP. 

Nadzor ustreznosti krme oziroma krmil v proizvodnji in prometu 
izvajajo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo (IRSKGLR), Tržni inšpektorat RS (TIRS) in veterinarska 
inšpekcija znotraj VURS. Nadzor na meji izvajata veterinarska in 
tržna inšpekcija. Za izvajanje nadzora v skladu z zahtevami 
pravnega reda EU bosta najkasneje do 31.12.2002 usposobljena 
IRKSGLR ter veterinarska inšpekcija znotraj VURS. V letu 2001 
se bodo prerazporedili inšpektorji iz Tržnega inšpektorata RS v 
IRSKGLR. 

Mreža pooblaščenih laboratorijev in njihova akreditacija za potrebe 
uradnega nadzora bo vzpostavljena najkasneje do 31.12.2002. 

Preskušanje za uradno kontrolo krme oziroma krmil opravljata 
Veterinarska fakulteta (Inštitut za higieno in patologijo prehrane 
živali) in Kmetijski inštitut Slovenije. Priprave na akreditacijo 
Veterinarske fakultete in Kmetijskega inštituta za uradno 
preskušanje ustreznosti krme so se začele v letu 2000 in bodo 
zaključene predvidoma do 31.12.2002. Priprave na akreditacijo 
so se začele v skladu s standardom EN 45001 in se nadaljujejo 
skladno s standardom ISO 17025 z upoštevanjem metod za 
preskušanje krme. 

Slovenija že vrsto let izvaja »monitoringe« kot sistematični nadzor 
nad ostanki škodljivih snovi v krmilih. 

S strani EU ima Slovenija v nacionalnem programu 1998 odobren 
projekt Okrepitev kontrole kakovosti živil - krmila, v obliki tehnične 
pomoči, ki bo namenjen pripravi zakonodaje, šolanja nadzornih 
služb ter akreditacije pooblaščenih oziroma referenčnih 
laboratorijev za kontrolo krme. Projekt se bo pričel v zadnji četrtini 
leta 2001. 

Fitosanitarne vsebine 

Pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin (škodljivi organizmi) 
v Sloveniji je MKGP. Upravne, zakonodajne in mednarodne zadeve 
ter z njimi povezane strokovne naloge opravlja Sektor za varstvo 
rastlin na MKGP. Inšpekcijsko nadzorstvo in z njimi povezane 
strokovne naloge izvaja fitosanitarna inšpekcija na Inšpektoratu 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR). Za 
strokovno in tehnično podporo MKGP so pooblaščene strokovne 
institucije in laboratoriji. 

Za uskladitev s pravnim redom EU na področju zdravstvenega 
varstva rastlin bo Republika Slovenija ustanovila nov organ. Na 
podlagi novega Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin bo 
ustanovljena Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in 
semenarstvo, kot organ v sestavi MKGP. Uprava bo osrednji 
odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin v državi, za 
koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih 
služb ter za poročanje in stike z Evropsko komisijo in bo v okviru 
pristojnosti, ki jo bodo določali drugi področni zakoni, opravljala 
tudi naloge na področju fitofarmacevtskih sredstev in reziduov 
pesticidov v kmetijskih pridelkih (varstvo rastlin) in na področju 
kakovosti semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin 
ter varstva in registracije sort rastlin (semenarstvo). 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov in z njimi povezane 
strokovne naloge bodo še naprej opravljali fitosanitarni in 
gozdarski inšpektorji v okviru IRSKGLR, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

Tehnično in strokovno podporo Upravi RS za varstvo rastlin in 
semenarstvo in IRSKGLR bodo še naprej izvajali obstoječi 
laboratoriji v skladu z novimi pooblastili in razmejitvijo nalog. 

Pristojni organ za registracijo, promet in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev, nadzor nad izvajanjem tega zakona ter poročanje 
Evropski komisiji je MKGP. Vlogo osrednjega odgovornega organa 
za koordinacijo in povezovanje v zvezi z registracijo 
fitofarmacevtskih sredstev bo prevzela Uprava RS za varstvo 
rastlin in semenarstvo. 

Inšpekcijski nadzor nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev opravljajo kmetijski in fitosanitarni inšpektorji v okviru 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
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(IRSKGLR) in zdravstveni inšpektorji v okviru Zdravstvenega 
inšpektorata, ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravje (MZ), 
vsak v okviru svojih pristojnosti. 

Pristojna organa za nadzor nad ostanki pesticidov 
(fitofarmacevtska sredstva + biocidi) v živilih rastlinskega in 
živalskega porekla sta, po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter po Zakonu o 
fitofarmacevtskih sredstvih, MZ in MKGP. Inšpekcijski nadzor 
nad vsebnostjo ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in 
živalskega izvora v prometu izvajata zdravstvena in veterinarska 
inšpekcija, vsaka v okviru svojih pristojnosti. Inšpekcijski nadzor 
nad vsebnostjo ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih 
proizvodih pred dajanjem v promet, v smislu nadzora nad pravilno 
uporabo fitofarmacevtskih sredstev pri pridelovalcih oziroma nad 
dobro kmetijsko prakso izvaja kmetijska inšpekcija v okviru 
IRSKGLR. 

Zaradi ugotavljanja kontaminiranosti živil in kmetijskih pridelkov s 
pesticidi ter izdelave ocene tveganja in ogroženosti javnega 
zdravja se izvaja nacionalni monitoring v skladu s predpisi. 
Koordinator nacionalnega monitoringa pesticidov v živilih in 
kmetijskih proizvodih je MZ. Izvajanje monitoringa poteka na podlagi 
večletnega programa. Izbor živil in kmetijskih proizvodov, kakor 
tudi aktivnih snovi je določen v skladu s priporočili EU, WHO ter 
na podlagi strokovnega mnenja izvajalcev. 

Kadrovsko so pooblaščeni laboratoriji ustrezno usposobljeni. 
Potrebno je vzpostaviti medlaboratorijsko sodelovanje in delitev 
dela, ki se bo izvedla ^ akreditacijo laboratorijev. Oprema 
laboratorijev je zadovoljiva, manjka najnovejša oprema, ki 
zagotavlja opravljanje analiz novih aktivnih snovi, ki zahtevajo 
nove metode. 

Za izvajanje predpisov na področju semenskega materiala 
kmetijskih rastlin je v Sloveniji zadolžen MKGP. MKGP je za 
strokovno in zdravstveno kontrolo nad pridelavo semena in 
sadilnega materiala pooblastil strokovne institucije. Inšpekcijski 
nadzor kakovosti semenskega materiala v prometu izvaja 
kmetijska inšpekcija IRSKGLR. 

Pristojni organ, ki vodi upravni postopek in opravlja druge naloge 
na področju varstva sort rastlin, je Urad Republike Slovenije za 
varstvo in registracijo sort rastlin. Urad sodeluje in predstavlja 
Republiko Slovenijo pri UPOV in pri Uradu za sorte skupnosti 
(CPVO). Na tehničnem področju Urad sodeluje s sortnimi uradi 
drugih držav in s CPVO. Inšpekcijski nadzor nad varstvom 
žlahtniteljskih pravic opravljajo kmetijski in fitosanitarni inšpektorji 
v okviru IRSKGLR. Urad RS za varstvo in registracijo sort rastlin 
je ustrezno usposobljen za izvajanje nalog. V načrtu je gradnja 

■ informacijskega sistema, ki bo računalniško podprl vodenje 
postopkov in omogočil izgradnjo ustreznih podatkovnih zbirk. 

Na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin bo Uprava 
RS za varstvo rastlin in semenarstvo prevzela naloge s področja 
registracije in varstva sort, ki jih sedaj opravlja Urad RS za varstvo 
in registracijo sort rastlin. Z uveljavitvijo zakona o semenskem 
materialu kmetijskih rastlin pa bo Uprava prevzela tudi ostale 
naloge s področja pridelave in prometa semena in sadilnega 
materiala kmetijskih rastlin, ki jih sedaj opravlja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje določenih nalog 
v zvezi s potrjevanjem semena in sadilnega materiala bo Uprava 
pooblastila javne zavode in ustanove. Ti bodo za potrebe Uprave 
izvajali določene raziskovalne in strokovne naloge. Inšpekcijski 
nadzor bo še naprej izvajal IRSKGLR. 

Na področju gozdnega reprodukcijskega materiala so institucije, 
ki bodo potrebne za izvajanje nalog iz zakona MKGP, Zavod za 
gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in IRSKGLR. 

Mejni prehodi 

V skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo 
varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora na bodoči 
zunanji meji EU bo imela RS tri cestne mejne prehode, kjer se 
bosta izvajala fitosanitarni in veterinarski nadzor: Obrežje 
(veterinarska kontrola za živali, živila, proizvode živalskega izvora 
ter živalske proizvode in krmo; fitosanitarni nadzor), Jelšane in 
Gruškovje (za živila in proizvode živalskega izvora, hišne živali 
in krmo; fitosanitarni nadzor). Veterinarska in fitosanitarna kontrola 
bosta potekali tudi na mejnem prehodu za pomorski promet v 
Luki Koper, za letalski promet na letališču Brnik in za železniški 
promet v Dobovi. 

Slovenija bo na mejnem prehodu Obrežje zagotovila vse pogoje 
za prevzem nalog mejne veterinarske in fitosanitarne inšpekcije, 
ki so predpisane z zakonodajo EU in s tem zagotovila vstopne 
točke za vstop pošiljk iz tretjih držav v EU, do konca leta 2002. 

Za potrebe veterinarske in fitosanitarne inšpekcije se za cestno 
mejno vstopno mesto Obrežje izdeluje projektna dokumentacija 
skladno z zahtevami EU, tako glede izgradnje obeh objektov, 
opreme, prostorov, kakor tudi glede kadrov. Za cestni mejni vstopni 
mesti Gruškovje in Jelšane se izdeluje programska zasnova. 
Program priprave izgradnje objektov poteka v okviru Phare 
programa 1998. 

Usklajenost postopkov (vključno z navodili v obliki priročnika za 
inšpektorje) za izvajanje zdravstvenih pregledov rastlin na 
vstopnih mestih pri uvozu iz tretjih držav je predvidena do konca 
leta 2001. Izobraževanje inšpektorjev in priprava priročnika 
potekata tudi v okviru Phare programa 1999. 

Opremljenost cestnih mejnih vstopnih mest s Hrvaško z objekti 
in napravami za pregled rastlin (plato), pravilno skladiščenje, 
karanteno in uničevanje rastlin in rastlinskih proizvodov, 
prilagoditev železniškega mejnega prehoda Dobova, Letališča 
Ljubljana-Brnik in Luke Koper, v skladu z Direktivo 98/22/EC, je 
predvidena do konca leta 2002. 

V okviru projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
poteka usposabljanje za fitosanitarno kontrolo v okviru tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja, ki je osredotočen predvsem 
na izobraževanje fitosanitarnih inšpektorjev glede postopkov 
inšpekcijskega nadzora ob uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov za preprečevanje vnosa škodljivih 
organizmov ter na usposabljanje strokovnjaka za laboratorijsko 
diagnostiko določenih organizmov, ki povzročajo nevarne glivične 
bolezni rastlin. 

2.3.8 Ribištvo 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V aprilu 2001 je bil sprejet Pomorski zakonik (Ur. I. RS, št. 26/01), 
ki ureja področje morskega ribištva v delu, ki zadeva varnost 
plovbe, register ribiških plovil in nadzor nad gibanjem ribiških 
plovil med izvajanjem ribolova. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Republika Slovenija je podpore ribištvu uskladila z določili skupne 
ribiške politike EU to je izvedla s spremembo programa dela 
Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in s prilagoditvijo 
javnih razpisov. 
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A.3. Upravna usposobljenost 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo 
na področju ribištva izvajala naloge skupne ribiške politike EU. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

S sprejemom Pomorskega zakonika je področje varnosti plovbe 
in registracije plovil v celoti usklajeno s pravnim redom EU. 

Na MKGP se pripravlja delovni osnutek novega Zakona o 
morskem ribištvu, ki bo sprejet najkasneje v prvi četrtini leta 
2002. Prvi osnutek je pripravljen za usklajevanje. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Za uskladitev zakonodaje bo Republika Slovenija sprejela in 
uveljavila nov Zakon o morskem ribištvu z vsemi podzakonskimi 
akti: 

uredbo o načinu ureditve trga z ribiškimi proizvodi, 
pravilnikom o koordinaciji in promociji raziskav v ribištvu, 
pravilnikom o gospodarskem in športnem ribolovu, 
pravilnikom o zagotavljanju podatkov o ulovu rib in marikulturi. 

Vsebine napovedanega pravilnika o ribolovnih dovoljenjih bodo 
neposredno urejene v zakonu o morskem ribištvu. Do konca leta 
2001 bo sprejet pravilnik o delovanju organizacije proizvajalcev 
v ribištvu. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
kakovosti rib, rakov, školjk, morskih ježev, žab, želv, polžev in 
njihovih izdelkov bo do 30.9.2001 nadomeščen z novim pravilnikom 
o kakovosti rib, rakov, školjk, morskih ježkov, žab, polžev in 
njihovih izdelkov. 

Evropska komisija je 27.10.2000 potrdila Program razvoja 
podeželja 2000-2006, ki je eden izmed pogojev za črpanje 
predpristopne pomoči SAPARD. Del tega programa je ukrep 
strukturne politike, ki zadeva področje ribištva. To je drugi ukrep 
programa: kapitalske podpore investicijam pri predelavi in trženju 
agroživilsikh in ribiških proizvodov. Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja se kadrovsko in tehnično usposablja za 
prevzem nalog izvajanja SAPARD. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Določanje nalog, ki izhajajo iz Skupne ribiške politike EU ter 
določanje tržnih mehanizmov, bo v pristojnosti Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Na MKGP so na 
Oddelku za sladkovodno, morsko ribištvo in ribogojstvo zaposlene 
tri osebe (stanje 1.06.2001). Oddelek bo v letu 2001 okrepljen z 
dvema novima delavcema. Do konca leta 2002 je na oddelku 
predvidenih pet delovnih mest. 

Izvajanje strukturnih ukrepov Skupne ribiške politike EU ter 
izvajanje tržnih mehanizmov Skupnega trga z ribami in ribiškimi 
proizvodi (nadziranje delovanja trga z ribami in ribiškimi izdelki ter 
sprožanje tržnih mehanizmov) bo v pristojnosti Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki je organ v sestavi 
MKGP. Za področje ribištva še ni posebej zadolženih, do konca 
leta 2002 pa bosta zasedeni dve delovni mesti. ARSKTRP je 
trenutno v postopku pridobitve akreditacije s strani Evropske 
unije. 

Nadzorovanje izpolnjevanja predpisov ribištva bo v pristojnosti 
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 
(IRSKGLR), ki je organ v sestavi MKGP, ter Pomorske policije. 
Morsko ribištvo sedaj nadzira en sam inšpektor, do vstopa v EU 
bo Republika Slovenija to pozicijo kadrovsko okrepila. 

Ministrstvo za promet bo do 31.12. 2001 ustanovilo medsektorski 
Center za nadzor nad plovbo, koordinacijo iskanja in reševanja 
na morju in nadzor nad plovbo ribiških ladij (CROSS center), ki bo 
za potrebe ribištva izvajal nadzor nad gibanjem ribiških plovil 
med izvajanjem ribolova, glede na dejstvo, da se celotni slovenski 
ribolov izvaja na področju, ki bo pod radarskim nadzorom centra. 
Center bo izvajal naloge inšpekcije in kontrole, kot to izhaja iz 
uredb s področja morske plovbe in je v pristojnosti Ministrstva za 
promet, ter naloge, ki izhajajo iz uredb o morskem ribištvu in so v 
pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Poleg CROSS centra bosta za nadzor nad gibanjem ribiških plovil 
med izvajanjem ribolova pristojna bo tudi IRSKGLR ter Pomorska 
policija. Pomorska policija (enota policijske uprave) zaposluje 14 
ljudi (stanje 1.06.2001). V projekciji ni predvideno povečanje števila 
zaposlenih. 

Zbiranje podatkov ter vodenje evidenc iz naslova ribištva bo 
deloma v pristojnosti Statističnega urada Republike Slovenije 
(SURS), deloma pa v pristojnosti MKGP -ARSKTRP. Statistični 
urad Republike Slovenije v Oddelku za statistiko kmetijstva, 
gozdarstva, lova in ribolova (notranja organizacijska enota) 
zaposluje 8 ljudi (stanje 1.06.2001), v projekciji pa je do konca 
leta 2002 predvidenih 10 delovnih mest. 

Za izvajanje skupne tržne ureditve z ribjimi proizvodi bo Republika 
Slovenija zagotovila delovanje organizacije proizvajalcev s ciljem 
racionalizacije, koncentracije ponudbe in izboljšanja proizvodne 
in tržne strukture. Za priznanje organizacije proizvajalcev bo 
sprejet statut, pravila poslovanja in imenovanje zaposlenih s 
pooblastili. Slovenija bo zagotovila lastno udeležbo financiranja. 

Slovenija prejema strokovno in materialno pomoč pri izgradnji 
ribiške statistike (informacijskega sistema) za nadzor nad ribiškim 
uspehom v Jadranu s strani FAO in projekta Adriamed za potrebe 
vseh poročanj na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 

Trenutno je podpisan večletni projekt v višini 36.000 USD za 
spremljanje ribolovnih fondov, predvsem male plave ribe v 
severnem Jadranu. V pripravi je podpis projekta za biološko 
vzorčenje morskih vrst rib - spet predvsem male plave ribe: 
sardele in sardona. 

Stanje na področju vzpostavitve registra ribiških plovil 

Vodenje registra ribiških plovil je v pristojnosti Uprave RS za 
pomorstvo, ki je organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze 
(MPZ). Uprava bo tudi skrbela za ustrezno povezavo z registrom 
ribiških plovil EU. Uporaba registra ribiških plovil kot orodja skupne 
ribiške politike bo v pristojnosti MKGP. 

Republika Slovenija je s pomočjo Evropske unije (EU je dobavila 
tako strojno kot programsko opremo, na stroške unije sta se 
usposobila za vodenje registra dva strokovna delavca uprave) 
že vzpostavila začasni register ribiških plovil po pravilih Evropske 
unije. Sedež registra ribiških plovil je na Upravi RS za 
pomorstvo.Register (Fishing vessels register - FVR) še ne deluje 
kot orodje za izvajanj skupne ribiške politike EU. V registru se 
bodo zbirali podatki o ulovu na podlagi vodenja dnevnikov o ulovu 
(ibiških ladij, podatki o iztovarjanju in drugi podatki. 
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2.3.9. Promet 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Ceste 

Avgusta 2000 je bila sprejeta Uredba o spremembi uredbe o 
letnem povračilu za uporabo cest (Uradni list RS, št. 74/2000), ki 
ureja pravno ureditev cestnih dajatev ter novembra 2000 Sklep o 
določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št.29/ 
01). Oba predpisa sta usklajena z direktivo Sveta 99/62/EC, ki je 
nadomestila direktivo Sveta 93/89/EEC. 

Cestni promet 

Na področju prevoza blaga in potnikov je Republika Slovenija 
decembra 2000 podpisala večstranski mednarodni INTERBUS 
sporazum. 
Nov zakon o prevozih v cestnem prometu je v postopku 
sprejemanja v Državnem zboru Republike Slovenije po hitrem 
postopku. 

Na področju prevoza nevarnih snovi sta bila na podlagi Zakona 
prevozu nevarnega blaga sprejeta Pravilnik o nalogah varnostnega 
svetovalca (Uradni list RS, št. Q8/2000) v septembru 2000 in v 
februarju 2001 Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti 
varnostnega svetovalca (Uradni list, RS, št. 11/01) ter na podlagi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Odredba o izobraževalnem programu poklicnega usposabljanja 
in izpopolnjevanja (Uradni list RS, št. 125/2000), ki je bila sprejeta 
decembra 2000 in je v Pogajalskih izhodiščih navedena kot 
Pravilnik o programu strokovnega usposabljanja varnostnih 
svetovalcev. S sprejetimi podzakonskimi predpisi na področju 
prevoza nevarnih snovi so bile v slovenski pravni red prenesene 
zahteve Direktive Sveta 96/35/EC in Direktive Sveta 2000/18/EC 
glede imenovanja varnostnih svetovalcev in pogojev za ppravljanje 
izpitov za varnostnega svetovalca. 

Železniški promet 

Republika Slovenija je novembra 2000 sprejela Zakon o varnosti 
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00), ki ureja 
železniški promet v Republiki Sloveniji na način, da se ta odvija 
varno in urejeno in posega na področje železniške infrastrukture, 
.področje železniških vozil, pravil odvijanja železniškega prometa, 
kot tudi na področje neposrednih izvajalcev posameznih 
tehnoloških funkcij v železniškem prometu. 

V obdobju od zadnjega poročila so bili s področja železniškega 
prometa na podlagi Zakona o železniškem prometu (Uradni list 
RS, št. 92/99) sprejeti naslednji podzakonski izvedbeni predpisi: 

Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in 
naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v 
železniškem prometu (Uradni list RS, št.108/2000), ki je bila 
sprejeta novembra 2000; 

Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe 
prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu (Uradni list 
RS, št.12/01), ki je bila sprejeta februarja 2001; 

Uredba o načinu opravljanja gospodarske javne službe, 
vzdrževanje in modernizacije obstoječe javne železniške 
infrastrukture ter vodenje železniškega prometa (Uradni list RSf, 
št. 29/01), ki je bila sprejeta marca 2001; 

Uredba o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo 
licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, 
njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih 
organov (Uradni list RS, št. 34/01) ki je bila sprejeta maja 2001; 

Uredba o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in 
postopek za pridobitev in izdajo varnostnega spričevala (Uradni 
list RS, št. 4/01) ki je bila sprejeta januarja 2001; 

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnino na javni 
železniški infrastrukturi (Uradni list RS, št. 26/01), ki je bila sprejeta 
aprila 2001; 

Navodilo o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za 
prejemnike državnih nadomestil na področju železniškega 
prometa, ki jo mora voditi prevoznik-prejemnik državnega 
nadomestila (Uradni list RS, št. 11/01), ki je bilo izdano februarja 
2001; 

Uredba o kombiniranem prevozu, (Uradni list RS, št. 4/01 ), ki je 
bila sprejeta januarja 2001. 

Predpis o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za 
obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja in modernizacije 
javne železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, 
ki omogočajo obračun stroškov in obračun uporabnine, ki bo 
izdan prav tako na podlagi Zakona o železniškem prometu, pa je 
v fazi priprave. 

Spremembe in dopolnitve Nacionalnega programa razvoja 
slovenske železniške infrastrukture so v tretji obravnavi v 
Državnem zboru Republike Slovenije. Zakon o reorganizaciji 
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. na podlagi katerega 
se bo izvedla reorganizacija SŽ d.d. in s katerim bodo uveljavljene 
zahteve Direktive Sveta 91/440/EEC, pa je v fazi priprave. 

Pomorski promet In promet po celinskih vodah 

Republika Slovenija je marca 2001 sprejela temeljni predpis na 
področju pomorstva Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 26/01), 
ki je usklajen s pravnim redom EU. Zakonik v svojih določbah 
med drugim opredeljuje suverenost države Slovenije v notranjem 
in teritorialnem morju RS; varnost plovbe in splošne pogoje, ki jih 
obsega pojem varnosti plovbe, funkcionalno opredeljuje morsko 
plovno pot, ureditev gospodarske javne službe na področju 
pomorskih dejavnosti, državno pripadnost ter identifikacijo ter 
vpis ladij, stvarne pravice na ladji, ladjarja, pomorske pogodbe, 
plovne nezgode, izvršbo in zavarovanje na ladjah, kolizije zakonov 
ter prekrške. 

Zračni promet 

Republika Slovenija je sprejela temeljni zakon s področja zračnega 
prometa, ki je bil predmet usklajevanja slovenskega pravnega 
reda s pravnim redom EU in sicer je bil v februarju 2001 sprejet 
Zakon o letalstvu (Ur. I. RS, št. 18/2001). Zakon je usklajen s 
pravnim redom EU. Zakon v skladu s splošno priznanimi načeli 
mednarodnega letalskega prava ureja ter določa pogoje in 
zahteve, ki zadevajo zrakoplove, letalsko osebje in drugo 
strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, 
letališča in vzletišča, infrastrukturo navigacijskih služb zračnega 
prometa, zagotavljanje varnosti zračnega prometa in ukrepe 
olajšav zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov ter 
letalske nesreče in incidente, opravljanje letaliških služb in 
navigacijskih služb zračnega prometa ter javno infrastrukturo, 
nadzor ter določa sankcije za letalske prekrške. 
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Republika Slovenija je v aprilu 2001 postala polnopravna članica 
Združenih letalskih organov (JAA). 

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 

Problematiki socialnih zadev v cestnem prometu je v obdobju od 
zadnjega poročila posvečena posebna pozornost. V pripravi so 
osnutki novih predpisov oziroma sprememb in dopolnitev 
predpisov, ki bodo urejali varnost cestnega prometa, prevoze 
nevarnih snovi v cestnem prometu, 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. 

Železniški promet 

Zakon o varnosti v železniškem prometu, ki je usklajen s pravnim 
redom Evropske unije, je začel veljati 24.09.2000, podzakonski 
predpisi na osnovi zakona pa bodo uveljavljeni postopoma do 
31.12.2001. S sprejetem Zakona o varnosti v železniškem 
prometu, ki določa pogoje za varen in neoviran železniški promet 
po enotnem tehnično-tehnološkem procesu, so v slovenski pravni 
red preneseni naslednji predpisi EU: Direktiva Sveta 96/48/EC, 
Direktiva Sveta 93/38/EC, Odločba Evropskega parlamenta in 
Sveta 1692/96/EC in Odločba Komisije 99/569/EC. 

V obdobju od zadnjega poročila so bili s področja železniškega 
prometa zaradi uskladitve s pravnim redom EU sprejeti 
podzakonski predpisi, ki urejajo nadomestilo dela stroškov za 
prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo 
določene prevozne storitve v železniškem prometu; način 
izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov 
v notranjem železniškem prometu; način opravljanja gospodarske 
javne službe, vzdrževanje in modernizacije obstoječe javne 
železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa; 
postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence 
za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen 
odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih 
organov; kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in postopek 
za pridobitev in izdajo varnostnega spričevala; dodeljevanje 
vlakovnih poti in uporabnino na javni železniški infrastrukturi; 
kombinirani prevoz ter vsebino in način vodenja računovodskih 

* evidenc za prejemnike državnih nadomesti. S sprejetimi 
podzakonskimi predpisi so bile prenesene v slovenski pravni 
red določbe naslednjih predpisov EU: Direktive Sveta 91/440/ 
EEC, Uredbe Sveta 1191/69/EEC (dopolnitev in sprememba z 

Uredbo Sveta 1893/91/EEC), Uredbe Sveta 2196/98/EC, Uredbe 
Sveta 1107/70/EEC (dopolnitev in sprememba z Uredbo Sveta 
2255/96/EC in 255/96/EC ), Uredbe Sveta 1658/82/EEC, Direktive 
Sveta 95/18/EC in Direktive Sveta 95/19/EC. 

Republika Slovenija v letu 2001 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 Odločbe Evropske komisije 
99/569/EC. 

Pomorski promet in promet po celinskih vodah 

S sprejetjem Pomorskega zakonika, ki je začel veljati 12.05.2001, 
so v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske 
unije: direktive 97/115/EC, 93/75/EC, 95/21/EEC in 96/40/EC, 971 
70/EC, in 94/58/EC ter uredbi 613/91/EEC, 2158/93/EEC. 

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. Zakon o 
varnosti plovbe po celinskih vodah je trenutno v medresorskem 
usklajevanju. 

Zračni promet 

Nov Zakon o letalstvu je začel veljati 13.04.2001. Z zakonom so 
v slovenski pravni red delno prenesene Uredba Sveta 3922/91/ 
EEC (s spremembami 2176/96/EC in 1069/99/EC), Direktiva 
Sveta 91/670/EEC, Uredba Sveta 2407/92/EEC, Direktiva Sveta 
93/65/EEC (s spremembo 97/15/EC), Direktiva Sveta 92/14/EEC 
(s spremembo 98/20/EC in 1999/28/EC), Direktiva Sveta 89/629/ 
EEC, Direktiva Sveta 80/51/EEC (s spremembo 83/206/EEC), 
Direktiva Sveta 925/1999, Direktiva Sveta 96/67/EC ter Uredba 
Sveta 95/93/EC. 

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 bila za izvajanje usklajenega pravnega 
reda z EU v obdobju od zadnjega poročila kadrovsko ustrezna 
tako, da ni bilo potreb po novih zaposlitev. 

Cestni promet 

S sprejetjem novega zakona o prevozih v cestnem prometu se 
bodo naloge upravljanja s sistemom javnega linijskega potniškega 
prometa opravljale na Direkciji RS za ceste. V obdobju od zadnjega 
poročila so bile za spremljanje in izvajanje usklajenega pravnega 
reda realizirane načrtovane nove zaposlitve na Ministrstvu za 
promet. 

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

Republika Slovenija je v obdobju od zadnjega poročila za izvajanje 
usklajenega pravnega reda z EU realizirala načrtovane nove 
zaposlitve na Direkciji za železniški promet in začela opravljati 
svojo funkcijo skladno z veljavno zakonodajo . 

Pomorski promet In promet po celinskih vodah 

Republika Slovenija je kadrovsko okrepila Upravo Republike 
Slovenije za pomorstvo z enim novim delavcem za potrebe 
medresorskega Cross Centra za nadzor nad plovbo. Za kvalitetno 
usposobljenost PSC inšpektorjev skrbi z njihovim rednim 
usposabljanjem na seminarjih, ki jih organizira sekretariat 
Pariškega Memoranduma. 

Zračni promet 

Republika Slovenija na podlagi 137. člena Zakona o letalstvu 
ustanavlja nov preiskovalni organ, ki bo opravljal naloge v zvezi 
s preiskovanjem in preprečevanjem letalskih nesreč in incidentov 
na področju civilnega letalstva (uskladitev z Direktivo Sveta 94/ 
56/EC). 

Prav tako je za izvajanje usklajenega pravnega reda dodatno 
kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo, 
izvedena pa so bila tudi dodatna usposabljanja. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. 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 obstoječi 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- 
2001. 

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. 

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. I 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 priprava podzakonskih 
aktov omenjenega zakona, ki bodo urejali postopke preizkušanja 
embalaže za nevarno blago in ustreznost motornih vozil za prevoz 
nevarnega blaga. 

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. 

Republika Slovenija bo v letu 2001 s sprejemom Zakona o 
prevozih v cestnem prometu, Zakona o prevoznih pogodbah v 
cestnem prometu, Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varnosti v cestnem prometu ter Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnih cestah, pravni red na področju 
cestnega prometa uskladila s pravnim redom Evropske unije. 

Železniški promet 

Področje železniškega prometa je skoraj v celoti usklajeno s 
pravnim redom Evropske unije. Področje urejajo Zakon o 
železniškem prometu, Zakon o varnosti železniškem prometu in 
Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu ter ustrezni 
podzakonski prepisi. 

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

Republika Slovenija bo na podlagi Zakona o železniškem prometu 
in Zakona o varnosti v železniškem prometu postopoma izdala 
vse podzakonske predpise najkasneje do 31.12.2001. Pravni 
red bo uveljavila najkasneje do 31.12.2001, razen določb, ki se 
nanašajo na uveljavitev zahtev Direktive Sveta 440/91/EEC glede 
organizacije prevoznikov in pogojev za dodelitev vlakovne poti in 
zahtev Direktive Sveta 95/18/EC, ki jih bo uveljavila z dnem 
dejanskega 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, pomorsko inšpekcijo v zvezi 
z uveljavljanjem amandmajev SOLAS konvencije ter v zvezi z 
ladijskimi posadkami in pristanišči. Republika Slovenija je do sedaj 
ratificirala 26 konvencij, protokolov, amandmajev in aneksov 
Mednarodne pomorske organizacije (IMO - International Maritime 
Organization). 
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Republika Slovenija bo na podlagi sprejetega Pomorskega 
zakonika izdala vSe ustrezne podzakonske predpise za njegovo 
uveljavitev. Podzakonski predpisi bodo urejali področje pomorske 
inšpekcije (uskladitev z Direktivo 95/21/EEC), pomorske navigacije 
v teritorialnih in obalnih vodah (uskladitev z Direktivo 9^/75/EC), 
vpis plovil in plavajočih objektov v ladijski register (uskladitev z 
uredbo 613/91/EEC) in pristaniške koncesije. Priprava 
podzakonskih predpisov, za imenovanje zdravstvene organizacije 
za izvajanje zdravstvenih pregledov in cepljenje ladijskih posadk 
(uskladitev z Direktivo 94/58/EC) ter za presojo in vrednotenje 
zdravstvenega stanja članov ladijske posadke (uskladitev z 
Direktivo 94/58/EC), mora v skladu s 152. členom Pomorskega 
zakonika predpisati minister pristojen za zdravstvo, s soglasjem 
ministra pristojnega za promet. S sprejemom ustreznih 
podzakonskih aktov na podlagi Pomorskega zakonika bo pravni 
red Republike Slovenije na področju pomorskega prometa v celoti 
usklajen s pravnim redom Evropske unije. 

Republika Slovenija bo v letu 2001 na področju plovbe po celinskih 
vodah sprejela Zakon o varnosti plovbe po celinskih vodah 
(uskladitev z direktivo Sveta 87/540/EEC, direktivo Sveta 76/ 
135/EEC in uredbo sveta 3921/91/EEC) in na njegovi podlagi 
izdala podzakonske predpise o določitvi pooblaščene organizacije 
za strokovno tehnično verifikacijo varnosti in plovnosti po celinskih 
vodah (uskladitev z direktivo Sveta 82/714/EEC, 91/672/EEC in 
96/50/EC), o čolnih in plavajočih objektih (uskladitev z direktivo 
Sveta 82/714/EEC) ter o priznavanju spričeval vaditeljev plovil za 
plovbo po celinskih vodah (uskladitev z direktivama Sveta 91/ 
672/EEC in 96/50/EC). 

Sprejeti in objavljeni so bili Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 
1992 o spremembi Mednarodne konvencije o ustanovitvi 
mednarodnega sklada za povračilo škode, nastale zaradi 
onesnaženja z nafto (FUND Convention 71, FUND Protocol 92)- 
Uradni Isit RS M P 15/2000, Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 
1992 o spremembi Mednarodne konvencije o civilni odgovornosti 
za škodo, ki se povzroči z onesnaževanjem z olji (CLC Convention 
69, CLC Protocol 92)- Uradni Isit RS MP 15/2000, Zakon o 
ratifikaciji mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju 
(SAR 1979)-Uradni list RS-MP št. 9/2001 in Zakon o ratifikaciji 
mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju 
pri onesnaženju z olji (OPRC 1990)- Uradni list RS-MP št. 9/2001. 

Republika Slovenija je bila junija 2001 sprejeta na belo listo STCW 
konvencije (International Convention on Standards ol Training, 
Certification and VVatchkeeping lor Seafarers), ki ureja izdajanje 
pooblastil pomorščakom. 

Zračni promet 

S sprejemom Zakona o letalstvu je področje zračnega prometa v 
Republiki Sloveniji je delno usklajeno s pravnim redom Evropske 
unije. 

Republika Slovenija na področju zračnega prometa še naprej 
prilagaja svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in 
drugimi predpisi, zakonodaji EU. Temeljni cilji so sprejetje ustreznih 
podzakonskih predpisov in drugih aktov na podlagi novega 
Zakona o letalstvu ter sklenitev in ratifikacija Večstranskega 
sporazuma o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega 
prostora (ECAA - Agreement on the Establishment of European 
Common Aviation Area), vse v okviru naslednjih ciljev na področju 
zračnega prometa: učinkovito urediti ponudbo storitev zračnega 
prometa in vključiti RS v enoten letalski trg, zagotoviti potrebno 
število in strokovnost administracije, povečati zmogljivosti in 
racionalizirati sistem vodenja zračnega prometa ter oblikovati in 
sprejeti z EU združljivo zakonodajo o zračnem prometu. 

Republika Slovenija bo na podlagi Zakona o letalstvu do 
31.12.2002 izdala in uveljavila podzakonske predpise in druge 
akte. Enako velja tudi za Uredbo o računalniških rezervacijskih 
sistemih. 

V teku so intenzivne 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. V Republiki Sloveniji bo treba 
zaradi pristopa k ECAA, v skladu s procesom usklajevanja 
slovenske zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in namero 
Slovenije k čimprejšnjem članstvu v EU, spremeniti oziroma 
sprejeti pravne predpise, ki bodo v skladu s pravnim redom EU. 
Republika Slovenija je že sprožila ustrezne postopke za 
spremembo Ustave RS s t.i. evropskim členom, ki bo omogočil 
prenos izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne 
institucije. 

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. 

Republika Slovenija skladno z Nacionalnim programom izgradnje 
avtocest nadaljuje izgradnjo povezav na V. in X. koridorju v delu, 
ki poteka po njenem ozemlju. Program, katerega ocenjena 
investicijska vrednost znaša 4,1 mrd USD, je realiziran približno 
50%.Trenutna dolžina zgrajenih 4-pasovnih avtocest in hitrih cest 
v Sloveniji znaša 305 km. Od te dolžine je bilo v letu 2000 predano 
v promet 15 km avtocest, v gradnji pa je več kot 100 km avtocest 
ter navezovalnih cest na avtocestno omrežje. 

Cestni promet 

Na področju prevoza blaga in potnikov v cestnem prometu je še 
vedno, kot v preteklih letih značileno neravnovesje med ponudbo 
in povprašenjem na trgu prevoznih storitev in povečan 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. 
Republika Slovenija bo sprejela Zakon o ratifikaciji INTERBUS 
sporazuma najkasneje do konca leta 2001. 

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 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 
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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 države, uredila pa je tudi področje 
usposabljanja in poizkušanja znanja varnostnih svetovalcev. 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 podjetjih s 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 kot v Ministrstvu za notranje zadeve. 

Železniški promet 

Republika Slovenija je v zadnjem obdobju usmerila svoje aktivnosti 
za izboljšanje stanja železniške infrastrukture z lastnimi sredstvi, 
krediti in v urejanje zadev za pridobitev sredstev iz programov 
ISPA in PHARE/LSIF. Prav tako je bila zelo prisotna pri mednarodnih 
aktivnostih povezanih s koridorjem V. in X.. 

Republika Slovenija v skladu z Nacionalnim programom razvoja 
slovenske železniške infrastrukture izvaja posodabljanje 
obstoječe železniške infrastrukture. V teku je obnova obstoječih 
prog, v maju 2001 pa je bila odprta nova neposredna železniška 
povezava z Republiko Madžarsko na koridorju V. Prav tako je na 
tem koridorju Republika Slovenija z Republiko Italijo dogovorila 
potek bodoče hitre železniške povezave na relaciji Benetke/ 
Ljubljana, ki pa ga bo potrebno še doreči z vidika okoljevarstvenih 
in krasoloških študij. Z Republiko Hrvaško, Republiko Italijo in 
Republiko Madžarsko je na srečanju kvadrilaterale v začetku 
leta 2001 v Budimpešti podpisala Memorandum o V. koridorju. Na 
V. in delu X. koridorja so v sredini leta 2000 pričeli voziti novi vlaki 
večjih hitrosti z nagibno tehniko - podjetja Fiat (Pendolino) v lasti 
Slovenskih železnic, d.d.. Koridor X. je preteklem obdobju doživel 
večji izpad tako v tovornem kot tudi potniškem prometu zaradi 
političnega dogajanja na Balkanu, v zadnjem času pa je zaslediti 
trend povečanja tako potniškega kot tovornega železniškega 
prometa. V začetku leta 2001 je Republika Slovenija podpisala 
Memorandum o X. koridorju v Solunu, prav tako pa se je povečalo 
sodelovanje med železniškimi upravami na koridorju X. 

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. 

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., enotnih načel za izračun storitev 
železniških podjetij, ukrepov, potrebnih za doseganje primerljivosti 
med obračunskimi sistemi in zaključnimi računi železniških podjetij, 
odprave diskriminacije pri vozninah in prevoznih pogojih v skladu 
s 3. točRo 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 Netvvork - 
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 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 novim Zakonom o 
letalstvu, Zakonom o obligacijskih in stvarnopravnih 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/EEC s spremembo 97/15/EC, direktiva Sveta 
92/14/EEC s spremembo 98/20/EC in 99/28/EC, direktiva Sveta 
89/629/EEC, direktiva Sveta 80/51 s spremembo 83/206/EEC in 
direktiva Sveta 925/1999/EC, direktiva Sveta 95/93/EC, direktiva 
Sveta 94/56/EC, 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 ter Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je v okviru 
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Ministrstva za promet 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, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za znanost 
in tehnologijo in Urad za standardizacijo in meroslovje (USM) in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Železniški promet 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije na področju železniškega prometa ustanovljene vse potrebne 
institucije. To so Ministrstvo za promet, 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, 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 načrtuje 
v letu 2001 dodatno kadrovsko okrepitev. Do konca leta 2001 se 
na podlagi sprejetega Pomorskega zakonika ter sprememb in 
dopolnitev Zakona o morskem ribištvu načrtuje ustanovitev 
Medresorskega centra za nadzor nad plovbo, koordinacijo iskanja 
in reševanja na morju in nadzor nad plovbo ribiških ladij v Kopru. 
Republika Slovenija pri vzpostavljanju tega centra sodeluje z 
Republiko Francijo, ker namerava povzeti 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, Uprava Republike Slovenije za civilno 
letalstvo ter Prometni inšpektorat Republike Slovenije, ki sta v 
okviru Ministrstva za promet organizirana kot organa v sestavi. 
Republika Slovenija na podlagi 137. člena Zakona o letalstvu 
ustanavlja nov preiskovalni organ, ki bo opravljal naloge v zvezi 
s preiskovanjem in preprečevanjem letalskih nesreč in incidentov 
na področju civilnega letalstva (uskladitev z Direktivo Sveta 94/ 
56/EC). 

< 
Republika Slovenija je za izvajanje usklajenega pravnega reda 
dodatno kadrovsko okrepila Upravo Republike Slovenije za 
zračno plovbo, izvedena pa so bila tudi dodatna usposabljanja. 

Na področju transporta se je dveh seminarjev v organizaciji 
TAIEX-a, ki sta pokrivala predvsem področje transporta med EU 
in državami kandidatkami, udeležilo 5 delavcev javne uprave. 

2.3.10 Obdavčitev 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1 Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je sprejela v mesecu aprilu 2001 Zakon o 
spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah (Ur. I. RS, št. 33/01). 
Z zakonom, ki je stopil v veljavo 20. maja je dodatno uskladila 
določbe veljevnega zakona z določbami direktiv EU v skladu s 
sprejetimi pogajalskimi izhodišči ter odpravila pomanjkljivosti in 
težave, ki so se pojavile pri izvajanju in uporabi zakona. S 
sprejetjem predlaganih amandmajev se: 
- odpravi obveznost popisa mineralnih olj in plina ter alkohola in 

alkoholnih pijač, če se v trenutku spremembe zneska trošarine 
ti trošarinski izdelki nahajajo na zalogi zunaj trošarinskega 
skladišča in je trošarina zanje že plačana; 
uvaja postopno, dvakratno letno povečevanje trošarine za 
cigarete, in sicer s 1. januarjem in 1. julijem, do vključno 1. julija 
2005, ko bo dosežena ciljna 57%-na trošarina; 
spremenijo stopnje trošarine, in sicer 5% drobnoprodajne 
cene za cigare in cigarilose, povečanje na 30% 
drobnoprodajne cene za drobno rezan tobak ter za ostali 
tobak za kajenje se zniža na 20% drobnoprodajne cene. 
Veljavna stopnja za vse navedene tobačne izdelke znaša 
25% drobnoprodajne cene; 
za fermentirane pijače določi trošarina 0, zaradi uskladitve z 
direktivo EU; 
za metan uvaja "pogonski" namen in določa enak znesek 
trošarine, kot velja za utekočinjen naftni plin (38.000 SIT za 
1000 litrov), zaradi uskladitve z direktivo EU; 
odpravijo manjše napake in nedoslednosti v besedilu zakona. 

Republika Slovenija je 21. februarja 2001 sprejela Zakon o 
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v 
okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih 
nadzora na teh prodajalnah. Zakon določa preoblikovanje prosto 
carinskih prodajaln do 1. junija 2001 in s tem njihovo poslovanje 
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot v drugih prodajalnah 
v Sloveniji. S sklepom Ustavnega sodišča z dne 28. maja 2001 je 
izvajanje zakona začasno zadržano zaradi ugotovitve ustreznosti 
postopka pri sprejemanju zakona in ne zaradi ugotavljanja 
skladnosti zakona z Ustavo. Ustavno sodišče je 14. junija 2001 
izdalo novo odločbo s katero je med drugim ugotovilo, da Zakon 
o preoblikovanju prosto-carinskih prodajaln ni bil razglašen in 
objavljen v skladu z Ustavo ter zato ni začel veljati in se ne sme 
uporabljati. Zakon z vsebinskega stališča ni bil podvržen ustavni 
presoji in kot tak in razveljavljen, vendar pa je bila po oceni 
Ustavnega sodišča kršena pravica do referenduma, zato je 
sodišče naložilo način izvršitve. 

A.2 Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

1. februarja 2001 je Republika Slovenija povečala trošarine za 25 
odstotkov za etilni alkohol in tako uskladila višino trošarine z 
minimalnimi trošarinami v EU. Na usklajenost višine trošarine za 
etilni alkohol vpliva spreminjanje tečaja tolarja do evra. Višina 
trošarin je bila tako zaradi neugodnega vpliva tečaja v letu 1999 in 
2000 nekoliko pod minimumom, kar je posledično vodilo k 
navedenemu povečanju trošarin za etilni alkohol in s tem k ureditvi 
neskladja z zahtevami EU. 
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A.3 Upravna usposobl|enost 

Davčna uprava RS 

Davčna uprava RS je v okviru predpristopne strategije za vstop 
v Evropsko unijo pripravila Program modernizacije in preobrazbe 
na podlagi izhodiščnih dokumentov, ki jih je pripravila Medevropska 
organizacija davčnih uprav (Intra-European Organisation of Tax 
Administration, IOTA). Vzporedno s programom modernizacije in 
preobrazbe davčne uprave je bil pripravljen vzpostavitveni 
dokument Program integriranega davčnega informacijskega 
sistema (iDIS). V projekte iz Programa iDIS so se vključile tiste 
ciljne naloge iz Načrta upravljanja sprememb poslovanja (BCMP), 
ki zahtevajo obsežnejšo informacijsko podporo, druge pa so prešle 
v pristojnost posameznih služb. Dopolnjen Program iDIS zajema 
5 osnovnih skupin projektov: centralno davčno knjigovodstvo, 
podpora izvajanju nadzora in izterjave, register zavezancev, 
elektronsko poslovanje in upravljanje z dokumenti. 

V preteklem letu je bila vzpostavljena osnovna infrasktruktura za 
vzpostavitev integriranega davčnega informacijskega sistema, 
implementirane so bile sistemske rešitve, vzpostavljen je bil 
računalniški center in od zunanjih izvajalcev prevzeti nekateri 
sistemi v operativno izvajanje. Velik napredek je storjen na področju 
modernizacije računalniške opreme. 

Davčna uprava RS je nadaljevala s prenosom temeljnih davčnih 
funkcij iz izpostav na davčne urade, kar povečuje učinkovitost 
dela in omogoča celovitejši pristop do davčnih zavezancev. Velika 
pozornost je bila namenjena organizacijskemu področju in 
centralizaciji davčnih uradov. 

Napredek davčne uprave je opazen še posebej na področju nalog 
izterjave in inšpiciranja. 

Na področju vzajemne pomoči in administrativnega sodelovanja 
se Davčna uprava RS ustrezno organizacijsko preoblikuje in 
kadrovsko izpopolnjuje. V letu 2000 je bil ustanovljen Oddelek za 
mednarodno izmenjavo podatkov, katerega temeljna naloga je 
pravočasna in pravilna izmenjava podatkov na področju posrednih 
in neposrednih davkov kot tudi priprava sistema za izmenjavo 
podatkov, ko bo Slovenija članica Evropske unije. V okviru 
programa modernizacije Davčne uprave RS je bil izdelan 
vzpostavitveni dokument o vzajemni pomoči in administrativnem 
sodelovanju med državami članicami EU. V njem so opredeljene 
določbe 22 (6) (b) člena Šeste smernice EU in z njimi povezano 
izvajanje Uredbe Sveta 218/92/EEC, organizacija in naloge CLO, 
postopki in procesi vezani na Uredbo Sveta 218/92/EEC, nivo 
operativnosti. Ravno tako je v dokumentu opredeljeno 
administrativno sodelovanje na področju neposrednih davkov. 
Delo na pripravi postopkov in navodil se v letu 2001 nadaljuje. 

V Davčni upravi RS je bilo konec leta 2000 zaposlenih 141 oseb 
več kot konec leta 1998, skupaj je bilo 2.523 zaposlenih. 

Sprejet je bil kodeks etike davčnih uslužbencev, njegova načela 
pa uveljavljena. V kodeksu so zapisani standardi ravnanja in etične 
vrednote zaposlenih. Objavljene so tudi pravice in dolžnosti 
davčnih zavezancev, kjer je spoštovanje načel kodeksa zapisano 
kot pravica zavezanca. 

Carinska uprava RS 

Carinska uprava RS intenzivno posodablja informacijski sistem 
in se pripravlja na polnopravno članstvo v EU tudi na področju 
povezljivosti z informacijskimi sistemi Evropske komisije (System 
for Exchange Excise Data, SEED). Za izvajanje trošarinskega 

sistema je bil ustanovljen Oddelek za administrativno sodelovanje, 
z nalogo izmenjave podatkov in sodelovanje z državami članicami 
EU na področju trošarin. 

Vsi poslovni procesi v trošarinskem sistemu in pobiranju davka 
na dodano vrednost ob uvozu so računalniško podprti. Obstaja 
register trošarinskih zavezancev, register imetnikov dovoljenj, 
računalniško podprt sistem za zajem obračunov, njihovo 
procesiranje in spremljanje prejetih plačil. Postopek za vračila 
trošarine je tudi računalniško podprt od zajema podatkov do 
nakazila sredstev upravičencu do vračila. Prav tako je 
obračunavanje in plačevanje trošarine na podlagi carinskih 
deklaracij pri uvozu računalniško podprto. Informacijski sistem 
na podlagi programiranih algoritmov opozarja carinske delavce 
na trošarinske izdelke kot blago iz skupine večjega tveganja. 

B. Celovit opis In pregled poglavitnih nalog 

B.1 Zakonodaja 

Republika Slovenija je uveljavila temeljno zakonodajo na področju 
posrednih davkov leta 1999. Zakon o davku na dodano vrednost 
in Zakon o trošarinah sta bila sprejeta že v letu 1998. Po sprejetju 
in uveljavitvi temeljne zakonodaje so bili sprejeti ustrezni 
podzakonski predpisi, s katerimi je natančno določeno izvajanje 
obeh zakonov. Sprejeti so bili tudi Zakon o davku na promet 
nepremičnin, Zakon o davku od iger na srečo in Zakon o davku 
od prometa zavarovalnih poslov. 

Republika Slovenija bo do članstva v EU izvedla prestrukturiranje 
neposrednih davkov. Že v letu 2001 bodo stekli postopki za 
sprejem novega Zakona o dohodnini in Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb ter ustreznih podzakonskih aktov k 
obema zakonoma. 

Za nadaljnjo uskladitev z evropsko ureditvijo so na področju 
posrednih davkov določeni elementi in dinamika uskladitev: v prvi 
reviziji bo Republika Slovenija najkasneje do 31.12.2001 izvedla 
možne uskladitve pred pristopom in odpravila pomanjkljivosti, ki 
niso vezane na intrakomunitarne določbe, v drugi reviziji pa bodo 
vključene določbe, ki so pomembne zaradi nemotenega izvajanja 
davčnih zakonov na celotnem trgu EU. Zakonodajni postopek bo 
pri drugi reviziji končan do 31.12.2002, s tem, da se bodo določbe 
začele uporabljati z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije 
k EU. Republika Slovenija bo na podlagi sprememb zakona o 
davku na dodano vrednost (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na dodano vrednost) in zakona o trošarinah 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah) 
sprejela podzakonske akte za izvajanje obeh zakonov. 

Do konca leta 2002 bosta zaradi popolne uskladitve s pravnim 
redom EU sprejeta tudi nov Zakon o davčni službi in nov Zakon 
o davčnem postopku. 

B.2 Uveljavljanje zakonoda|e In Izvajanje politik 

Davčna uprava in carinska uprava v celoti izvajata sprejete 
zakone in podzakonske predpise na področju davka na dodano 
vrednost in trošarin. 

Davčna uprava si neprestano prizadeva za spoštovanje pravic 
zavezancev s ciljem povečati prostovoljno plačevanje davkov in 
s tem tudi doseganje boljših finančnih učinkov države. Zagotovljen 
je učinkovit način identifikacije zavezancev in nadziranje 
obveznosti. Z uvedbo davka na dodano vrednost je Davčna 
uprava začela izvajati številne aktivnosti, ki pomenijo "usmerjenost 
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davčne administracije k davčnemu zavezancu". Gre za 
sodelovanje z davčnimi zavezanci pri izobraževanju in informiranju 
ter indivualno obravnavo. 

Strateški načrt Davčne uprave Republike Slovenije za obdobje 
2001 - 2004 v poslovni strategiji združuje vse politike in izvedbene 
načrte, tudi ciljne naloge iz Načrta upravljanja sprememb (BCMP) 
in Programa iDIS na pregleden način. 

B.3 Upravna usposobljenost 

Do večjih organizacijskih sprememb v Davčni upravi RS, zlasti to 
velja za Glavni urad, je zaradi večje specializacije posameznih 
področij, kot so področje izterjave, nadzora in preiskave ter 
prevzemanja novih nalog izmenjave podatkov (Central Liason 
Office - CLO) prišlo že v letu 1999. V letu 1999 se je začela 
centralizacija nalog na davčnih uradih. Centralizacija je pogojena 
z zagotovitvijo prostorskih kapacitet na davčnih uradih ter 
reorganizacijo vseh računalniških obdelav, in je bila v dveh davčnih 
uradih dokončno izvedena, v ostalih davčnih uradih pa se 
nadaljuje. S centralizacijo nalog na davčnih uradih, ki se je pričela 
s centralizacijo pobiranja davka na dodano vrednost na regionalni 
ravni, sledi racionalizaciji poslovanja in obravnavi zavezanca na 
enem mestu. 

Na področju razvoja davčne informacijske tehnologije je bil 
vzpostavljen informacijski sistem za davek na dodano vrednost. 
Davčna uprava je izpopolnila sistem prenosa podatkov iz zunanjih 
evidenc in registrov v register davčnih zavezancev. Register 
davčnih zavezancev je bil dopolnjen tako, da omogoča enoten 
način prejemanja podatkov iz Centralnega registra prebivalstva 
v elektronski obliki in centralizirano zajemanje in pregledovanje 
podatkov s strani vseh uporabnikov v davčni upravi. Pripravljen 
je bil noveliran računski načrt za knjiženje davkov in drugih dajatev. 

Za mednarodno izmenjavo podatkov je bila izdelana zasnova 
sistema, metodologija in postopki. V programu integriranega 
davčnega informacijskega sistema je bila dana prednost 
informacijski podpori davčnemu knjigovodstvu in registru davčnih 
zavezancev, nadzoru in izterjavi ter elektronskemu poslovanju z 
zavezanci. 

V sistemu promoviranja prostovoljnosti izpolnjevanja davčnih 
obveznosti bo Davčna uprava še nadalje delovala v smeri 
izboljševanja in napredka v preglednejši davčni službi in 
kvalitetnejšem odzivanju na potrebe zavezancev. Vzpostavljen je 
sistem informiranja zavezancev prek tiskanih in elektronskih 
medijev, biltena, informativne zgibanke In davčnih vodnikov (o 
davku na dodano vrednost, dohodnini, davku od dobička pravnih 
oseb, pravicah in dolžnostih zavezancev). 

Sistem za spremljanje in merjenje učinkovitosti poslovanja je 
vzpostavljen. Redno poteka mesečno merjenje učinkovitosti 
poslovanja davčnih uradov na podlagi kazalcev učinkovitosti dela 
na posameznih področjih - davčnih prihodkov, inšpekcije, 
izterjave, odmere in reševanja pritožb. V pripravi je sistem 
spremljanja dela in učinkov kontrolorjev. Cilj davčne uprave v 
letošnjem letu je vzpostavitev sistema delovanja, ki je primerljiv z 
delom drugih davčnih uprav. 

Dolgoročna izobraževalna strategija je v razvoju in bo končana 
predvidoma do začetka leta 2002. Sistem ocenjevanja učinkovitosti 
in uspešnosti izvajanja izobraževanja in usposabljanja bo 
vzpostavljen do konca leta 2002. 

V letu 2001 bo sprejeta strategija razvoja informatike v Carinski 
upravi RS. Stalna naloga Carinske uprave na področju izvajanja 
trošarinskega sistema je izboljševanje kvalitete nadzora nad 
pobiranjem trošarin. V letu 2000 je Carinska uprava RS zaposlila 

30 novih delavcev zaradi uvedbe trošarin. Za povečanje upravne 
učinkovitosti carinske službe za izvajanje nalog na področju 10. 
poglavja Obdavčitev načrtuje dodatnih 30 zaposlitev. 

V prihodnje je potrebno zagotoviti še učinkovitejše pobiranje 
davkov z dodatnim strokovnim izobraževanjem in prilagajanjem 
novim davčnim oblikam, z uvajanjem organizacijskih sprememb 
ter učinkovitih metod in tehnik dela ter uvajanjem modernega z 
Evropsko unijo povezljivega informacijskega sistema. 

2.3.11 Ekonomska in monetarna unija 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Na zakonodajnem delu predstavlja v letošnjem letu bistven 
prispevek k ureditvi tega področja liberalizacija kapitalskih tokov, 
ki je bila v veliki meri že izvedena v prvi polovici letošnjega leta 
oziroma je predvidena s podrobnim načrtom liberalizacije 
kapitalskih tokov. Podrobneje je sprostitev kapitalskih tokov 
obravnavana v poglavju 4 - prost pretok kapitala. Gre predvsem 
za sprejete ukrepe Banke Slovenije, ki so v letošnjem letu odpravili 
omejitve pri dvigu tolarske gotovine z računov nerezidentov, 
odpiranju računov domačih pravnih oseb v tujini, portfeljskih 
naložbah tujcev na slovenskem kapitalskem trgu in s tem 
povezanih skrbniških računov, naložbah rezidentov Republike 
Slovenije v tuje vrednostne papirje, ter za odpravo vrste 
sektorskih omejitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti in pravico 
do ustanavljanja. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Republika Slovenija je v mesecu juniju 2000 in 2001 poročala o 
makroekonomskih, makrofiskalnih in strukturnih politikah v okviru 
izvajanja zastavljenih nalog iz dokumenta "Skupna ocena 
prednostnih nalog srednjeročne ekonomske politike Slovenije" 
na zasedanju Pododbora za ekonomska in monetarna vprašanja. 
Tako je bila Evropska unija obveščena o ekonomskem dogajanju 
v Republiki Sloveniji. 

Z uveljavitvijo in dejansko uporabo Zakona o javnih financah za 
pripravo letošnjega državnega proračuna se načrtovanje, 
upravljanje in nadzor javnih financ približuje načelom, ki na tem 
področju veljajo v državah Evropske unije. S takšno ureditvijo 
javnih financ je omogočen kvalitetnejši nadzor nad javnimi 
financami in vnaprejšnje obvladovanje presežnega proračunskega 
primanjkljaja. Bistven prispevek k ureditvi tega področja predstavlja 
tudi liberalizacija kapitalskih tokov, ki je že bila izvedena oziroma 
je predvidena s podrobnim načrtom ter je obravnavana v poglavju 
prost pretok kapitala. 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Statističnim uradom RS 
pripravilo in posredovalo Evropski komisiji do 1. aprila 2001 
Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju sektorja države. 
Poročilo je bilo izdelano skladno s priporočili Sistema evropskih 
računov (ESA 95) in Priročnikom o primanjkljaju in dolgu države 
na osnovi razpoložljivih virov podatkov. 

V nadaljevanju navajamo glavne kazalce makroekonomskih politik 
v letu 2000. 

Banka Slovenija je za leto 2000 določila ciljno rast širokega 
denarnega agregata M3 v razponu med 12% in 18%. Dejanski 
porast denarnega agregata M3 je znašal 16,3%. Izdajanje širokega 
denarja je v prvi polovici leta 2000 potekalo pretežno preko domače 
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kreditne aktivnosti, od druge polovice leta naprej pa tudi preko 
neto tuje aktive (plačilno bilančni pritoki). 

Trgi tujega denarja so bili pod vplivom plačilno bilančnih dejavnikov 
in odločitev ekonomskih subjektov o obliki njihovih naložb. V prvem 
polletju 2000 sta bila ponudba in povpraševanje na trgih tujega 
denarja še dokaj usklajeni, od druge polovice leta pa ponudba 
tujega denarja presega povpraševanje po tujem denarju. Banka 
Slovenije v okviru postavljenih ciljev glede inflacije in rasti denarnih 
agregatov deluje v smeri odpravljanja nesorazmerij na trgih tujega 
denarja in vpliva na čim stabilnejše gibanje deviznih tečajev. V prvi 
polovici lanskega leta je Banka Slovenije bankam neto prodala za 
47,6 mlrd SIT, v drugi polovici leta pa neto odkupila za 9,8 mlrd 
SIT deviz. V letošnjem letu je do aprila od bank neto odkupila za 
3,0 mlrd SIT deviz. 

Tolarje v lanskem letu glede na EUR depreciiral za 7,1%, v prvih 
štirih mesecih letos pa za 2,2%. Realni efektivni tečaj tolarja merjen 
preko CPI je v letu 2000 depreciiral za 2,9%, od zadnjega četrtletja 
lanskega leta pa kaže trend realne apreciacije. 

Posojilne in depozitne obrestne mere bank so v prvem polletju 
2000 rasle v skladu z med letno inflacijsko stopnjo. V tretjem 
četrtletju so obrestne mere nekoliko padle, nato pa so se v zadnjih 
mesecih leta zopet povečale. 

Banka Slovenije je nadaljevala z racionalizacijo in povečevanjem 
učinkovitosti instrumentov denarne politike. V skladu z dokaj 
restriktivnim vodenjem denarne politike je postopoma povečevala 
obrestne mere na svoje ključne instrumente. 

Inflacija se od začetka leta 2000 giblje med 8% in 10%. Poglaviten 
razlog za relativno visoko inflacijo so cene nafte na svetovnih 
trgih. Cene derivatov na domačem trgu so se v lanskem letu 
povečale kar za 32,7%. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Prenos zakonodaje 

Pravni okvir na tem področju predstavlja v širšem smislu 
zakonodaja, ki ureja področje javnih financ, pretoka kapitala ter 
storitev in delovanje centralne banke. Večina zakonskega dela 
pravnega reda je bila sprejeta do prve polovice leta 2000. 

Naložbena pravila za banke, hranilnice, borzno posredniške 
družbe in zavarovalnice ureja ustrezna sistemska zakonodaja 
na področju bančništva, trga vrednostnih papirjev ter 
zavarovalništva, ki je usklajena z ustreznimi direktivami Evropske 
skupnosti. Slovenska zakonodaja je prav tako že usklajena z 
Uredbo Sveta EU 3604/93, ki prepoveduje prednosten dostop 
države do finančnih institucij. 

Veljavna centralno bančna zakonodaja še ni popolnoma usklajena 
z evropsko, predvsem v delu, ki opredeljuje neodvisnost centralne 
banke, cilj denarne politike ter prepoved financiranja proračuna, 
vendar bo Republika Slovenija s sprejetjem novega Zakona o 
Banki Slovenije do konca leta 2001 zagotovila institucionalno, 
funkcionalno in finančno neodvisnost centralne banke od vladne 
in zakonodajne veje oblasti, skladno z določili Pogodbe o Evropski 
uniji, statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske 
centralne banke in zahtevami glede institucionalne neodvisnosti 
ter zagotovila eksplicitno prepoved financiranja države s strani 
centralne banke skladno z Uredbo Sveta EU 3603/93. V zakon 
bodo vključene tudi določbe, ki urejajo prehod v območje evra. 
Zakon je vložen v postopek sprejema v Državnem zboru. 

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. 

V letošnjem letu bo Republika Slovenija do 1. oktobra pripravila 
Predpristopni ekonomski program, ki je del ekonomskega dialoga 
z Evropsko komisijo. V programu bo prikazan srednjeročni 
makroekonomski scenarij in makrofiskalni scenarij, stanje in načrt 
ekonomskih reform ter denarna in tečajna politika. Republika 
Slovenija je že določila strukturo vsebine dokumenta, nosilce za 
pripravo posameznih vsebin Predpristopnega ekonomskega 
programa ter rokovnik priprave dokumenta. 

Temeljna usmeritev denarne politike, znižanje inflacije na raven, 
primerljivo z državami Evropske unije, ki jo je Banka Slovenije 
začrtala na začetku svojega delovanja, ostaja nespremenjena 
tudi v letu 2001. Banka Slovenije je kot bližnji cilj denarne politike 
v letu 2001 določila rast denarnega agregata M3 v razponu med 
11% do 17%. 

Za konvergenco ravni cen na raven držav članic Evropske unije 
bo potrebno dokončati strukturne reforme. Med njimi zavzema 
pomembno vlogo odprava indeksacijskih mehanizmov, ki zaradi 
načina izračuna in uporabe povečujejo inertnost inflacije. Kljub 
dejstvu, da bo ukinitev mehanizmov indeksiranja dolgoročno 
znižala inflacijo, je tudi zaradi naraščajočih stopenj rasti cen v 
zadnjih dveh letih bolj kot njena popolna ukinitev smiselna njena 
postopna odprava. 

Na področju obrestnih mer bo država kot pomemben udeleženec 
na dolžniškem trgu, podaljšala časovni horizont instrumentov 
trga denarja, pri katerih je obrestna mera določena nominalno, na 
segmentu poslovnega bančništva bo podobno funkcijo opravila 
Banka Slovenije. Banka Slovenije bo v sodelovanju s poslovnimi 
bankami delovala v smeri oblikovanja referenčne obrestne mere 
na slovenskem trgu. 

Banka Slovenije bo nadaljevala z aktivno politiko uravnavanega 
drsečega deviznega tečaja. Ob upoštevanju denarnega cilja BS 
in predvidenega gibanja plačilnobilančnih tokov pa bo letošnje 
gibanje tečaja v veliki meri odvisno tudi od obsega in plasiranja 
finančnih prilivov iz tujine. 

Za leto 2001 je predvideno zmanjšanje javnofinančnega 
primanjkljaja na okoli 1% BDP. 

B.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), učinkovito delujejo na področju sprejemanja in 
uveljavitve zakonodaje, izvajanja politik in izboljšanja kvalitete 
ustreznih statistik ter koordiniranja ekonomskih politik. 

2.3.12 Statistika 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po dejavnosti 
je bila sprejeta junija leta 2000 (Ur. I. RS, št. 70/2000). 
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Sprejem Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacije vladnih funkcij, 
ki jo je predlagal Statistični urad Republike Slovenije ni več 
potreben, ker je Republika Slovenija meseca maja 2000 na 
predlog Ministrstva za finance sprejela Odredbo o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. I. RS, št. 43/2000), katere 
vsebina v glavnem pokriva tudi potrebe statistike. 

Julija 2000 je bil sprejet Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev 
in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Ur. list RS, št. 66/ 
2000). Zakon je predvideval, da bo popis prebivalstva potekal v 
letu 2001. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je preložen na 
leto 2002. Temu ustrezno je bil v letu 2001 sprejet Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v RS leta 2001 (Ur. I. RS, št. 26/2001). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni statistiki 
je bil sprejet v januarju leta 2001 (Ur. list RS, št. 9/2001). Z novo 
vsebino zakona je poenostavljen postopek sprejemanja 
srednjeročnega in določanje letnega programa statističnih 
raziskovanj, kar je pomembno za tekoče prilagajanje nacionalnim 
potrebam in spremembam v EU. Zakon racionalizira stroške 
zbiranja podatkov z maksimalno uporabo že obstoječih 
administrativnih virov za statistične namene in poglablja strokovno 
neodvisnost Statističnega urada. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in Izvajanje politik 

Politike 

1. Demografske in socialne statistike 

V statistiki delovne sile se uvaja ad hoc model za spremljanje 
delovnega časa in stroškov dela, ter zaključuje pilotni projekt 
"Stroški dela v kmetijstvu"; v statistiki življenjske ravni se nadaljuje 
raziskava o porabi časa ter sledi objava rezultatov; v statistiki 
pravosodja se pripravlja metodologija raziskave o žrtvah kriminala. 

2. Makro-ekonomske statistike 

Izboljšana je kakovost letnih ekonomskih računov v tekočih cenah, 
zaključuje se sektorizacija poslovnega registra v skladu z ESA 
95, še nadalje je izboljšana ocena bruto domačega proizvoda v 
stalnih cenah predvsem netržnih storitev. Objavljeni so tudi 
podatki kvartalnega BDP po izdatkovno-potrošni metodi po 
tekočih cenah (v stalnih cenah je na razpolago od 1997). Objavljeni 
so podatki tabel ponudbe in porabe (supply-use) v skladu z ESA 
95. Delo na projektu Statistika osnovnih sredstev je v zaključni 
fazi (financiran iz Phare nacionalnega programa COP 98). Izdelana 
je bila podrobna obrazložitev metodologije izračuna podatkov 
nefinančnega dela nacionalnih računov. Statistični, urad sodeluje 
v projektu HICP (Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin) 
ter nadaljuje revizijo izračuna indeksa cen pri proizvajalcih, v 
katerem so ustrezneje upoštevane izvozne in uvozne cene 
(financirano iz Phare nacionalnega programa COP 98). 

3. Poslovne statistike 

Projekt razvoja strukturnih poslovnih statistik (SPS) ki se financira 
iz Phare nacionalnega programa COP 98, se je pričel izvajati 
spomladi 2000 in bo zaključen septembra 2001. V okviru tega 
projekta je bila marca 2001 zasnovana podatkovna baza za to 
področje. Februarja 2001 so bile pripravljene časovne vrste, od 
leta 1995 dalje, za spremenljivke SPS na osnovi obstoječih 
administrativnih in statističnih virov. To bo izboljšalo SPS za vse 
aktivnosti (industrija, gradbeništvo in storitve) iz skupnega modula. 

Na področju industrije je za leto 2001 bilo doseženo izboljšanje 
zajetja v izračunavanju mesečnega obsega industrijske 
proizvodnje (PVI), začelo se je spreminjanje sistema uteževanja, 
povečal se je vzorec proizvodov v izračunavanju indeksa cen 
proizvajalcev (PPI). V letu 2001 se je pričelo delo na reviziji letne 
raziskave s področja industrije (Prodcom statistike) z namenom 
izboljšanja kakovosti in pravočasnega zagotavljanja podatkov. 

Na področju statistike energije je bil v začetku leta 2001 s pomočjo 
pilotnega projekta Phare pripravljen novi sistem zbiranja podatkov, 
skladno z dogovornimi obveznostmi EU. 

Statistika turizma: leta 2000 je bila uvedena nova četrtletna 
raziskava o potovanju domačih turistov, prvi rezultati so bili 
objavljeni januarja 2001. Triletna raziskava o tujih turistih je bila 
izvedena junija 2000. Prvi rezultati so bili predstavljeni in objavljeni 
marca 2001. Skladno z zahtevami veljavne Direktive s tega 
področja je večina spremenljivk za statistiko namestitev in so tudi 
vse spremenljivke turističnega povpraševanja razpoložljive od 
leta 2001 dalje. 

4. Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 

Izboljšani sta bili metodologiji plačilne bilance (vključitev 
reinvestiranih dobičkov oz angl. reinvested earnings) in obračuni 
primankljaja in dolga sektorja država (izvajanje ti. načela 
obračunane vrednosti, tretmaja kapitalskih transferjev). 

Na področju statistike zunanje trgovine poteka delo v smeri 
izboljševanja kakovosti podatkov s statističnimi metodami, in sicer 
v sodelovanju z nacionalno carinsko upravo. Potekajo tudi 
aktivnosti v okviru projekta statistike zunanje trgovine in zunanje 
širitve. 

V skladu z zahtevami Eurostata se pripravljajo tarifni podatki za 
leto 2000. 

5. Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Junija 2000 so bili izvedeni popis kmetijskih gospodarstev v RS 
ter julija popis vrtnarstva in popis vinogradništva, usklajeni z 
zahtevami EU. Obdelava in objava podatkov se izvaja tekoče. 
Končni podatki bodo objavljeni avgusta 2001. Zakonsko določeni 
del podatkov iz popisa kmetijskih gospodarstev se je uporabil za 
podporo urejanju evidenc in registrov na področju kmetijstva v 
Republiki Sloveniji. Statistični urad sodeluje v letu 2001 v pilotnem 
projektu strukturni popis kmetijskih gospodarstev, rastlinske 
bilance in zaposleni v ribištvu. 

Izvajajo se izboljšave kakovosti podatkov o številu živine, 
pripravlja se revizija statistike o prireji mleka in jajc ter nekatere 
metodološke izboljšave. Bilance vrtnarskih pridelkov se 
preračunavajo na osnovi rezultatov popisa vrtnarstva iz leta 2000. 

V okviru pilotnega projekta, financiranega iz Phare multi- 
beneficiary programa, se izvaja revizija izračuna indeksov cen v 
kmetijstvu: inputnih in outputnih cen na bazo 2000, izračun 
proizvodnje in izdelava računa dohodkov za leto 2000 ter 
Izboljšava ekonomskih kmetijskih računov za obdobje 1995-1999 
na osnovi novih podatkovnih virov. 

Izdelan je bil GIS (geografski informacijski sistem) pokrovnosti 
tal za 2/3 površine Slovenije in tabelaričen izračun površin po 
kategorijah na ravni statističnih regij za celotno Slovenijo. 
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6. Statistika okolja in regionalna statistika (multi -domain statis- 
tics) 

Na področju statistike odpadkov je bila izboljšana metodologija in 
kakovost podatkov o statistiki voda, statistiki emisij v zrak, izdatkih 
za okolje. Izvajajo se preračunavanja statističnih časovnih vrst 
za regije in prilagajajo vzorčni okviri za zbiranje določenih podatkov. 

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 ptojekt Izgradnja statistične baze 
za regionalni razvoj in strukturne sklade. 

A.3. Upravna usposobljenost 

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

Statistični urad je za področje evropskih zadev v letu 2000 zaposlil 
dva nova delavca. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. 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: 
- podzakonske akte na osnovi že uveljavljenega Zakona o 

državni statistiki 
- Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju in uporabi 

podatkov iz javno pravnih evidenc, s katerim bo Republika 
Slovenija v okviru reorganizacije državne uprave z zakonom 
izboljšala vzpostavitev, medsebojno povezovanje in uporabo 
podatkov iz javnopravnih oziroma administrativnih virov ali 
državnih registrov. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem 
registru Slovenije, ki bo usklajeval predpise o poslovnih 
registrih s starimi in novimi evropskimi obveznostmi in 
evropskim pravnim redom (Uredba Sveta Evrope št. 2186/ 
93). 
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodenju in 
vzdrževanju poslovnega registra Slovenije. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Politike 

1. Demografske in socialne statistike 

Velik del aktivnosti bo namenjen pripravi na Popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v letu 2002. Nadaljevali pa se bodo 
tudi nekateri projekti o uporabi podatkov iz administrativnih registrov 
(demografija, trg dela, dohodki) in oblikovanje statističnega registra 
delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Začele se bodo priprave 
na izvajanje pilotnega projekta o strukturni statistiki plač, skladno 
s predpisom EU, financiranega iz nacionalnega Phare programa 
- projekt COP 2000. 

2.Makro-ekonomske statistike 

V obračunu makroekonomskih agregatov bodo konec leta 2001 
vključeni rezultati dela na končanih pilotnih projektih, v katerih je 

Statistični urad sodeloval z Eurostatom, kot tudi nadaljevanje 
metodološkega dela kot priporočila "iz teh projektov (predvsem 
za stanovanjske storitve, model PIM, izvoz in uvoz blaga in storitev 
v stalnih cenah, netržne storitve v stalnih cenah); izboljšano bo 
zajetje z uporabo administrativnih in statističnih virov, ter 
postopoma bosta dodana obračuna ostalih računov (dohodka in 
akumulacije) za institucionalne sektorje, v prvi fazi za sektor 
država. 

3. Poslovne statistike 

V letu 2002 bo izvedena raziskava o porabi energije v 
gospodinjstvih. Načrtovano je tudi zbiranje kakovostnejših 
podatkov o porabi energije v prometu, kmetijstvu in storitvenem 
sektorju. 

4. Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno bilančne statistike 

Uvajajo se izboljšave v načinu zajemanja in prikazovanja: 
dohodkov iz privatizacije, vrednotenju dolgov in finančnih sredstev, 
ter primanjkljaja, ki ga prevzame in odpiše država; nadaljujejo se 
metodološke priprave in računanje podatkov po državah o 
menjavi storitev s tujino. Uvedeni so novi viri podatkov za finančne 
račune. 

Načrtujejo se začetki aktivnosti, namenjeni razumevanju in 
sposobnosti za prevzem acquis na področju sistema Intrastat, 
in nadaljnje aktivnosti na področju Extrastat. 

5. Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Potekala bo obdelava podatkov popisa vinogradov, vrtnarstva in 
kmetijskih gospodarstev, uveden bo novi način spremljanja cen 
kmetijskih pridelkov in cen kmetijskega repromateriala. Pričele 
se bodo aktivnosti v zvezi s popisom sadovnjakov v letu 2002. 

6. Statistika okolja in regionalna statistika (multi -domain statistics) 

Nadaljujejo se metodološke priprave na revizijo statistike 
odpadkov in za izdelavo okoljskih računov ter delo na pripravi 
podatkov pokrovnosti in rabe tal za nove regije z izpopolnjeno 
nomenklaturo. Republika Slovenija bo izvedla oceno kvalitete za 
prvo regijo (država). 

B.3. Upravna usposobljenost 

Do konca leta 2002 bo Republika Slovenija povezala delo 
administrativnih registrov v posebne skupne centre (agencije), 
kjer se bodo zbirali administrativni podatki za poslovne subjekte, 
prebivalstvo in teritorij. 

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. 

2.3.13 Socialna politika in zaposlovanje 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V obdobju od lanskega poročila o napredku, so na področju 
delovnega prava predvsem potekala pogajanja med socialnimi 
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partnerji in Vlado o predlogu novega Zakona o delovnih razmerjih. 
Predlog zakona, v katerega so po vsebini vključene zahteve 
direktiv s področja delovnega prava, je po programu dela Vlade 
RS predviden za sprejem do konca leta 2001. Zakonsko besedilo 
je trenutno V zadnji fazi usklajevanj med socialnimi partnerji. 

Socialni dialog je intenzivno potekal na tripartitni in bipartitni ravni, 
kjer je bilo sklenjenih kar nekaj aneksov h kolektivnim pogodbam 
za posamezne dejavnosti. V dejavnostih javnega sektorja, kjer 
kot delodajalec nastopa Vlada, je bilo zaključenih sedem pogajanj 
za spremembe kolektivnih pogodb. 

Na podjetniški bilateralni ravni so se delodajalci in sindikati prav 
tako pogajali za sklenitev kolektivnih pogodb, ki so zlasti praksa 
v večjih podjetjih in se registrirajo na sedežih upravnih enot na 
lokalni ravni. Glede na določila dogovora o politiki plač, ki podrobno 
določa način usklajevanja plač v dogovorjenih obdobjih, se v teh 
kolektivnih pogodbah, tako na ravni dejavnosti kot na podjetniški 
ravni, praviloma sklicujejo na uporabo teh določb, tako da 
spremembe določil glede plač niso pogosto potrebne. 

Druga obravnava predloga Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih se je začela v Državnem zboru septembra 
leta 2000, vendar je bila prekinjena zaradi razpusta Državnega 
zbora pred parlamentarnimi volitvami. Zakon je trenutno že v 
proceduri in bo sprejet še v letu 2001. 

Državni zbor je marca 2001 sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 26/2001), 
ki se bo začel uporabljati septembra 2001. 

Državni zbor je v avgustu 2000 sprejel Zakon o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Ur.l. RS št. 81/2000) ter Zakon o poračunavanju 
finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Ur.l. RS št. 81/2000). Oba zakona sta 
bila sprejeta v okviru reforme sistema pokojninskega zavarovanja. 

V mesecu marcu 2001 je bil sprejet nov Zakon o višini otroškega 
dodatka, ki še naprej ohranja selektivni otroški dodatek (Ur. I. RS, 
št. 26/2001). 

Državni zbor je julija 2000 sprejel Zakon o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva (Ur.l. RS 65/00), ki določa zbirke 
podatkov s področja zdravstvenega varstva, vrste in vsebine 
posameznih zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva, 
njihov namen, obdobna poročila, nosilce posredovanja podatkov 
in roke, upravljavca zbirke, način dajanja podatkov in čas hranjenja 
podatkov ter varstvo osebnih podatkov. S sprejemom tega zakona 
je slovenski sistem spremljanja zdravstvenega stanja usklajen in 
primerljiv s sistemom Evropske skupnosti, tudi v zahtevah za 
sodelovanje v mreži Skupnosti za epidemiološko spremljanje in 
obvladovanje nalezljivih bolezni, zakon pa prav tako tudi upošteva 
pa tudi Odločitev 1400/97/ES, s katero se sprejema program 
dejavnosti Skupnosti na področju spremljanja zdravja v okviru 
dejavnosti na področju javnega zdravja, čeprav v njem pridružene 
države uradno še ne sodelujejo. 

Na področju varnosti in zdravja pri delu, so bili v obdobju od 
lanskega poročila o napredku sprejeti naslednji podzakonski akti, 
usklajeni z direktivami Evropske skupnosti: 

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah (Ur. I. 
RS, št. 6/01), ki se nanaša na Direktivo 93/103 EGS; 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. I. RS, št. 7/01), ki je usklajen 
z Direktivo 86/188/EGS; 
Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske 
oskrbe posadke na ladjah (Ur. I. RS, št.28/01), katerega 
vsebina je usklajena z Direktivo 92/29/EGS; 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. I. RS, št. 33/01), ki se 
nanaša na Direktivi 83/477/EGS in 91/382/EGS. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Pravna zaščita delavcev v Sloveniji je na zadovoljivo visokem 
nivoju in marsikje presega standarde, ki jih postavlja evropska 
zakonodaja. Nov Zakon o delovnih razmerjih na slovenski delovni 
trg prinaša pravno ureditev fleksibilnejšega načina dela. 

Z uvajanjem očetovskega dopusta v novem Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih Slovenija sledi cilju 
lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter s tem 
tudi spreminjanju obstoječega stanja, ko ženske prevzemajo 
večino odgovornosti za nego in vzgojo otrok. Vključenost obeh 
staršev v vzgojo, nego in skrb za otroke je pomembna tako 
zaradi enakih možnosti in enake obravnave obeh staršev pri 
zaposlovanju kot tudi zaradi koristi otroka. Stopnja delovne 
aktivnosti žensk v Sloveniji je okoli 50%. Sprejem zakona bo torej 
bistveno vplival na delovno življenje velikega števila žensk v 
Sloveniji. 

Na področju zaposlovanja je dokument Strateški cilji razvoja trga 
dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno 
uresničevanje v drugi obravnavi v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter 
Evropska komisija sta pripravila "Skupno oceno srednjeročnih 
prioritetnih nalog na področju zaposlovanja v Sloveniji", ki sta ga 
julija 2000 podpisala slovenski minister za delo, družino in socialne 
zadeve in evropska komisarka za področje zaposlovanja in 
socialnih zadev. Februarja 2001 je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v sodelovanju z Generalnim direktoratom 
Evropske komisije za zaposlovanje in socialne zadeve organiziralo 
strokovni posvet o vzpostavitvi sistema indikatorjev za 
spremljanje uresničevanja zastavljenih prioritet. Dosežen je 
dogovor o sklepih posveta, v katerih bodo opredeljeni indikatorji 
za spremljanje uresničevanja politike zaposlovanja. 

V okviru priprav na implementacijo Evropskega socialnega sklada 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve tudi intezivno 
deluje pri pripravi Državnega razvojnega programa za področje 
razvoja človeških virov. Pri tem je vzpostavilo aktivno komunikacijo 
z Regionalnimi (lokalnimi) razvojnimi agencijami in drugimi akterji, 
ki se ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem na območju 
statističnih regij v Sloveniji s ciljem spremljanja in usmerjanja 
priprave Regionalnega razvojnega programa za področje razvoja 
človeških virov in s ciljem čimprejšnjega definiranja vlog 
posameznih nosilcev oziroma izvajalcev programov Evropskega 
socialnega sklada in usposabljanja kadrov za ta namen. Na nivoju 
regij so za izvajanje integralnih razvojnih programov zadolžene 
regionalne razvojne agencije, ob sodelovanju z drugimi lokalnimi 
partnerji. 

V okviru pokojninske reforme je bil v letu 2000 Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 106/99) 
noveliran dvakrat. Najprej julija 2000, pri čemer je šlo za manjšo 
spremembo v zvezi s predčasnim upokojevanjem delavcev v 
azbestni proizvodnji ter drugič decembra 2000, s čemer je bil 
spremenjen način usklajevanja pokojnin, ki do takrat ni zagotavljal 
primerljivo prilagajanje rasti pokojnin, ki so rasle hitreje od rasti 
plač. Po spremembah zakona se uskladitev opravi praviloma v 
januarju ali v drugih rokih na način, ki velja za uskladitev plač 
zaposlenih. Rast pokojnin je sedaj bolj umerjena, kar dolgoročno 
zagotavlja stabilnejši sistem pokojninskega zavarovanja. 

Kot podporo reformi zdravstva, ki vključuje spremembo 
sistemskih zakonov na tem področju ter vrsto drugih ukrepov, je 
Slovenija v letu 2000 začela s Projektom razvoja upravljanja 
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sistema zdravstvenega varstva, ki ga financira s posojilom 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Ključni nalogi projekta 
sta razvoj modela razdelitve sredstev na ravni države ter razvoj 
modela usposabljanja strokovnega in poslovnega managementa 
ob podpori učinkovitega informacijskega sistema na državni in 
institucionalni ravni. 

Na področju varstva in zdravja pri delu je poleg podzakonskih 
aktov zaradi prenosa evropske zakonodaje Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve v preteklem letu izdalo tudi nekaj 
izvršilnih predpisov, ki sicer ne pomenijo neposredne uskladitve 
s pravnim redom EU, predstavljajo pa orodje za izvajanje zakona 
o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskih aktov. Tako je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdalo: 

Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za delo za 
opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Uradni list RS, 
št. 10/2000 in 91/2000) in 
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja 
pri delu (Uradni list RS, št. 21/01). 

A.3. Upravna usposobljenost 

V začetku leta 2001 je Inšpektorat RS za delo obiskala skupina 
ocenjevalcev v okviru evropskega Odbora inšpektorjev za delo 
(Senior Labour Inspectors Committee - SLIC). Njihova naloga je 
bila oceniti zmožnost sistema inšpekcije za delo v Sloveniji, da 
zagotovi izvajanje direktiv Evropske unije o varnosti in zdravju pri 
delu, ko bo evropska zakonodaja v polni meri sprejeta in 
uveljavljena. Ocenjevalska skupina je ocenila, da je, splošno 
gledano, Slovenija dobro pripravljena na izvajanje zakonodaje in 
izpolnjuje bistvene elemente Skupnih načel Odbora. Skupina je 
poleg seznama prednosti slovenskega sistema inšpekcije za delo, 
pripravila tudi priporočila za prihodnost, ki jih bo Slovenija pri 
razvoju Inšpektorata za delo upoštevala. 

Urad Vlade RS za enake možnosti se je v letu 2001 vključil v 
projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja "Zdravje in 
varnost pri delu ter enake možnosti". Namen projekta je priprava 
strategije za spodbujanje delitve starševskega dopusta med oba 
starša in uveljavljanje očetovskega dopusta v praksi. Eden od 
elementov projekta je tudi priprava plana aktivnosti, s ciljem tudi v 
praksi uresničiti pravico do neprenosljivega očetovskega dopusta 
m s tem prispevati k večji delitvi starševskega dopusta med oba 
starša. 

Za koordinacijo Evropskega socialnega sklada dokument 
"Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006" predvideva med 
drugim izvajalsko strukturo in vire za uresničitev ciljev. Pristojna 
in odgovorna institucija za izvajanje nalog, ki bodo potrebne za 
črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, v okviru katerega je bil v 
aprilu 2001 odprt Oddelek za Evropski socialni sklad, ki bo obsegal 

'6 zaposlenih. 

V institucijah na področju javnega zdravja za potrebe vključitve v 
Evropsko unijo Slovenija izvaja program krepitve in usposabljanja. 
Usposabljanje poteka predvsem glede koordinacije socialnih 
sistemov v okviru programa Consensus, kjer ima Slovenija že 
vse potrebne upravne strukture. Za zagotovitev tehničnih pogojev 
za izvajanje zakonodaje na področju omejevanja uporabe tobačnih 
izdelkov je Republika Slovenija v letu 2001 v proračunu zagotovila 
sredstva za usposobitev Inštituta za varovanje zdravja RS za 
opravljanje meritev škodljivih sestavin v tobačnih izdelkih, pri čemer 
bodo že ustrezno upoštevane zahteve nove direktive. 

Sodelovanje z gospodarstvom je bilo v obdobju od lanskega 
poročila o napredku intenzivno, saj bo v juliju 2001 stopil v veljavo 

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, ki 
ga je Republika Slovenija sprejela v aprilu leta 2000. V letu 2001 
so zato potekali številni seminarji z aktivnim sodelovanjem Urada 
RS za varnost in zdrave pri delu ter Inšpektorata RS za delo, da 
bi zagotovili natančno izvajanje pravilnika s strani vseh 
delodajalcev. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

V rešitve predloga Zakona o delovnih razmerjih so bile v preteklem 
letu z vidika zahtev novih dokumentov Evropske unije dodatno 
vključene tudi zahteve Direktive 2000/43/ES, ki uveljavlja načelo 
enake obravnave med osebami, ne glede na raso in etnično 
poreklo, v tistem delu, ki se nanaša na delovno pravna vprašanja. 

Vlada Republike Slovenije pri pripravi zakonodaje na delovno 
pravnem področju intenzivno sodeluje s socialnimi partnerji. 
Socialni dialog na tripartitni ravni je v obdobju od lanskega poročila 
o napredku potekal predvsem na področju plačne politike in priprav 
na socialni sporazum za daljše obdobje; na področju priprave 
delovne pravne zakonodaje, kjer so potekale intenzivne razprave 
med Vlado, delodajalci in sindikati glede predvidenih rešitev v 
novem zakonu o delovnih razmerjih, zakonu o kolektivnih 
pogodbah, predlogu zakona o zaposlenih v javnem sektorju, 
podzakonskih aktih za uveljavitev zakona o varnosti in zdravju 
pri delu in na drugih vprašanjih kot so področje zdravstvenega 
zavarovanja, javna poraba in proračunski memorandum. V 
Državni zbor je že vložen v obravnavo Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ga 
je potrebno nekoliko popraviti zaradi direktiv o zaščiti pravic 
delavcev v primeru prenosa podjetja. 

Na področju enake obravnave moških in žensk je Republika 
Slovenija v celoti usklajena z večino direktiv Evropske skupnosti. 
Za popolno uskladitev na tem področju bo Republika Slovenija 
sprejela še Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih. 

Novi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem 
varstvu uvaja novosti, ki se nanašajo na upravičence do denarne 
socialne pomoči, višine le-te, višine minimalnega dohodka za 
posameznega družinskega člana ter pridobivanje potrebnih 
podatkov. Spremembe bodo omogočale, da se v sistem vgradi 
učinkovite notranje kontrole, ki bi na eni strani varovale osebne 
podatke in pravice posameznika, na drugi strani pa preprečevale 
neupravičeno dodeljevanje pravic in zmanjšale možnost 
morebitnih zlorab v sistemu. Hkrati naj bi olajšale tudi spremljanje 
stanja in obdelavo podatkov za statistične in znanstveno 
raziskovalne namene. Zakon predvideva, da lahko denarno 
socialno pomoč uveljavljajo tudi tuje osebe na podlagi mednarodnih 
aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. Do dajatev iz naslova 
zakona bodo tako po vstopu v Evropsko unijo upravičeni tudi 
njeni državljani. 

Na podlagi nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
"Zdravje za vse do leta 2001", ki je bil sprejet maja 2000, je v 
obdobju od lanskega poročila o napredku na področju javnega 
zdravja potekalo oblikovanje nacionalne strategije zdravja ("bela 
knjiga zdravja v Sloveniji"), v okviru katere se oblikujejo: 
- nacionalna strategija prehranske politike, 
- nacionalna strategija spodbujanja telesne aktivnosti za zdravje, 
- aktivnosti v zvezi s tobakom, 
- nacionalna alkoholna politika ter 
- nacionalna strategija krepitve duševnega zdravja. 
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B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

V okviru projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja se 
pripravlja tudi predlog Zakona o enakih možnostih. V prvi fazi 
projekta poteka razvoj metodološkega pristopa k pripravi predloga 
zakona, ki temelji na podlagi preučevanja dokumentov EU in 
zakonodaj različnih držav članic EU. Identificirajo se namen, cilji, 
temeljni predmeti in sistemi zakona o enakih možnostih, ter njegov 
položaj v zakonodajnem sistemu države. Zakon o enakih 
možnostih bo krovni zakon, ki bo optimalno in celovito uredil 
enake možnosti žensk in moških na vseh področjih življenja ter 
vzpostavil mehanizme nadzora nad izvajanjem načela v praksi. 
Z zakonom bo Slovenija uredila integracijo načela enakosti spolov 
(t.i. gender mainstreaming) kot enega temeljnih principov v državah 
članicah EU. 

Poglavitna naloga na področju zaposlovanja do konca leta 2001 
je vzpostavitev sistema indikatorjev, na osnovi katerih bo Slovenija 
letno poročala o uresničevanju prednostnih nalog, določenih v 
Skupni oceni srednjeročnih prioritetnih nalog na področju 
zaposlovanja v Šloveniji. 

Na podlagi Programa boja proti revščini in socialni izključenosti je 
skrb za družbene skupine na robu socialne izključenosti postala 
horizontalna politika. V letu 2000 je tako Slovenija posvetila tem 
skupinam posebno skrb pri pripravi nacionalnega stanovanjskega 
programa, programa zdravstvenega varstva, akcijskega 
programa zaposlovanja, družinske politike in izobraževanja. 

V letu 2001 v okviru Urada RS za invalide in bolnike poteka tudi 
priprava informacijskega materiala o novostih, ki po vstopu v 
Evropsko unijo čakajo to posebno skupino. 

Predstavniki Republike Slovenije v okviru mreže Skupnosti za 
epidemiološko spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni že 
sodelujejo na njenih strokovnih srečanjih. Zadnji sestanek, maja 
2001, je bil namenjenen določanju prioritetnih nalog na področju 
skupnega epidemiološkega raziskovanja nalezljivih bolezni na 
območju centralne in vzhodne Evrope ter Evropske unije, kar bi 
prispevalo k večji učinkovitosti mreže Skupnosti za epidemiološko 
spremljanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v prihodnje. Slovenija 
sodeluje od leta 2000 v dveh projektih, in sicer v Evropski mreži 
za spremljanje influence in Evropski sero-epidemiološki mreži 
ESEN II. Republika Slovenija bo s svojimi projekti enakovredno 
kot države članice upravičena do finančnih sredstev v okviru 5. 
okvirnega razvojnega program^ na področju raziskovanja in 
tehnologije. 

V letu 2001 se zaključuje izvajanje skupnih projektov na podlagi 
programov Skupnosti na področjih socialne politike in zdravstva, 
v katerih je Republika Slovenija sodelovala na podlagi Sklepa št. 
5/99 Pridružitvenega sveta z dne 3.11.1999. Republika Slovenija 
je stroške sodelovanja v programih v celoti poravnala Iz svojih 
proračunskih sredstev. Na tej podlagi v letu 2001 potekajo 3 projekti 
v okviru programa dejavnosti Skupnosti za promocijo zdravja, 
obveščanje, izobraževanje in usposabljanje, 2 projekta v okviru 
programa dejavnosti Skupnosti za preprečevanje raka, 1 projekt 
v okviru programa dejavnosti Skupnosti za preprečevanje aidsa 
in nekaterih drugih nalezljivih bolezni in 1 projekt v okviru programa 
dejavnosti Skupnosti za preprečevanje odvisnosti od drog, pri 
čemer je skupna vrednost projektov pri posameznih programih 
glede na vplačani prispevek različna (od 15 do 100 odstotkov). 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju delovnega prava Republika Slovenija že ima vse 
potrebne institucije, ki jih je potrebno ustanoviti na podlagi 
evropskega pravnega reda (Jamstveni sklad, Inšpektorat za delo, 
Zavod RS za zaposlovanje), kakor tudi vse tiste institucije, ki so 

na tem področju potrebne za nemoteno delovanje delovnega trga 
in zaščito pravic njegovih udeležencev. 

Vse strukture potrebne tako za tripartitni kot bipartitni socialni 
dialog v Republiki Sloveniji so vzpostavljene in delujejo. Dialog 
med delodajalci in delojemalci se v podjetjih odvija tudi v okviru 
svetov delavcev, ki so ustanovljeni na podlagi zakona o 
soupravljanju. 

V nevladni sferi so delojemalci organizirani v 5 konfederacij, od 
katerih je ena že stalna članica Evropske konfederacije sindikatov, 
na delodajalski strani pa je ena organizacija ravno tako vključena 
v UNICE. 

Na področju enake obravnave moških in žensk je Republika 
Slovenija z vidika evropskega pravnega reda že institucionalno 
pripravljena. Poleg Urada Vlade RS za enake možnosti (novo ime 
Urada Vlade RS za žensko politiko) v Sloveniji delujejo v Sloveniji 
delujejo tudi nevladne organizacije na nacionalnem in lokalnem, ki 
se vključujejo v skupno mrežo. V okviru Zakona o enakih 
možnostih se predvideva vzpostavitev sistema za spremljanje 
izvajanja zakona. Primerna insititucionalna rešitev (ena izmed 
možnosti je ombudsman za enake možnosti) bo dejansko 
odločena v procesu priprave zakona. 

V letu 2001 bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
vzpostavilo vse strokovne podlage ter potrebno infrastrukturo 
za izvajanje, programiranje, vodenje, spremljanje, nadzor in 
evaivacijo ter koordinacijo programov Evropskega socialnega 
sklada v Sloveniji. Pri tem bo zagotovilo tudi informacijski sistem 
za spremljanje izvajanja programov ter s pomočjo strokovnjakov 
Evropske unije posebej usposobilo strokovni kader, ki bo izvajal 
naloge na področju Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. 

Vse upravne strukture na področju socialnega varstva so že 
vzpostavljene in delujejo. Poleg državnih ustanov na področju 
socialnega varstva delujejo tudi nevladne ustanove z namenom 
pomoči socialno ogroženim skupinam. Republika Slovenija ima 
razvit sistem sofinanciranja teh organizacij preko skladov in 
razpisov. V letu 2000 je ena izmed organizacij pridobila projekt v 
okviru programa ACCESS. 

Vse potrebne institucije za izvajanje zakonodaje na področju 
varstva in zdravja pri delu ter javnega zdravja so že ustanovljene 
in delujejo, vendar se bodo do konca leta 2002 dodatno kadrovsko 
okrepile skladno z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda Evropske unije do konca leta 2002. 

2.3.14 Energetika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Na osnovi sprejetega Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 79/99 in 
8/00) je bila sprejeta vrsta podzakonskih predpisov, s katerimi je 
bil ustanovljen neodvisen energetski regulator - Agencija za 
energijo - in bili dani pogoji za odpiranje trga z električno energijo 
iz domače proizvodnje. S tega področja sprejeti podzakonski 
predpisi so naslednji: 

Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo (Ur. list RS št. 54/00) 
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos 
električne energije in gospodarske javne službe upravljanje 
prenosnega omrežja (Ur. list RS št.. 54/00, 79/00, 124/00 in 
29/2001) 
Uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s 
področja distribucije električne energije (Ur. list RS št. 54/00 in 
31/01) 
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Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
organiziranje trga z električno energijo(Ur. list RS št. 54/00) 
Sklep o določitvi upravljalca prenosnega omrežja električne 
energije v Republiki Sloveniji - (Ur. list RS št. 54/00), 
Sklep o določitvi upravljalca distribucijskih omrežij električne 
energije v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 54/00), 
Statut Agencije za energijo (Ur. list RS št. 102/00) 
Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za 
opravljanje energetske dejavnosti (Ur. list RS št. 21/01 in 31/ 
01) 
Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega 
proizvajalca električne energije 

- (Ur. list RS št. 29/01) 
Pravilnik o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih 
omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Ur. list RS št. 
30/01) 
Pravila za delovanje trga z električno energijo (Ur. list RS št. 
30/01) 

V zvezi s trgom za zemeljski plin, ki se bo skladno z energetskim 
zakonom začel odpirati z januarjem 2003 je bila sprejeta Uredba 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega 
plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja 
(Ur. list RS št. 8/01, 11/01) 

Sprejet je bil zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur.l. RS št. 61/00), 
ki določa časovno dinamiko in potrebna finančna sredstva za 
zaprtje zadnjega rudnika rjavega premoga. 

Na področju jedrske varnosti sta bili ratificirani Konvencija o 
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (Pariška 
konvencija) in Bruseljska dopolnilna konvencija. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in Izvajanje politike 

Za polno implementacijo Energetskega zakona bo do konca leta 
še potrebno sprejeti nekatere podzakonske predpise, ki so že v 
pripravi. Predpisi za uvedbo eneregijskih nalepk ter minimalno 
zahtevano energijsko učinkovitost gospodarskih aparatov in 
toplovodnih kotlov so pred sprejetjem in objavo. 

Republika Slovenija je bila julija 2000 vključena v program 
SAVE II. 

Trg z električno energijo iz domače proizvodnje je bil odprt sredi 
aprila letos. Istočasno je formalno pričel izvajati svoje funkcije 
organizator trga z električno energijo. Sistemska obratovalna 
navodila so omogočila usklajeno in transparentno delovanje vseh 
upravljavcev slovenskih elektro omrežij. Cena dobavljene 
električne energije je sestavljena iz cene za energijo in cene za 
uporabo elektroenergetskega omrežja. 

Izdane so že bile prve licence za opravljanje energetskih 
dejavnosti. 

Formiranje zalog surove nafte in naftnih derivatov poteka s 
sprejetim načrtom. Zaloge so bile konec leta 2000 povečane tako, 
da sedaj pokrivajo 26 dnevno porabo. V teku so vse aktivnosti, ki 
bodo zagotovile, da bodo zaloge do konca leta zagotavljale pokritje 
porabe za 47 dni. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Konec aprila letos je področje energetike prešlo iz Ministrstva za 
gospodarstvo na Ministrstvo za okolje in prostor. Urad za 
energetiko se bo do konca leta dodatno kadrovsko okrepil. 
Direkcija RS za rudna bogastva se je preoblikovala v Upravo za 

rudarstvo in se bo tudi dodatno kadrovsko okrepila. Manjše 
kadrovske okrepitve je možno pričakovati tudi v Agenciji za 
učinkovito rabo energije. 

Na področju Agencije RS za energijo ima trenutno 12 zaposlenih 
in je pričela z operativnim delom. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Področje energetike je v celoti usklajeno s pravnim redom EU in 
ni potrebno sprejeti novih sistemskih predpisov. Za delovanje 
trga z električno energijo potrebni podzakonski akti so bili sprejeti. 
Ministrstvo, pristojno za področje energije, pripravlja nekatere še 
manjkajoče podzakonske predpise, ki izhajajo iz Energetskega 
zakona. 

Opravljen je bil tudi pregled novo sprejetega pravnega reda EU in 
ugotovljeno je bilo, da za njegov prevzem ni potrebno prehodno 
obdobje in da ne zahteva ustanovitve novih institucij. Potrebne 
dodatne podzakonske akte s področja učinkovite rabe energije 
bo možno sprejeti v okviru rokov, ki so postavljeni z državnim 
programom. 

B.2. Uveljavljenje zakonodaje In ostalih politik 

Republika Slovenija nadaljuje z izvajanjem naslednjih programov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti: 

Dvigovanje osveščenosti, informiranje in izobraževanje preko 
seminarjev, delavnic, konferenc, informacijskih listov, 
priročnikov, brošur, biltena Učinkovito z energijo, nagrade za 
energetsko najučinkovitejše podjetje ipd. 
Energetsko svetovalna mreža ENSVET za gospodinjstva 
pokriva s 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 upravljanja povpraševanja Demand Side 
Managementa v podjetja za distribucijo energije. 

Republika Slovenija podpira tudi rabo obnovljivih virov energije 
zlasti s sofinanciranjem projektov s področja malih hidro elektrarn, 
sončne, geotermalne in vetrne energije ter izrabo biomase v 
energetske namene. 

S stališča jedrske varnosti zelo pomemben projekt "modernizacija 
NE Krško", ki je potekal v letih 1998-2000, in ki je obsegal 
zamenjavo uparjalnikov in postavitev popolnega simulatorja, je bil 
uspešno zaključen. V zvezi s shranjevanjem izrabljenega goriva 
poteka projekt povečanja kapacitete bazena za izrabljeno gorivo 
NE Krško, ki bo končan leta 2003. Po povečanju bo kapaciteta 
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bazena zadoščala za shranjevanje gorivnih elementov do konca 
načrtovane življenjske dobe jedrske elektrarne z možnostjo še 
dodatnega povečanja kapacitete, ki bo omogočila shranjevanje 
gorivnih elementov še za nadaljnjih 20 let. 

Novembra 2000 so po obsežnih terenskih raziskavah 
strokovnjaki konzorcija zahodnoevropskih in slovenskih 
organizacij izdelali končno ocena seizmične varnosti lokacije NE 
Krško. Ugotovitve kažejo, da je seizmično tveganje lokacije v 
mejah seizmičnih projektnih parametrov, ki so bili uporabljeni pri 
izgradnji in za obratovanje NE Krško. 

Odprto vprašanje dvojnega lastništva NE Krško je bilo načelno 
rešeno na sestanku predsednikov Vlad Republike Slovenije in 
Republike Hrvaške v začetku junija letos. 

B.3. Upravna usposobljenost 

V letu 2001 je področje energetike prešlo iz Ministrstva za 
gospodarstvo na Ministrstvo za okolje in prostor. Urad za 
energetiko se bo do konca leta dodatno kadrovsko okrepil. 
Direkcija RS za rudna bogastva se je preoblikovala v Upravo za 
rudarstvo in se bo tudi dodatno kadrovsko okrepila. Manjše 
kadrovske okrepitve je možno pričakovati tudi v Agenciji za 
učinkovito rabo energije in v Agenciji RS za energijo (ima trenutno 
12 zaposlenih), ki je že pričela z operativnim delom. 

2.3.15 Industrijska politika 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

V letu 2001 so aktivnosti usmerjene v nadaljevanje izvajanja 
programa za povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske 
industrije, katerega cilj je povečanje konkurenčnosti podjetij in 
države, z ustvarjanjem dinamičnega, podjetništvu naklonjenega 
in stabilnega makroekonomskega okolja, ki omogoča rast in 
inovativnost ter z usmerjanjem razvojnih spodbud države na tista 
ključna področja, ki lahko pomembno prispevajo k odpravljanju 
strukturnih neskladij. Omenjeni program temelji na "Strategiji 
povečevanja konkurenčne sposobnosti slovenske industrije" iz 
leta 1996 in njenih dopolnitev v 1998 in 2000, ki je skladna z 
usmeritvami industrijske politike v EU. 

Program za povečevanje konkurenčne sposobnosti slovenske 
industrije je usmerjen v izvajanje aktivnosti za povečevanje 
produktivnosti, v spodbujanje povezovanja podjetij In razvoj 
grozdov, v spodbujanje internacionalizacije podjetij in novih 
investicij ter v spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij. 

V okviru prestrukturiranja slovenske industrije so bile aktivnosti 
usmerjene v izvajanje programa prilagajanja slovenske tekstilne 
in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem 
notranjega trga EU. Na osnovi izdelanih analiz o stanju panog in 
rezultatih izvajanja programa prilagajanja v letu 2000, je sprejet 
operativni program ukrepov in spodbud države podjetjem v tekstilni 
in oblačilni ter usnjarski in obutveni industriji za obdobje 2001- 
2003. 

Izhodišča za program ukrepov v obdobju 2001-2003 izhajajo iz 
že zastavljenih usmeritev v Programu prilagajanja ter ključnih 
ugotovitev pri izvajanju programa v letu 2000: 

postopen prehod iz vertikalnih v horizontalne oblike pomoči v 
okviru Programa za razvoj podjetniškega sektorja in 
konkurenčnosti, 
vertikalni ukrepi bodo prioritetno usmerjeni na področje trženja 

in internacionalizacije ter spodbujanje investicij v razvoj 
človeških virov ter znanja, 
ukrepi bodo vedno bolj usmerjeni v integralne projekte podjetij. 

V letu 2001 je izvajanju programa prilagajanja slovenske tekstilne 
in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem 
notranjega trga EU namenjenih 6 mio EUR. 

V letu 2001 potekajo tudi aktivnosti v zvezi pripravo načrta izvajanja 
programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji. Program je 
sprejela Vlada RS v novembru 2000, nato pa je bil posredovan v 
preučitev pristojnim službam Evropske Komisije. Na zasedanju 
Pododbora za trgovino industrijo in ESPJ proizvode, ki je bilo 
16.2.2001 v Ljubljani so predstavniki Evropske Komisije potrdili, 
da je postopek znotraj Komisije končan in da je bil Program 
prestrukturiranja jeklarstva posredovan v proučitev in sprejem 
državam članicam. 

Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji vključuje tinančno, 
poslovno in kadrovsko prestrukturiranje jedrnih družb ter načrt 
privatizacije jedrnih družb, odprodajo nejedrnih družb ter likvidacijo 
in stečaj neaktivnih družb. V okviru finančnega prestrukturiranja 
je opredeljen način reševanja preteklih finančnih obvez, obseg 
državnih pomoči namenjenih finančnemu prestrukturiranju in 
reševanju okoljskih in kadrovskih problemov prestrukturiranja. 

Medresorska projektna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
pristojnih ministrstev, vodi pripravo načrta realizacije programa 
prestrukturiranja in pripravo potrebnih strokovnih, zakonskih in 
drugih podlag za pričetek izvajanja programa. 

V začetku leta 2000 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program 
za spodbujanje tujih neposrednih investicij, ki se je osredotočil na 
3 področja: 

odprava administrativnih ovir za investicije 
izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo 
priprava mednarodno primerljivega sistema finančnih spodbud 
za investitorje 

Na osnovi izkušenj pri izvajanju Programa Vlade za spodbujanje 
tujih investicij v letu 2000 je bil v začetku leta 2001 pripravljen 
Program spodbujanja tujih investicij za obdobje 2001-2004, ki 
predstavlja nadgradnjo prejšnjega Programa in bo sprejet na Vladi 
RS v mesecu juliju. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na področju industrijske politike ni bilo potrebno ustanavljati novih 
institucij oziroma upravnih organizacij za uveljavljanje pravnega 
reda EU. Za večjo implementacijsko usposobljenost se je 
kadrovsko okrepilo Ministrstvo za gospodarstvo. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. 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 
spodbujanja razvoja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, ki 
vključuje nabor horizontalnih ukrepov za povečanje 
konkurenčnosti podjetij v vseh panogah ne glede na velikost 
podjetij, vrsto dejavnosti, obliko registracije ali lokacijo. 
Dodeljevanje razvojnih spodbud države temelji na pravilih 
dodeljevanja državnih pomoči Evropske skupnosti, ki zagotavljajo 
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varovanje konkurence. Spodbude so prioritetno usmerjene 
vlaganju v razvoj človeških virov, ključnih tehnologij in odpiranju 
delovnih mest, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Institucije v okviru industrijske politike so usposobljene za izvajanje 
nalog, ki sledijo iz sprejetih strategij. 

2.3.16 Mala in srednja podjetja 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Na področju malega gospodarstva in obrti so bili v zadnjem letu 
sprejeti naslednji predpisi: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (Ur.l. 
RS, št. 61/2000), 
Uredba o listi A - obrtnih dejavnosti in listi B - obrti podobnih 
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 108/2000, 16/2001) in 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za 
razvoj malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 96/2000,108/2000), 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih 
družbah (Ur.l. RS, št. 45/2001). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona je bil sprejet 
julija 2000 in objavljen v Ur.l. RS, št. 61/2000. Na podlagi direktiv 
EU so odpravljene diskriminatorne določbe (pravica do opravljanja 
obrtne dejavnosti družb) in tako omogočen prost pretok blaga in 
storitev. S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona je 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. 

Sprejeta je bila nova Uredba o listi A - obrtnih dejavnosti in listi B 
-obrti podobnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 108/2000,16/2001) zaradi 
uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti in možnostjo 
opravljanja mojstrskih izpitov. 

V oktobru 2000 je bil sprejet Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS 
za razvoj malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 96/2000, 108/2000) 
zaradi uskladitve z Zakonom o javnih skladih. 

Junija 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 45/2001) zaradi 
spremembe definicije gospodarskih družb, tako da je definicija 
bolj primerljiva z evropsko zakonodajo. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Republika Slovenija je izvedla določene aktivnosti za zagotavljanje 
pogojev za krepitev konkurenčnih prednosti in razvoj 
podjetniškega sektorja. 

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. V letošnjem letu je pričel veljati Večletni program 
za podjetja in podjetništvo 2001 - 2005, ki bo odprt tudi za Slovenijo. 

Poleg tega je Vlada RS novembra 1999 sprejela Akcijski program 
zaposlovanja Slovenije, ki je sestavljen iz štirih stebrov. II. steber 
- Podjetništvo je sestavljen iz področij (razvoj podjetniške kulture, 

poenostavitev administrativnih postopkov, pospeševanje 
samozaposlovanja in razvoja malih podjetij, razvoj novih 
zaposlitvenih priložnosti v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ), 
ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo (ki je prevzelo 
pristojnosti ukinjenega Ministrstva za malo gospodarstvo in 
turizem). Aprila 2001 je bila ustanovljena Komisija Vlade RS za 
opravljanje administrativnih ovir. Sprejet je bil Akcijski načrt Vlade 
RS za odpravljanje administrativnih ovir, v okviru katerega je ena 
izmed pomembnejših aktivnosti Ministrstva za gospodarstvo 
ustanavljanje sistema vse na enem mestu v okviru podjetniških 
centrov. 

Ministrstvo za gospodarstvo skupaj z Javnim skladom RS za 
razvoj malega gospodarstva nudi ugodnejše finančne vire za 
enote malega gospodarstva. Nova instrumertta v letu 2001 sta: 
brezobrestna posojila mladim podjetnikom in odobravanje garancij 
s sočasnim subvencioniranjem obrestne mere za mlade 
podjetnike. 

V Sloveniji je podprtih že 10 regionalnih garancijskih shem, ki 
delujejo kot projekt v okviru institucij na regionalni ravni, 
predstavljajo pa dodatno finančno podporo podjetnikom na 
regionalnem nivoju. 

V letu 2001 Slovenija nadaljuje z izvajanjem treh programov za 
pospeševanje razvoja podjetništva, ki so bili uvedeni v letu 2000: 
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. 

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, je v Republika Slovenija v letu 2000 podprla 
raziskovalna naloga »Primerjava slovenskega podjetništva v luči 
European Obseravatory for SMEs - 6th Report«. Raziskava je 
bila zaključena decembra 2000, statistika je primerljiva z 
Eurostatom. Tudi v letu 2001 nameravamo podpreti nadaljevanje 
raziskave zaradi primerljivosti podatkov z EU. 

V letu 2000 in tudi v letu 2001 je Ministrstvo za gospodarstvo 
podprlo raziskovalni projekt na temo »Nadaljnje usklajevanje 
slovenske korporacijske zakonodaje na področju statusa 
gospodarskih subjektov malega gospodarstva ter vpliv 
harmonizacije in unifikacije predpisov prava družb s pravnim 
redom EU na statusno pravni vidik obrtnikov, podjetnikov in malih 
in srednjih gospodarskih družb«. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Upravno usposobljenost zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, 
ki je prevzelo pristojnosti ukinjenega Ministrstva za malo 
gospodarstvo in turizem. 

V preteklem obdobju niso bile ustanovljene nove institucije kot 
podpora razvoju malega gospodarstva. 

Na Ministrstvu za gospodarstvo se v zgoraj omenjenem obdobju 
niso na novo zaposlovali delavci za potrebe spremljanja in izvajanja 
strokovnih nalog povezanih s procesom vključevanja Slovenije v 
EU za področje malih in srednjih podjetij. 

Usposabljanja in izobraževanja delavcev Ministrstva za 
gospodarstvo so potekala na področju regionalne politike in 
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strukturnih skladov, zakonodaje, vključevanja v Evropsko unijo 
(enotedensko izobraževanje v Bruslju), informatike. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Sektor malih in srednjih podjetij v Sloveniji se je v zadnjih desetih 
letih močno povečal. Delež zaposlenih v malih in srednjih podjetjih 
(vseh kategorij: kmetje, samostojni podjetniki, mikro, mala in 
srednja podjetja) v celotnem aktivnem prebivalstvu se je povečal 
od 32 % na 64 %, če pa vzamemo samo tržni del gospodarstva 
pa se je delež zaposlenih v malih in srednjih podjetjih povečal od 
35 % na 62 %. Pri tem je treba povedati, da se je ta delež povečal 
le na račun mikro in malih podjetij, saj je delež srednjih podjetij 
padel. Delež zaposlenih v mikro in malih podjetjih v aktivnem 
prebivalstvu se je povečal od 12 % na 31 %, v tržnem delu 
gospodarstva pa od 10 % na 40 %. Sektor malih in srednjih 
podjetij je tudi v Sloveniji postal dominanten sektor zaposlovanja 
v tržnem delu gospodarstva in se je tako po pomenu približal 
temu sektorju v Evropski uniji.Tudi po številu podjetij se je Slovenija 
približala evropskemu povprečju, saj jih ima že več kot 50 na 
1000 prebivalcev. Tako postaja očitno, da se bo politika razvoja 
malih in srednjih podjetij in podjetništva premaknila v središče 
slovenske razvojne politike. 

Pripravljena je Strategija razvoja malih in srednjih podjetij in 
podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005 na podlagi katere 
bodo pripravljene spremembe in dopolnitve Zakona o razvoju 
malega gospodarstva. 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 lzva|anje 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 gospodarstvo je oblikovalo novo Strategijo razvoja malih in 
srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005, 
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 
dopolnitev in sprememb Zakona o razvoju malega gospodarstva 
v Sloveniji. 

Javni sklad za razvoj malega gospodarstva ponuja ugodnejše 
vire za razvojne projekte malih podjetij in za začetnike 
(odobravanje garancij za dolgoročne investicijska posojila za 
uspešne podjetnike, subvencioniranje obrestne mere za 
investicijske kredite za dolgoročna investicijska posojila za mala 
in srednje velika podjetja, brezobrestna posojila mladim 
podjetnikom, odobravanje garancij s sočasnim subvencioniranjem 
obrestne mere za mlade podjetnike, ugodnejša posojila za mala 
in srednja podjetja). 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. V okviru desetih podjetniških centrov že deluje 
projekt garancijske sheme, ki prav tako predstavlja možnosti 
ugodnejšega financiranja malih podjetij. Zaposleni v podpornih 
institucijah so dobro usposobljeni in izobraženi. 

Sredstva namenjena razvoju malih in srednjih podjetij so 
vsebovana v drugih poglavjih Državnega programa, zlasti med 
finančnimi regionalnimi spodbudami ter ukrepi za pospeševanje 
konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Ministrstvo za gospodarstvo 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. 

2.3.17 Znanost in raziskave 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Zakonska ureditev Republike Slovenije za področje Znanosti in 
raziskave je usklajena s pravnim redom Skupnosti. Republika 
Slovenija ne predvideva problemov pri izvajanju pravnega reda 
na področju znanosti in raziskav in ne potrebuje dodatnega 
usklajevanja svojih zakonov z evropskimi predpisi. 

Republika Slovenija je sprejela Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih 
centrih in Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja (Ur. I. RS, 
št. 52/2001). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vladi 
je konec leta 2000 delovno področje tehnologije z nekdanjega 
Ministrstva za znanost in tehnologijo prešlo na novoustanovljeno 
Ministrstvo za gospodarstvo, ki je sestavljeno iz bivših ministrstev 
za gospodarske dejavnosti, ekonomske odnose in razvoj ter za 
malo gospodarstvo in turizem. S tem naj bi dosegli bolj integralno 
spremljanje potreb gospodarstva, bolj usklajeno delovanje 
instrumentov na področju razvojnih spodbud gospodarstvu ter 
dokončno preusmeritev državnih pomoči v horizontalne razvojne 
spodbude. Ostala področja nekdanjega Ministrstva za znanost in 
tehnologijo je prevzelo novoustanovljeno Ministrstvo za šolstvo, 
znanost in šport. 

Raziskave 

Aktivnosti na področju raziskovalno-razvojne politike v Republiki 
Sloveniji v letu 2000 in prvi polovici 2001 so bile namenjene večji 
povezanosti gospodarstva s tehnološkimi inovacijami in razvojno- 
raziskovalno dejavnostjo s ciljem povečanja konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva. Nadaljevala se je realizacija že 
uveljavljenih aktivnosti za spodbujanje vrhunske kvalitete 
raziskovanja in znanstvene odličnosti, zagotavljanje 
uravnoteženosti med znanstvenimi disciplinami, spodbujanje 
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja ter 
povečanje preglednosti na področju znanosti in tehnološkega 
razvoja. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport nadaljuje s 
številnimi aktivnostmi, katerih namen je promocija mednarodnega 
znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter uspešno koordinira 
sodelovanje Slovenije v 5. okvirnem programu raziskovalnih in 
tehnološko-razvojnih aktivnosti EU. 

V letu 2000 je Ministrstvo za znanost in tehnologijo po predhodnem 
obsežnem procesu vrednotenja uvedlo programsko financiranje 
kot instrument za stabilizacijo financiranja raziskovalno-razvojne 
dejavnosti v javni raziskovalni sferi in pogojev za raziskovalno 
delo v Sloveniji. 
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V skladu s priporočili Evropske komisije ustanovljena Skupina za 
ovrednotenje znanstveno raziskovalnega dela pri SAZU je v letu 
2000 uspešno nadaljevala izvajanje petletnega Programa za 
evalvacijo znanosti in spremljanje znanstveno-tehnološkega 
razvoja v Sloveniji 1999-2003, ki bo pomembno prispeval k 
oblikovanju nacionalne politike na področju znanosti, tehnologije 
in inovacij. 

Skladno s procesom približevanja Evropski uniji (EU) se strategija 
in aktivnosti pri oblikovanju nacionalnih programov na področju 
znanosti, raziskav in tehnološkega razvoja v Sloveniji (npr. 
nacionalni raziskovalni program, tehnološko predvidevanje) 
prilagajajo čim uspešnejšem vključevanju Slovenije v znanstveno- 
tehnološke in razvojno-raziskovalne programe EU.Tudi nastajajoči 
državni strateški in planski dokumenti (Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, Državni razvojni program) predvidevajo 
konkretne ukrepe za uveljavitev temeljnih usmeritev politike EU 
na tem področju. 

Tehnološki razvo) 

Na področju Zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju 
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih 
enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Ur.l. RS št. 99/1999), 
sprejetega konec leta 1999 je Republika Slovenija v letu 2000 
intenzivno usklajevala mehanizme in programe različnih 
ministrstev. Zakon ureja izvajanje programa podpore, zagotavljanje 
potrebnih sredstev in omogoča medresorsko koordinacijo pri 
izvajanju zastavljenega programa. Program predvideva tudi nekaj 
novih finančnih instrumentov od katerih je najbolj pomemben rizični 
kapital, ki je v Sloveniji zelo slabo razvit. 

Pozitivni vpliv spodbujanja razvojno-tržno usmerjene politike se 
odraža tudi v povečevanju interesa slovenske industrije za 
vključevanje v projekte 5. okvirnega programa, kar sodi poleg 
spodbude prehajanju doktorjev znanosti in magistrov v industrijo, 
med prioritete Slovenije na področju tehnološkega razvoja v letih 
2000-2002. 

V letu 2000 niso bila zagotovljena sredstva za izvajanje Zakona o 
podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij in 
vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju od 
leta 2000 do 2003, zato se je lahko nadaljeval le obstoječi Program 
spodbujanja tehnološkega razvoja. V letu 2000 je bilo opravljeno 
ovrednotenje projektov v okviru programa spodbujanja 
tehnološkega razvoja, ki so bili financirani v letu 1997. Ugotovljen 
je bil opazen spodbujevalni učinek projektov na podjetja. 

Na področju tehnološke politike so tudi v letu 2000 potekale 
priprave na izvedbo t.i. tehnološkega predvidevanja, ki bo opredelil 
nacionalne tehnološke in širše gospodarske prioritete. Udejanjilo 
se je tesnejše sodelovanje med pristojnimi resorji v obliki mesečnih 
sestankov medresorske delovne skupine. Poudariti je potrebno, 
da so raziskovalno razvojne državne pomoči dane s strani 
Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za šolstvo znanost in 
šport popolnoma skladne z evropskim sistemom državnih pomoči. 

Na področju politike spodbujanja inovacij gre izpostaviti dejavnost 
IRC - inovacijskega relejnega centra. V letu 2001 pa Ministrstvo 
za gospodarstvo pripravlja nekaj novih programov, npr. Spin-off 
iz univerz in inštitutov, ki naj bi še dodatno pospešil komercializacijo 
raziskovalnih rezultatov in prenos znanja v gospodarstvo. 

Sodelovan|e Republike Slovenije v S. okvirnem programu 

Slovenija že ugotavlja pozitivni vpliv aktivnega sodelovanja v 
evropskih raziskovalno-razvojnih programih na njeno 
gospodarstvo. Rezultati razpisov za predloge projektov v 

tematskih in horizontalnih programih 5. okvirnega programa v 
letu 2000 so za Slovenijo zelo spodbudni in kažejo velik interes 
slovenske raziskovalne sfere za sodelovanje v programih 
Skupnosti. Uspešnost Republike Slovenije v dosedanjih razpisih 
omenjenega programa je približno 25%, kar je primerljivo z 
uspehom držav članic EU in potrjuje uspešnost promocijskih 
aktivnosti in dobro delovanje sistema nacionalnih kontaktnih oseb 
(»National Contact Points«). 

V letu 1999 ustanovljeno Slovensko gospodarsko-raziskovalno 
združenje v Bruslju je skupaj z resornima ministrstvoma tudi v 
letu 2000 uspešno skrbelo za uveljavljanje raziskovalno-razvojnih 
in gospodarskih interesov Slovenije v evropskem prostoru in 
podporo vključevanju raziskovalnih in gospodarskih institucij v 
programe Skupnosti. Poleg tega je Slovensko gospodarsko- 
raziskovalno združenje v Bruslju skrbelo tudi za promocijo 
slovenskega gospodarstva na konkurenčno zahtevnem 
evropskem trgu. 

A.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. 

Uslužbenci ministrstva se udeležujejo številnih oblik izobraževanja 
o evropskih zadevah v Republiki Sloveniji in v tujini kot so npr. 
delavnice, seminarji, konference ipd. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Republika Slovenija bo 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. 

Predlog novega Zakona o organizaciji in financiranju znanstvene 
in raziskovalno-razvojne dejavnosti je bil vložen v Državni zbor v 
začetku leta 2000. Sprejem zakona je predviden do konca leta 
2001, čeprav v okviru sprejemanja pravnega reda EU za Slovenijo 
ni obvezen. 

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 želi Slovenija tudi v srednjeročnem obdobju aktivno vključevati 
v procese priprave 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. 

Na osnovi omenjenih sprememb Zakona o Vladi je na Ministrstvu 
za gospodarstvo v pripravi integralni program za rast podjetništva 
in konkurenčnost, katerega del so tudi ukrepi za spodbujanje 
tehnološkega razvoja v podjetjih. Ta program je del Državnega 
razvojnega programa, ki bo pripravljen do konca prvega polletja 
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2001. Vidik raziskav in tehnološkega razvoja je vključen tudi v 
pripravi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Zakon o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno- 
razvojne dejavnosti predvideva ustanovitev dveh neodvisnih javnih 
institucij - Agencije za znanstveno raziskovanje in Agencije za 
razvojne in tehnološke raziskave, kar je v skladu s priporočili 
razvojnih študij v okviru Phare programa. Republika Slovenija bo 
ustanovila agencije z namenom, da se 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 državne uprave. 

2.3.18 Izobraževanje, usposabljanje in mladina 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Od lanskega Poročila o napredku so bili sprejeti trije pomembni 
zakoni: 
- Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 

skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 
35/2001); 
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. I. RS, št. 81/ 
2000); zakon ureja postopek ter organe in organizacije 
pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih 
znanj in spretnosti, ter pogoje in postopek pridobivanja 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Certifikati, ki jih posamezniki 
pridobijo v skladu s tem zakonom, se upoštevajo pri 
pridobivanju javno veljavne izobrazbe; 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. I. RS, 
št. 54/2000); zakon na konceptualni in sistemski ravni, skupaj 
z drugimi področnimi zakoni, ureja usmerjanje otrok, 
mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno- 
izobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja 
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In lzva|anje politik 

V okviru razvoja vzgojno izobraževalnega sistema si Republika 
Slovenja prizadeva za oblikovanje takšnega vzgojno 
izobraževalnega sistema, ki prispeva k: razvoju posameznika, 
njegovih kompetenc za vključevanje v svet dela in družbo, 
doseganju mednarodno primerljivih standardov znanja ter 
izboljšanju trajnosti in kakovosti znanja, k izboljšanju funkcionalne 
pismenosti, k večji avtonomiji in strokovni odgovornosti šol, 
učiteljev in učencev, k aktivnejšemu vključevanju socialnih 
partnerjev ter staršev in krepitvi socialno-integracijske vloge šole. 

Za uresničevanje navedenih ciljev Republika Slovenija nadaljuje 
s procesom vsebinske prenove programov. Poseben poudarek 
je v tem obdobju dan procesu spremljave in evalvacije že uvedenih 
sprememb. Na podlagi poročil o spremljanju in evalvaciji se v 
sistem vnašajo potrebne spremembe. Tako je na področju 
poklicnega in strokovnega izobraževanja izdelan predlog 
konkretnih sprememb, ki naj bi omogočile še večjo odprtost 
izobraževalnih poti in večjo možnost ponovnega vključevanja 
dijakov v izobraževanje. Preoblikuje se tudi sistem priznavanja 
poklicnih kvalifikacij. Do poklicnih kvalifikacij je tako mogoče priti 
po več poteh - po opravljeni poklicni ali strokovni šoli ali prek 
certifikatnega sistema. Certifikatni sistem naj bi omogočal različne 

poti za pridobitev poklicne kvalifikacije, lažje vračanje v sistem 
izobraževanja in s tem zagotavljal možnost vseživljenjskega 
učenja. Spremembe v sistemu poklicnega in strokovnega 
izobraževanja naj bi zagotovile večje sodelovanje in odgovornost 
socialnih partnerjev za pridobitev kompetenc, potrebnih za vstop 
v svet deta. Navedeni ukrepi naj bi zmanjšali tudi obseg osipa, ki 
je bil do sedaj značilen predvsem za poklicno izobraževanje. Na 
področju strokovnega izobraževanja se pripravljajo strokovne 
rešitve za uvedbo poklicne mature - eksternega načina preverjanja 
ob zaključku strokovnega izobraževanja. 

Na področju osnovne šole Republika Slovenija nadaljuje z 
uvajanjem vsebinske prenove - obveznega devetletnega 
izobraževanja. Temeljna pozornost je usmerjena uvajanju novosti 
kot npr. izbirnosti predmetov v zadnjem obdobju, oblikovanju 
sistema preverjanja in ocenjevanja z nacionalnimi preizkusi znanja 
ob koncu obveznega izobraževanja ter seveda sprotni evalvaciji 
uvedenih sprememb. V okviru obveznega izobraževanja so v 
zadnjem letu imele prednost aktivnosti na področju računalniškega 
opismenjevanja, učenja tujih jezikov, vključevanja vsebin verstva 
in etike ter državljanske vzgoje. 

V zadnjem obdobju je bila pozornost usmerjena tudi k razvoju 
sistema stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Število programov, 
namenjenih za stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, se je v 
zadnjem letu podvojilo. 

Med pomembnejše aktivnosti v zadnjem obdobju sodijo tudi 
aktivnosti na področju izobraževanja na daljavo, učenja tujih 
jezikov (aktivnosti ob Evropskem letu jezikov) in uresničevanju 
aktivnosti iz Memoranduma o vseživljenskem učenju. 

S sistemskimi ukrepi in aktivnostmi Slovenija skrbi za zagotavljanje 
enakih možnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Tako so v 
zadnjem letu potekale aktivnosti kot so šolski skladi, 
subvencioniranje učbenikov, znižanje cene šolske malice za 
socialno ogrožene, razvoj štipendijske politike in drugih oblik 
pomoči, namenjenih za šolanje. 

Na podlagi novo sprejetega zakona so bile v letu 2000 izvedene 
aktivnosti za vsebinsko prenovo programov s področja šolanja 
otrok s posebnimi potrebami. Posebna pozornost je bila namenjena 
tudi vprašanjem izvedbe integracije otrok ter izobraževanju 
učiteljev na tem področju. 

Skladno s cilji Memoranduma o vseživljenjskem učenju je 
Republika Slovenija v tem obdobju pripravila nove programe za 
izobraževanje odraslih in programe, s katerimi spodbujamo 
vračanje osipnikov v izobraževanje (Projekt učenja za mlade • 
PUM). 

V zadnjem letu so bili posebne podpore deležni programi, ki naj bi 
prispevali k dvigu kvalitete dela v šolah. Tako so bili razviti kazalci 
in instrumenti samoevalvacije dela v šolah, ki jih šole uporabljajo 
po lastni presoji. 

Več sredstev kot v preteklih letih je bilo namenjeno razvojno 
raziskovalnemu delu. S povezavo z raziskovalnim delom, ki ga 
opravljajo na univerzah in inštitutih naj bi dosegli večjo uporabnost 
- aplikativnost razvojno - raziskovalnega dela, ki je bilo opravljeno 
na tem področju. 

Z letom 2000 se je Slovenija vključila v novo generacijo programov 
Skupnosti na področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja ter mladine. Sklepa Pridružitvenega sveta o 
pogojih sodelovanja v programih Socrates II, Leonardo da Vinci II 
in Mladina sta bila sprejeta 4. avgusta in 29. septembra 2000 (Ur. 
I. RS, št. 115/2000). 
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A.3. Upravna usposobljenost 

Nacionalni agenciji za programe Skupnosti - Služba za programe 
EU za programa Socrates in Leonardo da Vinci ter MOVIT za 
program Mladina sta v letu 2000 nemoteno nadaljevali z delom. 
Zaradi povečanega obsega dela, ki je posledica povečanja števila 
decentraliziranih akcij v programih Skupnosti, je Služba za 
programe EU zaposlila dva nova sodelavca (za Grundtvig in 
Minervo ter Leonardo za Vinci), MOVIT pa enega. 

V letu 2000 je bil znotraj Službe za mednarodno sodelovanje 
bivšega Ministrstva za šolstvo in šport ustanovljen Oddelek za 
evropske zadeve in v njem zaposlena nova sodelavka. Trenutno 
je odprt razpis za še eno delovno mesto znotraj oddelka, po 
zasedbi katerega bo oddelek imel skupno štiri zaposlene. 

Ministrstvo je v letu 2000 na poziv Evropske komisije imenovalo 
tudi nove člane v programske odbore in pododbore za drugo 
generacijo programov Skupnosti, v katerih sodelujemo kot država 
opazovalka. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

V skladu z zaključki dosedanjih analitičnih pregledov usklajenosti 
zakonodaje (screeningov) je področje izobraževanja, 
usposabljanja in mladine usklajeno s pravnim redom EU. 

V letošnjem letu je v parlamentarnem postopku sprejem 
Nacionalnega programa visokega šolstva. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in Izvajanje politik 

Glede na splošno oceno Evropske Komisije (monitoring tabela, 
marec 2001) obstaja visoka stopnja konvergence med 
izobraževalnimi politikami EU in Slovenije. 

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, 
nediskriminativnosti, izobraževalne tehnologije in učenje na daljavo, 
akademsko in poklicno priznavanje, šolska statistika, razvoj 
splošnega in poklicnega izobraževanja, razvoj dodiplomskega 
ter spodbujanje preobrazbe podiplomskega študija. V naslednjem 
desetletju bo tudi Slovenija prednost namenjala zlasti uresničevanju 
tistih ciljev na področju izobraževanja, ki jih je sprejela Evropska 
komisija v svojih smernicah oz. programu dela v skladu s sklepi 
Lizbonskega vrha. Tako se Slovenija že aktivno vključuje v skupne 
evropske aktivnosti, ki potekajo s ciljem dviga kakovosti in 
učinkovitosti, odprtosti in povezovanja na področju izobraževanja 
ter uveljavljanju vseživljenjskega izobraževanja. 

V prihodnjem obdobju bo Republika Slovenija prednostno izvajala 
naslednje aktivnosti: 

pripravila strokovne rešitve za uvedbo nacionalnih preizkusov 
znanja ob koncu obveznega izobraževanja (devetletke), 
izvajala vsebinsko prenovo na področju šolanja otrok s 
posebnimi potrebami, 
pripravila strokovne rešitve za izvedbo certifikatnega sistema, 
izvedla aktivnosti iz Memoranduma o vseživljenjskem učenju 
(javne razprave, posvet, vključevanje ključnih elementov v 
programe); naš predstavnik sodeluje tudi v delovni skupini 
Evropske komisije za pripravo indikatorjev kakovosti v 
vseživljenjskem učenju, 
izvedla program dela ob Evropskem letu jezikov, 
nadalje razvijala redni dodiplomski študij prevajanja in 
tolmačenja, v akademskem letu 2001/2002 pa pričeli z 
evropsko primerljivim podiplomskim specialističnim študijem 

tolmačenja (European Masters in Conference Interpreting), 
izvajala evalvacijo in potrebne aktivnosti za spodbujanje 
kvalitete v šolah (samoevalvacija); v okviru mreže Eurydice 
bomo sodelovali pri pripravi metodologije za evalvacijo in redno 
poročanje o kakovosti šol, vključeni pa smo tudi v European 
Netvvork of Quality Assurance (ENQA), 
na področju visokega šolstva, kjer je Slovenija kot podpisnica 
aktivno vključena v bolonjski proces, nadaljevala z 
uresničevanjem ciljev, zastavljenih v Bolonjski deklaraciji, 
pripravila izid priročnika za uporabo ISCED 97 s komentarji, 
ki bo v pomoč pri prevajanju slovenskega izobraževalnega 
sistema v mednarodno klasifikacijo. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Institucije za spremljanje in izvajanje pravnega reda so 
vzpostavljene. 

Upravno usposobljenost institucij za izvajanje in spremljanje 
pravnega reda bomo, v skladu z možnostmi, še nadalje krepili 
glede na morebitne potrebe po novih kadrih in v skladu s stalno 
potrebo po nenehnem izpopolnjevanju že obstoječih kadrov. 

2.3.19Telekomunikacije in informacijske tehnologije 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je aprila 2001 sprejela zakon o 
telekomunikacijah, ki je v celoti usklajen s pravnim redom Evropske 
unije in velja od 11.5.2001 dalje.Temeljni namen novega zakona o 
telekomunikacijah je sprostitev trga telekomunikacijskih storitev 
in omrežja. 

Sprejeti zakon o telekomunikacijah je sistemski zakon, ki končuje 
reformo trga telekomunikacijskih storitev in postavlja pravni okvir 
za harmonizacijo področja z evropskim pravnim redom. Za 
dokončno harmonizacijo pa je treba na njegovi podlagi izdati še 
približno 25 podzakonskih aktov. Zakon ureja in opredeljuje 
naslednje vsebine: 

1. liberalizacijo tako graditve omrežij kot Izvajanja storitev: 
Javne telekomunikacijske storitve se izvajajo na podlagi obvestila 
regulatorju (Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike 
Slovenije), za izvajanje mobilnih javnih radijskih storitev, fiksnih 
javnih telefonskih storitev in storitev radiodifuzije pa je potrebno 
pridobiti dovoljenje Agencije. Agencijo pa morajo operaterji obvestiti 
tudi o začetku, spremembi ali prenehanju graditve in obratovanja 
javnega telekomunikacijskega omrežja. 

2. pospeševanje konkurence In prost dostop do omrežij: 
Na podlagi zakona so določeni kriteriji za določitev operaterjev s 
pomembno tržno močjo, ki bodo imeli na podlagi tega zakona še 
dodatne obveznosti. Vsem in pod enakimi pogoji morajo biti 
dostopna omrežja za medomrežno povezovanje med operaterji, 
na podlagi zakona pa se zahteva tudi dogovarjanje glede skupne 
uporabe antenskih objektov, naprav in napeljav in drugih objektov 
In napeljav. Še posebej podrobno pa je opredeljen postopek 
dostopa do krajevnih zank in pripadajočih naprav. 

3. nI administrativnega določanja cen: cene se oblikujejo na 
podlagi stroškov. Pri tem je določen dodaten nadzor cen pri 
operaterjih s pomembno tržno močjo s strani Agencije. V prehodnih 
določbah pa je zapisano, da se v obdobju prilagajanja novim 
zahtevam zakona in ustanavljanju Agencije (eno leto po uveljavitvi 
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zakona) cene telekomunikacijskih storitev, za katere je treba 
pridobiti dovoljenje, regulirajo še s strani Vlade. 

4. univerzalne storitve na podlagi zakona pomenijo fiksne javne 
telefonske storitve v domačem in mednarodnem telefonskem 
prometu, ki so dostopne na celotnem področju Republike Slovenije 
pod enakimi pogoji. Brez nadomestila jih je dolžan zagotavljati 
operater, ki ima več kot 80 %-ni tržni delež po obsegu celotnega 
prihodka na ozemlju države. Najmanj dve leti po uveljavitvi zakona, 
je za zagotavljanje univerzalnih storitev brez nadomestila zavezan 
Telekom Slovenije, d.d. Če zagotavlja univerzalne storitve operater 
z manj kot 80 % tržnega deleža, je le ta upravičen do nadomestila. 
Nadomestilo pa bodo krili vsi operaterji, ki opravljajo storitve na 
podlagi dovoljenja. Vlada bo imela pristojnost, da glede na 
spodbudne okoliščine in tehnološki razvoj s jsredpisom poveča 
obseg univerzalnih storitev. 

Na zahtevo državnih organov, pristojnih za socialne zadeve ali 
za regionalni razvoj, pa operaterji določenim osebam ali na 
določenem območju zagotovijo tudi druge storitve, nižje cene. 
Gre za uporabnike s posebnimi zahtevami in potrebami. 

5. regulira upravljanje z naravnimi viri: radijske frekvence, 
številke, pravica do poti. Natančno je v zakonu dodelan postopek 
javnega razpisa, na podlagi katerega se z odločbo o dodelitvi 
radijskih frekvenc dodeli pravica do uporabe radijskih frekvenc. 
Predvidena je tudi javna dražba kot nadaljevanje postopka javnega 
razpisa, vendar le kadar tako odloči Agencija po predhodnem 
mnenju Vlade. 

6. ustanavlja Agencl|o za telekomunikacije In radiodifuzijo 
Republike Slovenije kot politično in finančno neodvisen regulator 
trga telekomunikacijskih storitev, ki zagotavlja njegovo pregledno 
in nepristransko delovanje, izvaja nadzor nad izvajanjem določil 
tega zakona in ureja odnose med operaterji. Direktorja in 
namestnika Agencije bo imenovala Vlada. 

7. ustanavlja tudi Svet za telekomunikacije, ki je organ za 
spremljanje in svetovanje pri usmerjanju trga telekomunikacijskih 
storitev. Imenuje ga državni zbor izmed' različnih strokovnjakov, 
ki se ukvarjajo s področjem telekomunikacij. Njegova pristojnost 
je dajanje mnenj in priporočil glede telekomunikacijskih zadev. 

8. varstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev predvsem 
glede plačevanja računov za storitve in sporov v zvezi s tem. V 
zakonu je dan poseben poudarek glede pravice zahtevati 
specifikacijo z razčlenjenimi klici, da se omogoči preverjanje glede 
uporabljenih telefonskih storitev in posameznih klicev. 

9. zaupnost In tajnost podatkov, ki se prenašajo prek 
telekomunikacijske opreme. Pri tem je pomembna predvsem 
zakonska ureditev nadzora telekomunikacijskega prometa, ki 
temelji na izhodiščih zakona o kazenskem postopku in zakona o 
varstvu osebnih podatkov. 

Vse spodaj navedene direktive dajejo zakonski okvir za polno 
usklajenost, ki bo zaradi podrobnega urejanja dosežena še 
dodatno s podzakonskimi akti, izdanimi na podlagi zakona o 
telekomunikacijah. 

Direktive, ki urejajo liberalizacijo: 90/388/EEC, 88/301/EEC, 94/ 
46/EC, 95/51/EC, 96/2/EC, 96/19/EC, 
Direktivi, ki urejata prost dostop: 90/387/EEC, 97/51/EC, 
Direktivi, ki urejata zakup vodov: 92/44/EEC, 97/51/EC, 
Direktiva, ki ureja govorno telefonijo: 98/10/EC, 
Direktivi, ki urejata medomrežno povezovanje: 96/19/EC, 97/33/ 
EC, 
Direktiva in odločitev, ki urejata licenciranje: 97/13/EC, 710/97/ 
EC, 

Direktiva in odločitvi, ki urejajo oštevilčenje: 98/61/EC, 91/396/ 
EEC, 92/264/EEC, 
Direktiva, ki ureja zaščito podatkov: 97/66/EC, 
Direktivi, ki urejata radijsko in terminalsko opremo ter njihovo 
medsebojno priznavanje: 91/263/EEC, 99/5/EC, 
Direktivi in odločitev Sveta, ki določajo radiofrekvenčne pasove: 
91/287/EEC, 87/372/EEC, 91/396/EEC. 

V marcu 2001 je Vlada izdala uredbo o podelitvi koncesije za 
uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/ 
IMT-2000 (Uradni list RS, št.16/01). Na podlagi te uredbe je bil 
objavljen javni razpis za podelitev koncesije, ki pa v prvem roku 
ni uspel zaradi premajhnega števila danih ponudb. V juniju 2001 je 
bil javni razpis ponovljen. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Za opravljanje mobilnih storitev DCS 1800 so bile v letu 2001 
podeljene tri koncesije. Kot enega od ukrepov za prilagajanje 
novim razmeram, je Vlada RS opravila novo uravnovešanje cen 
fiksne telefonije, z znižanjem cen mednarodne telefonije za 9.5 % 
v aprilu 2001, pripravlja pa se analiza, ki mora biti gotova do 
septembra 2001, ki naj pokaže, kakšno znižanje mednarodnih 
klicev je še treba izvesti. Istočasno pa je bila povišana cena 
lokalnih klicev najprej 1.aprila za 9.5 %, naslednje povišanje za 
9.6 % pa je bilo 1 .junija. Mesečna naročnina se je povečala za 15 
%, priključnina pa znižala za 58 %. 

Del državnega premoženja v Telekomu Slovenije je bil prenesen 
na Pooblaščene investicijske družbe zaradi zapolnitve 
privatizacijske vrzeli, del pa na pokojninski sklad, tako da znaša 
delež Republike Slovenije sedaj 65,2 %. Za nadaljnjo privatizacijo 
Telekoma Slovenije so že pripravljeni predlogi treh modelov 
privatizacije, ki bodo predmet nadaljnjega postopka. 

Na področju poštnih storitev Republika Slovenija v času od 
zadnjega Rednega poročila ni zabeleženega bistvenega napredka 
na zakonodajnem področju. Po številu 36,8 km? na poštno enoto 
spada Slovenija med razvitejše evropske države; ena poštna 
enota pokriva 3.619 prebivalcev. V 6 krat tedensko dostavo je 
vključenih 69,9% gospodinjstev, 5 krat tedensko 27,8%, 4 krat 
tedensko 0,2 in v 3 krat tedensko 2,2 gospodinjstev. 

Pogostost dostave pri Pošti Slovenije letno izboljšujejo. V skladu s 
planom bi ob koncu leta 2002 vsa gospodinjstva prejemala pošiljke 
najmanj 5 krat tedensko. 

Opravljene so bile manjše korekcije cen storitev, katerih ceno 
določa Vlada Republike Slovenije, vendar je prodajna cena teh 
storitev še vedno nižja od lastne cene. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Po določbah zakona o telekomunikacijah Vlada sprejme 
ustanovitveni akt agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo v 3 
mesecih. Delovno gradivo je že pripravljeno. V skladu z določbo 
zakona mora vlada sprejeti akt o ustanovitvi agencije najkasneje 
do 11.8.2001. 

Prav tako je pripravljen delovni osnutek statuta agencije in bo 
lahko posredovan v postopek sprejemanja takoj potem, ko bo 
sprejet akt o ustanovitvi agencije. Statut se sprejema s soglasjem 
sveta za radiodifuzijo (ki ga bo potrebno ustanoviti po novem 
zakonu o medijih) in sveta za telekomunikacije. Glede na določbo 
zakona mora biti statut sprejet do 11.9.2001. 
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Pripravljen je predlog pravilnika o sistemizaciji delovnih mest. Po 
predlogu je sistemiziranih 66 delovnih mest - zgolj za področje 
telekomunikacij in radiodituzije, kakor izhajajo naloge iz zakona o 
telekomunikacijah. Število potrebnih zaposlitev se bo povečalo 
še za naloge, ki jih bo morala agencija opravljati za področje 
medijev (pri čemer ocenjujemo, da število delavcev, ki bo prešlo 
v agencijo iz strokovnih služb Sveta za radiodifuzijo po zakonu o 
medijih, ne bo zadoščalo) in za področje elektronskega 
podpisovanja. 

Na upravi za telekomunikacije je na dan 15.5.2001 zaposlenih 34 
delavcev (od tega 1 delavec za določen čas in 1 pripravnik). 
Glede na zgoraj navedeno, bi bilo v 1. fazi nujno zaposliti še 13 
visoko strokovnih delavcev za področja telekomunikacij ter iz 
splošnih poslov, ki jih bo morala agencija po novem opravljati (in 
jih do sedaj kot organ v sestavi ni). B. Celovit opis stanja In 
pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Republika Slovenija je aprila 2001 sprejela Zakon o 
telekomunikacijah, ki je v celoti usklajen s pravnim redom Evropske 
unije. Temeljni namen novega zakona o telekomunikacijah je 
sprostitev trga telekomunikacijskih storitev in omrežja. 

Sprejeti zakon o telekomunikacijah je sistemski zakon, ki končuje 
reformo trga telekomunikacijskih storitev in postavlja pravni okvir 
za harmonizacijo področja z evropskim pravnim redom. Za 
dokončno harmonizacijo pa je treba na njegovi podlagi izdati še 
približno 25 podzakonskih aktov. 

Področje pošte ureja Zakon o poštnih storitvah, ki je delno usklajen 
s pravnim redom Evropske unije. V pripravi je nov zakon o poštnih 
storitvah. 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 in radiodifuzijo, ki bo preoblikovana 
v Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto. 

Na področju informacijske tehnologije je bil v letu 1999 sprejet 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 59/99), v letu 
2000 pa tudi Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu (Ur. I. RS, št. 57/2000). Oba zakona sta v celoti usklajena 
s smernicami EU tako, da je področje informacijske tehnologije v 
celoti usklajeno s pravnim redom Evropske unije. 

B.3. Upravna usposobljenost 

V letu 2000 so bile sprejete spremembo in dopolnitve Zakona o 
Vladi RS (Ur. I. RS, št.119/2000), s katerimi je področje pošte in 
telekomunikacij prevzelo na novo nastalo Ministrstvo za 
informacijsko družbo, ki poleg prej omenjenih področij vsebinsko 
zajema tudi področje informacijske infrastrukture in aplikacij v 
informacijski družbi. 

Republika Slovenija ima na področju telekomunikacij vse potrebne 
institucije za izvajanje pravnega reda Evropske unije. To sta 
Ministrstvo za informacijsko družbo ter Uprava Republike 
Slovenije za telekomunikacije, ki bo v skladu z določbami novega 
zakona o telekomunikacijah reorganizirana v Agencijo za 
telekomunikacijo in radiodifuzijo. 

Na področju poštnih storitev bo na podlagi novega Zakona o 
poštnih storitvah Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo kot 
neodvisni regulatorni organ preimenovana v Agencijo za 

telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto, področje njenega delovanja 
pa bo razširjeno tudi na pošto. Agencija bo finančno, strokovno in 
administrativno neodvisno telo. 

PHARE 

Na telekomunikacijsko poštnem področju sta v pripravi dva 
tvvinning projekta in sicer projekt vzpostavitve neodvisnega 
regulatornega organa za telekomunikacijsko dejavnost in posebej 
enak projekt za poštno dejavnost. 

2.3.20 Kultura in avdiovizualna politika 

Avdlovlzualno področje 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Aprila 2001 je bil sprejet Zakon o medijih (Ur. list RS št., 35/2001). 
Z novim zakonom je v celoti prevzeta Direktiva o televiziji brez 
meja. 

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 sektorju so bili konec 
leta 2000 zaposleni štirje delavci. 

V strokovni službi Sveta za radiodifuzijo je trenutno zaposlenih 7 
ljudi. Poleg redno zaposlenih, izvaja monitoring dodatno še 8 
oseb. Del zaposlenih bo delo nadaljevalo v okviru službe za 
monitoring pri Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo. V letu 
2001 je načrtovana zaposlitev dveh oseb z visokošolsko 
izobrazbo. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Pravni red Skupnosti in zakonodaja Republike Slovenije na 
področju Kultura in avidovizualna politika sta usklajena s pravnim 
redom skupnosti. 

Z Zakonom o medijih bo potrebno uskladiti Zakon o Radioteleviziji 
Slovenija. V drugem branju je bil 30.5. 2001 sprejet Zakon o 
spremembah In dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija. Zakon bo 
potrebno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjene terminologije, 
kot izhaja iz Zakona o medijih, ter zaradi okrepitve upravnega 
nadzora pristojnih organov nad izvajanjem določb Zakona o 
medijih s strani Radiotelevizije Slovenija. 

Do konca leta 2001 bo potrebno sprejeti podzakonske akte na 
osnovi Zakona o medijih in sicer: 

Uredbo Vlade RS o pogojih, merilih in postopku izvedbe 
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja 
programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture v 
medijih; 
Uredbo Vlade RS o natančnejših merilih oziroma pogojih za 
določitev slovenskih avdiovizualnih del v treh mesecih od 
njegove uveljavitve; 
Uredbo Vlade RS o določitvi načina in kriterijev za oblikovanje 
seznama najpomembnejših dogodkov, ter postopek obveznih 
posvetovanj med zainteresiranimi stranmi. 
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B.3. Upravna usposobljenost 
I 

Zakon o medijih v povezavi z Zakonom o telekomunikacijah 
predvideva ustanovitev nove Agencije za telekomunikacije in 
radiodifuzijo, ki bo izvajala monitoring nad predpisanimi 
programskimi zahtevami in omejitvami, ki se nanašajo na 
televizijske in radijske programe. 

Dosedanji pristojni regulatorni organ, Svet za radiodifuzijo, bo kot 
instrument civilne družbe odločal o dodelitvah in odvzemu dovoljenj 
za oddajanje radijskih in TV programov, ter o izvajanju izvršilnih 
ukrepov za preprečevanje oziroma odpravo zakonskih kršitev 
na tem področju. Strokovna služba, ki sedaj deluje v okviru Sveta 
za radiodifuzijo, se bo priključila Agenciji za telekomunikacije in 
radiodifuzijo. Agencija bo tehnično izvrševala naloge monitoringa 
na pobudo in pod nadzorom Sveta za radiodifuzijo. Pristojne 
tehnične službe za izvajanje monitoringa bodo v primerjavi s 
sedanjim stanjem okrepljene. 

Sektor za medije, ki je bil ustanovljen v okviru Ministrstva za 
kulturo, bo skrbel za upravni in inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem predpisov na področju medijev in avdiovizualne politike. 

Pretok storitev v filmski produkciji In distribuciji 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o filmskem skladu 
je v postopku sprejema v Državnem zboru RS. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Na področju nefinančnih storitev, pravni red Republike Slovenije 
ni usklajen s pravnim redom Skupnosti na področju kulturnih 
dejavnosti. 

Zaradi neusklajenosti trenutno veljavnega zakona bo Republika 
Slovenija spremenila Zakon o Filmskem skladu Republike 
Slovenije. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Filmskem skladu Republike Slovenije je v postopku sprejemanja 
v DZ. 

V novem Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture bo umaknjeno 
državljanstvo kot omejitev, vnesene bodo določbe o varovanju 
osebnih podatkov. 

Oba zakona bosta usklajena z načelom prostega pretoka storitev 
in pravico do ustanavljanja ter Direktivo 1999/42/EC. 

Področje vračanja predmetov kulturne dediščine 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine je bil 
sprejet v tretjem trimesečju leta 2000 (Ur. I RS, št. 73/2000), na 
podlagi že uveljavljenega Zakona o varstvu kulturne dediščine. 
Pravilnik je uredil definicijo pojma narodnega bogastva. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Določba 2. točke 1. člena Direktive Sveta 93/7/EEC o vračanju 
predmetov kulturne dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z 
ozemlja države članice, definira predmet, katerega vračilo je 
možno zahtevati po postopku določenem s to direktivo. V zvezi z 
implementacijo te določbe bo Republika Slovenija združila postopek 
za izdajo dovoljenj za izvoz predmetov kulturne dediščine s 
postopkom za izdajo dovoljenj za iznos takšnih predmetov na 
ozemlja drugih držav članic EU. Zato je v tem delu problematika 
izvedbe pravnega reda EU na področju vračanja predmetov 
kulturne dediščine vsebinsko povezana z pripravo novega 
pravilnika o izvozu predmetov kulturne dediščine, ki ga bo 
Ministrstvo za kulturo kot pristojni organ izdalo na podlagi Zakona 
o varstvu kulturne dediščine. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju vračanja predmetov kulturne dediščine Slovenija ne 
načrtuje ustanavljanja novih institucij. Kadrovsko bo treba okrepiti 
dosedanje institucije, Upravo RS za kulturno dediščino in 
Inšpektorat RS za področje varstva kulturne dediščine. 

Ministrstvo za kulturo namerava vzpostaviti mrežo za izmenjavo 
informacij med različnimi organi, pristojnimi za vračanje predmetov 
kulturne dediščine, to je med policijo, carino, Upravo RS za kulturno 
dediščino in Inšpektoratom RS za področje kulturne dediščine 
(projekt VARDED). 

Pri izvajanju Direktive Sveta 93/7/EEC bo Ministrstvo za kulturo 
kot osrednji organ, pristojen za vračanje predmetov kulturne 
dediščine, vzpostavil redne stike z osrednjimi organi drugih držav 
članic EU. Ministrstvo za kulturo bo pripravilo praktične ukrepe 
za izvajanje takšnega sodelovanja. 

2.3.21 Regionalna politika in koordinacija 
strukturnih skladov 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Republika Slovenija je julijal 999 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. 

Za implementacijo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja je Republika Slovenija v letu 2000 sprejela vseh šest 
podzakonskih aktov, ki jih predvideva 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 
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posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta 
merila - vladni predpis in 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 

Republika Slovenija uporablja statistično klasifikacijo SKTE, ki jo 
je s sklepom vlade dne 16.3.2000 uvedla v pravni red in z njo 
zagotovila primerljivost s klasifikacijo Evropske unije NUTS, kot 
obvezen nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, 
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov 
po teritorialnih enotah. Statistični urad Republike Slovenije objavlja 
vse podatke po novi klasifikaciji in je tudi že opravil večino 
preračunov podatkov, ki so potrebni za podporo pogajalskemu 
procesu in za izvajanje politike socialne in ekonomske kohezije v 
Republiki Sloveniji. Statistični urad že razpolaga z veliko večino 
regionalnih statističnih podatkov, predvidenih za polnjenje 
podatkovne zbirke reg-CEC (obdobje 1995-2000), razen 
najzahtevnejših za statistično anketo o delovni sili (Labour Force 
Statistics; ILO metoda). Uporabnikom regionalnih statističnih 
podatkov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji so le-ti na voljo na 
vseh ravneh razčlenitve SKTE (vključno z ravnijo SKTE-2) v 
celoti, pravočasno in v primerni tehnični obliki (banka podatkov in 
ustrezne informatizirane baze podatkov). Slovenija s tem izpolnjuje 
eno od ključnih zahtev Evropske unije za dogovor o začasni 
statistični klasifikaciji NUTS. 

Delitev na SKTE-2 enoti je bila izvedena na podlagi objektivnih 
statističnih podatkov in upoštevaje meje že prej obstoječih 
"statističnih regij" za katere so se statistični podatki zbirali že od 
70-ih let dalje. Primerjalna analiza z državami Evropske unije 
oziroma opravljen preračun (standardna deviacija iz podatkov o 
prebivalstvu po( NUTS-2 regijah v Evropski uniji) kaže, da bi z 
uvedbo dveh enot NUTS-2 (identičnih enotama SKTE-2, ki jih 
trenutno uporablja domača ekonomska politika) Slovenija 
zmanjšala variabilnosti med posameznimi NUTS-2 regijami v 
Evropski uniji. Tudi medregionalne primerjave z državami članicami 
Evropske unije kažejo, da glede povprečnega števila prebivalstva 
na ravni SKTE-2 (NUTS-2) Republika Slovenija z 1 milijonom 
prebivalcev na regijo SKTE-2 ne izstopa v primerjavi s sedanjimi 
članicami EU. Pogajanja o tem vprašanju še potekajo. 

Republika Slovenija je v letu 1999 sprejela nov Zakona o javnih 
financah in na njegovi osnovi Uredbo o podlagah in postopkih za 
pripravo predloga državnega proračuna (U.I.RS št. 56/2000). V 
tem podzakonskem aktu je opredeljen postopek priprave 
državnega proračuna, ki za investicijski in programski razvojni 
del državnega proračuna predvideva pripravo štiriletnega načrta 
razvojnih programov državnega proračuna. Načrt je indikativen, 
njegovo izvajanje pa se tekoče vrednoti (vsako leto ob sprejemanju 
državnega proračuna). Zakon predpisuje programski pristop pri 
pripravi državnega proračuna in uporabo kvantificiranih 
indikatorjev, ki omogočajo spremljanje uresničevanja zastavljenih 
ciljev. Uredba tudi vzpostavlja relacije med državnim razvojnim 
programom in državnim proračunom, ki zagotavljajo učinkovito 
uresničevanje načela dodatnosti sredstev. 

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 in razvoj podeželja (Ur. I. RS št. 107/99). 

A.3. Upravna usposobljenost 
t 

V skladu s sprejetim Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji so formalno 
vzpostavljene 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. 

Svet za strukturno politiko je organiziran v smislu medministrske 
koordinacije za politično usklajevanje vsebine predlogov 
dokumentov strukturne in kohezijske politike na državni ravni ter 
za oblikovanje in usklajevanje državnih razvojnih spodbud in 
mednarodnih državnih pomoči. Člani so ministri, vodi ga ministrica 
za gospodarstvo, ki je hkrati pristojna tudi za področje 
regionalnega razvoja. . 

Agencija za regionalni razvoj Republike Slovenije je bila 
ustanovljena v letu 1999 z Zakonom o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja ter dopolnitvami Zakona o organizaciji in 
področju dela ministrstev. Agencija je organ v sestavi Ministrstva 
za gospodarstvo in opravlja razvojne, svetovalne, pospeševalne 
in usklajevalne naloge. Agencija je osrednja državna institucija za 
koordinirano izvajanje programov in projektov socialne in 
ekonomske kohezije v okviru predpristopnega instrumenta Phare. 
S članstvom v EU bo Agencija RS za regionalni razvoj osrednja 
državna ustanova za koordinirano upravljanje s strukturnim in 
kohezijskim skladom ter hkrati ustanova za upravljanje z 
Evropskim regionalno - razvojnim skladom (ERDF). Razvijala in 
vodila bo tudi informacijski sistem ter izvajala strokovne naloge 
vsebinskega nadzora in organizirala evalvacije vseh programov 
strukturne pomoči Republiki Sloveniji. V letu 1999 so bile izvedene 
prve zaposlitve, kadrovsko zapolnjevanje agencije pa se nadaljuje 
tudi še v letu 2001. V Agenciji je trenutno 18 zaposlenih. Vlada Rs 
je maja 1.1, sprejela sklep, s katerim je bila za potrebe Agencije 
odobrena zaposlitev dodatnih 10 delavcev. Zaposlitve dodatnih 
delavcev naj bi bile opravljene še v mesecu juniju 2001. 

V skladu s sklepom vlade z dne 21.9.2000, se je v oktobru 2000 
začel postopek akreditacije agencije kot tiste centralne institucije, 
ki bo postopno vzpostavila in usposobila potrebne upravne 
strukture in pridobila akreditacijo za upravljanje s sredstvi 
strukturnih in kohezijskega sklada. S tem bo agencija pridobila 
status implementacijske agencije. Hkrati bo pristojna za 
spremljanje in poročanja o uporabi evropskih sredstev. Akreditacija 
se izvaja na podlagi Uredbe o splošnih akreditacijskih pogojih 
plačilnih agencij Republike Slovenije za uporabo finančnih sredstev 
Evropske unije (Uradni list RS št. 107). 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

S sprejetjem podzakonskih aktov na osnovi Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja in Zakona o javnih financah, je 
Republika Slovenija v celoti izpolnila zahteve iz Državnega 
programa RS za prevzem pravnega reda EU do leta 2002. Pravni 
red na tem področju je s sprejemom zakonodaje in z ustanovitvijo 
Agencije RS za regionalni razvoj v celoti usklajen s pravnim redom 
EU in že zagotavlja pregleden sistem državnih razvojnih pomoči 
in finančnih sredstev EU. 

poročevalec, št. 63 80 24. julij 2001 



B.2. Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

Republika Slovenija pripravlja Državni razvojni program za obdobje 
2001-2006. V njem predlaga programe, podprograme in ukrepe, 
ki imajo značaj t.i. "Ukrepov Cilja 1". Na sedanji ravni razvitosti 
Republike Slovenije (okoli 70% povprečne ravni razvitosti 
Evropske unije) so takšni ukrepi, ki naj bi zagotovili razvojno 
dohitevanje evropske ravni razvitosti, nujno potrebni. Še posebej 
to velja v regiji SKTE-2 Preostala Slovenija, kjer dosega raven 
gospodarske razvitosti le 59% povprečja EU-15. Republika 
Slovenija je mnenja, da je potrebno v pogajalskem procesu poiskati 
rešitve, ki bodo omogočile, da bo SKTE-2 regija Preostala Slovenija 
v daljšem časovnem obdobju upravičena do t.i. "Ukrepov Cilja 1". 
To je še posebej pomembno glede na dejstvo, da ta regija SKTE- 
2 kar v dveh tretjinah meji na manj razvita območja v sosednjih 
državah, ki lahko v daljši časovni perspektivi računajo na "status 
Cilja 1. Navedeno se kaže kot še posebej pomembno v pogojih 
prostega pretoka kapitala. 

Priprava DRP-RS poteka hkrati s pripravo državnega proračuna 
za leto 2002 in Načrta razvojnih programov proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 do 2005. Z uvedbo večletnega 
proračunskega načrtovanja in pripravo SGRS in DRP-RS, se 
Slovenija prilagaja sistemom indikativnega načrtovanja 
javnofinančnih izdatkov v državah Evropske unije. 

V okviru priprave DRP-RS bo Slovenija, v skladu z novim sistemom 
večletnega proračunskega načrtovanja in v skladu z določili 
Regulative 1260/99 o delovanju strukturnih skladov, pripravila 
finančni razrez celotnih sredstev - iz državnih, tujih in zasebnih 
virov ki bodo porabljena v Sloveniji v obdobju 2001-2006 na 
nacionalni ravni ter zagotavljanje dodatnosti sredstev (additionality) 
pri uporabi sredstev EU. 

Republika Slovenija z ukrepi svoje ekonomske politike že izvaja 
diferencirano pomoč območjem, ki zaostajajo v razvoju in meni, 
da je smiselno s to politiko nadaljevati tudi v pogojih članstva v 
Evropski uniji. Vlado Republike Slovenije k takšnemu stališču 
zavezuje tudi sklep Državnega zbora republike Slovenije ob 
sprejemu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 

Slovenija sodeluje v programu Phare čezmejno sodelovanje s 
sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko že od leta 1994. 
Tuja sredstva v višini 43 mio EUR so bila do leta 2000 namenjena 
projektom na področjih transporta in obmejne infrastrukture, 
okolja, turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture in 
človeških virov. Z letom 2000 je ta program namenjen še večjemu 
poudarku čezmejnega, inter-regionalnega in trans-nacionalnega 
sodelovanja, ki naj bi temeljilo na vzpostavitvi regionalnih struktur 
ter gradnji skupnega prostora in uravnoteženega regionalnega 
razvoja. Evropska unija je kot vsem državam kandidatkam tudi 
Republiki Sloveniji namenila sredstva za Posebni pripravljalni 
program za strukturne sklade, ki je namenjen predvsem 
institucionalni krepitvi in pripravam na bodočo strukturno politiko. 
V letu 2000 je bil velik del tujih sredstev namenjen ekonomski in 
socialni koheziji izbranim pilotnim regijam (Pomurje, Savinjska in 
Zasavje). Predvidoma bo v letu 2001 za čezmejno sodelovanje 
Slovenije z Italijo in Madžarsko ter za ekonomsko in socialno 
kohezijo namenjenih 10,5 mio EUR sredstev Evropske unije. 

B.3. Upravna usposobljenost 

V skladu s sprejeto zakonodajo v Republiki Sloveniji delujejo ključne 
institucije za izvajanje strukturne politike na državni ravni: Svet 
za strukturno politiko, Agencija Republike Slovenije za regionalni 
razvoj. Ustanovljene institucije se morajo do konca leta 2002 
kadrovsko okrepiti tako, da bo zlasti Agencija Republike Slovenije 
za regionalni razvoj tudi kadrovsko usposobljena za izvajanje 

nalog v zvezi z izvajanjem Uredbe o splošnih akreditacijskih 
pogojih plačilnih agencij RS za uporabo finančnih sredstev EU 
(Ur.l.RS 107/99) ter izvajanje nalog v zvezi z strukturnimi skladi 
tako z vidika programiranja kot z vidik finančnega nadzora. Za 
izvedbo te naloge je potrebno dodatno zaposliti deset delavcev. 

TESNO INSTITUCIONALNO SODELOVANJE (TVVINNING) 

Na področju regionalne politike se v Republiki Sloveniji izvaja 
tvvinning projekt "PPP - Strukturna in kohezijska politika". Kot del 
Posebnega pripravljalnega programa za strukturne sklade v 
Sloveniji se je začel izvajati v novembru 1999 in zelo dobro 
napreduje. Nosilna država projekta je Irska. 

2.3.22 Okolje 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Kakovost zraka 

Na področju Varstva zraka - Kakovost tekočih goriv (Direktive 
87/416/EEC, 93/12/EEC, 98/70/EC, 1999/30/EC) sta bila 
septembra 2000 sprejeta dva predpisa: Odredba o spremembah 
in dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti 
žvepla, svinca in benzena (Ur.l. RS, št. 78/2000) in Pravilnik o 
kakovosti tekočih goriv (Ur.l. RS, št. 78/2000). Z navedenima 
predpisoma so bile odpravljene še zadnje neskladrfosti pravnega 
reda RS , zlasti v delu, ki se nanaša na zmanjšanje žvepla v 
tekočih gorivih. 

Ravnanje z odpadki 

Na področju Ravnanja z odpadki - Embalaža in odpadna embalaža 
(Direktiva 94/62/EC) je bil oktobra 2000 sprejet Pravilnik o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 104/2000). 

Na področju ravnanja z odpadki - Baterije in akumulatorji (Direktivi 
91/157/EEC, 93/86/EEC) je bil oktobra 2000 sprejet Pravilnik o 
ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi 
(Ur.l. RS, št. 104/2000). S sprejemom tega predpisa je področje 
Baterije in akumulatorji v celoti usklajeno s pravnim redom EU. 

Kakovost voda 

Na področju Varstva voda - Komunalne odpadne vode (Direktiva 
91/271/EEC) so bila z Uredbo o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih 
čistilnih naprav (Ur.l. RS št. 31/2001), ki je bila sprejeta 2001, 
določena občutljiva območja. 

Da bi se dodatno uredile zahteve iz določil priloge III direktive 91/ 
271/EEC, ki zahteva določitev mejnih vrednosti emisij odpadnih 
voda iz živilsko-predelovalne industrije, je bil na področju 
komunalnih odpadnih voda februarja 2001 sprejet in uveljavljen 
še naslednji predpis: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora 
(Ur. I. RS, št 11/2001) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za 
lepljenje (Ur.l. RS, št. 11/2001). 

Na področju Varstva voda - Onesnaženje z nitrati (Direktiva 91/ 
676 EEC) je bila maja 2001 sprejeta Uredba o spremembah in 
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dopolnitvah uredbe o vnosu rastlinskih hranil in nevarnih snovi v 
tla (Ur.l. RS, št 35/2001), ki je celotno območje RS določila za 
nitratno občutljivo območje. 

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) je bila septembra 2000 
sprejeta in uveljavljena še Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz naprav za litje železa in jekla ter tempranje (Ur. I. 
RS, št. 90/2000). 

Na področju površinskih voda (Direktive 75/440/EEC, 77/795/ 
EEC, 79/869/EEC) je bila decembra 2000 sprejeta Uredba o 
kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo (Ur.l. RS, št. 125/2000) in aprila 2001 sprejet Pravilnik o 
imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih 
odvzema za oskrbo s pitno vodo (Ur.l. RS št. 40/2001). S sprejemom 
obeh predpisov je področje površinskih voda skoraj povsem 
usklajeno s pravnim redom EU. 

Nadzor nad Industrijskim onesnaževanjem In tveganja 

Na področju Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in 
tveganja - Onesnaženje z azbestom (Direktivi 87/217/EEC in 91/ 
692/EC ) je bil oktobra 2000 sprejet Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 105/2000). S sprejemom tega 
predpisa je pravni red RS na področju onesnaževanja z azbestom 
v celoti usklajen s pravnim redom EU. 

Na področju Emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav 
(Direktiva 88/609/EEC, amandma Direktive 94/66/EC) je bila 
oktobra 2000 sprejeta uredba o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Ur.l. RS, št. 105/ 
2000). S sprejemom tega predpisa je pravni red RS na področju 
Emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav v celoti usklajen s 
pravnim redom EU. 

Kemikalije 

Na področju kemikalij - uvoza in izvoza določenih nevarnih 
kemikalij (Direktivi 2455/92EEC, 3134/94/EEC) je bil junija 2001 
sprejet Pravilnik o izvajanju Postopka o soglasju po predhodnem 
obveščanju (Prior Consent Procedure-PIC; Ur.l. RS, št. 50/2001). 
S sprejemom tega pravilnika je področje uvoza in izvoza določenih 
nevarnih kemikalij v celoti usklajeno s pravnim redom EU. 

Hrup 

Na področju varstva pred hrupom Hrup vozil in strojev ( Direktive 
79/113/EEC, 81/1051/EEC, 85/405/EEC, 84/533/EEC, 85/406/ 
EEC, 84/534/EEC, 87/405/EEC, 84/535/EEC, 85/407/EEC,84/536/ 
EEC, 85/408/EEC, 84/537/EEC, 85/409/EEC, 84/538/EEC, 87/ 
252/EEC, 88/180/EEC, 88/181/EEC, 86/662/EEC, 89/514/EEC, 
95/27/EC, 86/594/EEC, 84/532/EEC) je bil januarja 2001 sprejet 
Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Ur.l.RS, št. 13/ 
2001). S sprejemom navedenega pravilnika je pravni red RS skoraj 
povsem usklajen s pravnim redom EU. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

Horizontalna zakonodaja 

V okviru aktivnosti za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski 
agenciji za okolje je RS, v Bruslju 9.10.2000, podpisala Sklepno 
listino pogajanj za sprejem Sporazuma med ES in RS o sodelovanju 

Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in v Evropskem 
okoljskem in opazovalnem omrežju. 

Marca 2001 se je RS vključila v komunitarni program LIFE 
(Sklep Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejemu določil in 
pogojev za sodelovanje Republike Slovenije pri finančnem 
instrumentu za okolje (LIFE) - dokument št. UE-SI 964/00 ). Na 
nacionalni ravni so bili že izbrani projekti z obeh področij LIFE - 
okolje in LIFE - narava ter poslani v oceno na Evropsko komisijo. 

Kakovost vode 

Na osnovi Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o vnosu 
rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla, ki je bila sprejeta maja 
2001, so v pripravi akcijski programi za zmanjševanje 
onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske proizvodnje. 

Ravnanje z odpadki 

Na področju Embalaža in odpadne embalaže je tekla vrsta 
aktivnosti. V skladu z zahtevami za dodatna pojasnila k 
pogajalskim izhodiščem je bila izdelana celovita ocena 
implementacije zahtev direktive. 

Na področju Ravnanja z odpadki se v skladu z revizijo Državnega 
programa za prevzem pravnega reda EU pripravlja vrsto 
operativnih programov. 

Spremembe podnebja 

Na področju Sprememb podnebja je bila novembra 2000 sprejeta 
Strategija in akcijski program zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Horizontalna zakonodaja 

Ppstopki za< izdajo okoljevarstvenega soglasja so v RS utečeni 
že vrsto let. Z ustanovitvijo Agencije za okolje so nanjo prešle tudi 
pristojnosti na področju. Dodatni napori za ustrezno implementacijo 
zakonodajnih zahtev pa se nanašajo na usposabljanje. Tako je 
bilo tudi v preteklem letu izvedenih več usposabljanj odgovornih 
delavcev na upravnih enotah, pooblaščencev za izdelavo presoj 
vplivov na okolje in investitorjev. 

Aktivnosti za vzpostavitev postopkov, ki zagotavljajo ustrezen 
dostop do okoljskih informacij in ustrezno poročanje Evropski 
komisiji ter aktivnosti za vzpostavitev EIONET intenzivno potekajo. 
V preteklem letu je bilo organiziranih vrsto delavnic na temo 
prostega dostopa do informacij. 

Varstvo zraka 

Pristojnost na področju varstva zraka je od Hidrometeorološkega 
zavoda prevzela Agencija za okolje. Postopke ocenjevanja 
kakovosti zraka vključno z monitoringom, modeliranjem in 
obveščanjem javnosti je izvajal že Hidrometeorološki zavod, tako 
da večjih vsebinskih sprememb v preteklem letu ni bilo. 

Ravnanje z odpadki 

Pristojnosti na področju ravnanja z odpadki so opredeljene že 
vrsto let, postopki pa večinoma utečeni. Z ustanovitvijo Agencije 
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za okolje so naloge Uprave za varstvo narave prešle nanjo. 
Aktivnosti v preteklem letu so bile namenjene predvsem 
dograjevanju sistema z manjkajočimi predpisi. 

Varstvo voda 

Tudi na področju varstva voda so pristojnosti in naloge opredeljene 
že vrsto let. Državna mreža nadzora kakovosti voda obstaja, 
prav tako je vzpostavljen sistem zbiranja podatkov. Laboratoriji 
za analizo kakovosti voda in onesnaževanja voda so v postopku 
akreditacije. Na osnovi novega zakona o vodah, ki bo predvidoma 
sprejet do konca leta 2001, bo vzpostavljen novi institucionalni 
okvir. Tako bo upravljanje z vodami izhajalo iz opredelitve dveh 
povodij in ne več iz osmih. 

Varstvo narave 

Na področju varstva narave so bile glavne aktivnosti namenjene 
predvsem pripravi ustreznih podzakonskih aktov, strokovnih 
podlag za opredelitev SPA (Special Protection Areas) in pSCI 
(potential Sites of Community Importance), organizaciji izvajanja 
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES) ter formalnega začetka delovanja 
Zavoda za ohranjanje narave, ki je bil ustanovljen na osnovi določil 
Zakona o ohranjanju narave (Ur. I. RS, št. 56/99). 

Gensko spremenjeni organizmi 

Na področju gensko spremenjenih organizmov teče 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. 

Kemikalije 

Institucije na področju kemikalij že delujejo. Glavna institucija 
pristojna za implementacijo pravnega reda je Urad za kemikalije, 
ki je bil ustanovljen leta 1999. Od leta 1996 pa že deluje 
medresorska komisija za varno ravnanje s kemikalijami. Preteklo 
leto je bilo namenjeno pripravi manjkajočih predpisov in 
usposabljanju zaposlenih. Tako je bilo za izvajanje določil zakona 
o kemikalijah usposobljenih pet inšpektorjev. Pooblaščeni 
laboratoriji pa so v postopku akreditacije. 

Hrup 

V preteklem letu so bili natančneje opredeljeni postopki in 
pristojnosti na področju hrupa . Tako bo za izvajanje upravnih 
postopkov na področju hrupa pristojna Agencija za okolje, za 
akreditacijo pristojnih teles in kriterije pa sta zadolženi Ministrstvo 
za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarstvo. 

Jedrska varnost In varstvo pred sevanji 

Na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji tečejo 
priprave na reorganizacijo Uprave za jedrsko varnost, ki bo 
preoblikovana v agencijo. Zakonski okvir za delovanje agencije 
bo postavil novi zakon o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji, 
ki je v pripravi in bo predvidoma sprejet v začetku leta 2002. 

V organizaciji TAIEX -a je Slovenijo, v letu 2001, obiskal irski 
strokovnjak, ki je sodeloval na tridnevni delavnici o prenosu direktiv 
s področja varstva pred sevanji v slovenski pravni red. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog na 
področju okolja 

B.1. Zakonodaja 

Pravni okvir za področje okolja je vzpostavljen že v veliki meri. 
Tvorijo ga Zakon o varstvu okolja (Ur L. RS, št.: 32/1993), 
Nacionalni program varstva okolja (Ur.L. RS, št.: 83/1999), Zakon 
o ohranjanju narave (Ur.L. RS, št.: 56/1999), Zakon o zaščiti živali 
(Ur.L. RS, št.: 98/1999), Zakon o kemikalijah (Ur.L. RS, št.: 36/ 
1999), Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.L. RS, št.: 79/1999) 
in številni pripadajoči podzakonski akti ter ratificirane konvencije 
s področij ohranjanja narave in področja kemikalij. Tako je pravni 
red RS na področjih horizontalne zakonodaje, ravnanja z odpadki, 
kemikalij in hrupa skoraj povsem usklajen s pravnim redom EU, 
nekaj več neusklajenosti pa je na področjih varstva zraka in 
podnebnih razmer, varstva narave in varstva pred industrijskim 
onesnaženjem ter tveganji, varstva voda, gensko spremenjenih 
organizmov ter na področju jedrske varnosti in varstva pred 
sevanji. 

Glavna naloga na zakonodajnem področju v letih 2001 in 2002 je 
sprejetje še preostalih štirih ključnih zakonov (Zakona o vodah, 
Zakona o uporabi genske tehnologije, Zakona o jedrski varnosti 
in varstvu pred sevanji, Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu okolja) in njihovih podzakonskih aktov. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Večina sprejetih predpisov se že izvaja. Na osnovi sprejetega 
Nacionalnega programa varstva okolja se pripravljajo in izvajajo 
sektorski akcijski programi. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na področju okolja je večina institucij ustanovljenih že vrsto let. 
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost, Urad 
za kemikalije, Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Zdravstveni 
inšpektorat že izvajajo in spremljajo izvajanje večine sprejetih 
predpisov. Obsežna reorganizacija državne uprave, ki je v teku, 
se nanaša tudi na področje varstva okolja. Tako bo imela v 
prihodnje glavne pristojnosti za implementacijo okoljske 
zakonodaje Agencija RS za okolje, ki je bila ustanovljena aprila 
2001. Agencija ima status organa v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor ter prevzema naloge Uprave za varstvo narave, Uprave 
za geofiziko in Hidrometeorološkega zavoda RS. Agencija bo 
popolno upravno usposobljena do konca leta 2001, na področju 
varstva okolja pa bo opravljala upravne in strokovne naloge, ki 
se nanašajo na celovito varstvo okolja in naravnih dobrin; na 
varstvo voda, zraka in tal; na presojo vplivov na okolje; na javne 
službe varstva okolja in naravnih dobrin; na varstvo pred hrupom 
in drugimi tveganji za okolje; na ohranjanje narave; na gospodarjenje 
z vodami in vodnogospodarskimi objekti in napravami; na javne 
službe urejanja voda in podeljevanje koncesij za rabo voda; na 
spodbujanje in izvajanje programov učinkovite rabe energije; na 
monitoring in drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških, 
agroloških in ekoloških elementov; na ravnanje z odpadki, razen 
radioaktivnih; ter na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti s teh 
področij in mednarodno izmenjavo podatkov. 
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Ministrstvo za okolje in prostor si bo tudi v prihodnje pristojnosti 
na področjih pitne vode, kemikalij in jedrske varnosti delilo z 
Ministrstvom za zdravstvo, na področju varstva narave z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na področju 
varstva pred nesrečami z Ministrstvom za obrambo. 

Vse institucije so delno ustrezno upravno usposobljene. 
Kadrovska in strokovna krepitev teče v vseh institucijah pristojnih 
za varstvo okolja že od leta 1998. Na področju zaposlovanja je bil 
narejen velik korak naprej v letu 2000, še zlasti na področju 
zaposlovanja novih okoljskih inšpektorjev. Tako se je število 
zaposlenih na EU zadevah, zlasti na področju ravnanja z odpadki, 
varstva voda in inšpekcijskega nadzora, povečalo skoraj za 50%. 

dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov. Zakon je v osnutku že 
pripravljen in je v fazi medministrskega usklajevanja. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Upravna usposobljenost varovanja potrošnikov je zadovoljiva in 
na tem področju ni potrebno ustanavljati novih institucij. Vlada 
Republike Slovenije preko razpisov podpira delovanje nevladnih 
potrošniških organizacij. V letu 2001 so v teku trije razpisi na 
področju svetovanja potrošnikom, izdaje revije potrošnikov ter 
za delovanje potrošniških organizacij. 

2.3.23 Varstvo potrošnikov in zdravja 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Državni zbor je julija 2000 sprejel Zakon o potrošniških kreditih 
(Ur.l. 70/2000), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 87/ 
102/EGS o potrošniških kreditih. 

Na podlagi Zakona o potrošniških kreditih je Republika Slovenija 
sprejela še Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni 
posrednik (Ur. I. RS, št.102/2000) ter Pravilnik o določitvi pogojev, 
ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja (Ur.l. RS, št. 102/ 
2000) ter Odredbo o obliki in vsebini nalepke, ki izkazuje 
izpolnjevanje pogojev za potrošniško kreditiranje. 

V juliju 2000 je bil sprejet tudi Zakon o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva (Ur.l. RS 65/00). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Vsled izbruha nalezljivih bolezni med živalmi v nekaterih državah 
Evropske unije je bilo obdobje od lanskega poročila o napredku 
zaznamovano predvsem s problematiko zaščite potrošnikov 
glede hrane. Vlada Republike Slovenije je v aprilu sprejela Strategijo 
o varnosti hrane, s katero se je aktivno vključila v evropski dialog 
na tem področju. 

V letu 2001 potekajo intenzivne priprave za vzpostavitev sistema 
izvensodnega reševanja potrošniških sporov na finančnem 
področju. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Ob sprejemu Zakona o potrošniških kreditih, Je Urad RS za varstvo 
potrošnikov organiziral poseben seminar. Urad se je tudi 
kadrovsko okrepil z zaposlitvijo dveh novih strokovnjakov. 

V letu 2000 in 2001 so strokovnjaki Evropske unije redno 
pregledovali slovenska podjetja in organizacije, ki so vključene v 
pripravo mesnih in mlečnih izdelkov. Po ocenah evropskih 
strokovnjakov ta podjetja in organizacije zagotavljajo zadovoljiv 
nivo zaščite potrošnikov. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Za popolno uskladitev z evropskim pravnim redom bo Republika 
Slovenija do junija 2002 sprejela še Zakon o spremembah in 

2.3.24 Sodelovanje na področju pravosodja in 
notranjih zadev 

PRAVOSODJE 

A. Napredek od zadnjega poročila 

A.1. Prenos zakonodaje 

Na področju zakonodajnih nalog se zaključuje proces usklajevanja 
s pravnim redom Evropske unije ter hkrati izvaja zakonodajne 
naloge za povečevanje učinkovitosti pravosodja. 

Na področju kaznovalnega prava je bil po obsežnih spremembah 
zakonodaje v preteklih letih (noveliranje Kazenskega zakonika, 
Zakona o kazenskem postopku, Zakona o državnem tožilstvu, 
Zakona o prekrških, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
sprejem novega Zakona o kazenski odgovornosti pravnih oseb), 
z ratifikacijo preostalih mednarodnih konvencij vzpostavljen 
sodoben kazenskopravni sistem. V preteklem letu so bile 
ratificirane Evropska konvencija o mednarodni veljavnosti 
kazenskih sodb (Ur. I. RS-MP št. 19/2000), Evropska konvencija 
o zatiranju terorizma (Ur. I. RS-MP št. 27/2000) in Sporazum o 
nedovoljenem prometu po morju za izvajanje 17. člena Konvencije 
ZN zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Ur. I. RS- 
MP št. 27/2000), v letu 2001 pa Konvencija o boju proti 
podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem 
poslovanju (Ur. I. RS-MP št. 1/2001). Podpisana pa je Konvencija 
ZN o transnacionalni kriminaliteti in Sporazum skupine držav v 
boju proti korupciji (GRECO). 

Na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih 
zadevah sta bili ratificirani (Haaška) Konvencija o vročitvi sodnih 
in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini in 
Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih 
zadevah v tujini (Ur. I. RS-MP št. 19/2000). 

Zakonodajnim ukrepom, ki so bili sprejeti v preteklih letih za 
odpravo sodnih zaostankov oziroma za povečanje učinkovitosti 
sodstva, so v preteklem letu sledile še spremembe in dopolnitve 
Sodnega reda (Ur. I. RS št. 113/2000), s katerimi so bili natančno 
opredeljeni sodni zaostanki, v maju 2001 pa je bil spremenjen 
Zakon o sodniški službi (Ur. I. RS št. 48/2001), ki z reguliranjem 
razporejanja sodnikov omogoča izvajanje projektov za odpravo 
sodnih zaostankov. 

V mesecu maju je bil sprejet tudi Zakon o brezplačni pravni pomoči 
(Ur. I. RS št. 48/2001), ki sistematično ureja pravico do sodnega 
varstva po načelih enakopravnosti in upoštevaje socialni položaj 
upravičencev do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje 
stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega 
postopka. 

Sprejeta je bila tudi Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige 
z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v 
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zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra (Ur. I. RS št. 42/ 
2001), ki v povezavi s procesom informatizacije ureja računalniški 
prenos določenih podatkov iz centralne baze zemljiškega katastra 
in njihovo uskladitev ter združitev s podatki iz ročno vodene 
zemljiške knjige. 

Na junijsko sejo Državnega zbora pa sta s pravosodnega 
področja uvrščena predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu osebnih podatkov (hitra obravnava) in 
Obligacijskega zakonika, ki je v drugi obravnavi. 

A.2. Uveljavljanje zakonodafe In izvajanje politik 

V zadnjem letu sprejeta zakonodaja ne terja izvedbenih predpisov 
ali novih institucionalnih struktur, saj jo izvajajo obstoječe institucije 
v pravosodju, novosti pa so vključene tudi v programe 
usposabljanja delavcev v pravosodju. Zlasti potrebni organizacijski 
in kadrovski ukrepi bodo imeli določene finančne implikacije, ki so 
že ali bodo pokrite s proračunskimi sredstvi. Z mednarodnimi 
konvencijami sprejetim obveznostim bodo sledile tudi ustrezne 
prilagoditve notranje zakonodaje, ki so načrtovane v Državnem 
programu za prevzem pravnega reda do konca 2002. 

V zadnjih letih uvedene novosti na področjih stečajev, vračanja, 
poravnavanja v lažjih kazenskih zadevah ter izvršbe so se v 
praksi uveljavile. 

Proces informatizacije v pravosodju poteka po načrtih, doseženi 
so ustrezni rezultati. Slovensko pravosodje razpolaga z dobro 
razvitim sistemom informacijske podpore, tako v pogledu 
programske opreme kot hardvvarea. Projekt informatizacije 
zemljiške knjige je načrtovan do leta 2004, elektronsko pa je 
obdelana že več kot desetina vložkov. 

Osrednja politika, to je odpravljanje sodnih zaostankov, je usklajena 
med ustreznimi pravosodnimi organi in se izvaja tako z realizacijo 
načrtovanih zakonodajnih, organizacijskih kot kadrovskih in 
finančnih sredstev. Podrobneje je predstavljena v poglavju o 
sodstvu (v političnih merilih). 

A.3. Upravna usposobljenost 

V Ministrstvu za pravosodje dela 23 delavcev na področju 
evropskih zadev, od tega 7 v Uradu za evropske zadeve, ostali 
pa pri pripravi zakonodaje. 

Na podlagi Zakona o pravdnem postopku in Zakona o izvršbi in 
zavarovanju ter ustreznih predpisov, sprejetih na podlagi teh 
zakonov, delujejo pooblaščeni vročevalci (91), oziroma izvršitelji 
(50), na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
pa usposobljeni stečajni upravitelji (63), kar prispeva k pospešitvi 
in učinkovitosti teh postopkov. 

V letu 2000 je bilo izvoljenih v sodniško funkcijo 41 sodnikov, tako 
je bilo ob koncu leta 2000 na sodiščih v Sloveniji skupaj 728 
sodnikov in 2028 sodnega osebja.Kljub temu, da sodišča ob taki 
kadrovski zasedbi obvladujejo pripad zadev, se ocenjuje, da bo 
potrebno zasesti vsa sistemizirana mesta in posebej preučiti 
ustreznost števila sistemiziranih mest strokovnih sodelavcev. 

Center za izobraževanje v pravosodju izvaja programe 
izobraževanja v pravosodju. Tako je bilo v letu 2000 pripravljenih 
več kot 35 različnih izobraževanj in posebna pozornost je 
namenjena izobraževanju iz prava EU. Na tem področju je bil 
razvit program osnovnega izobraževanja z domačimi predavatelji, 
ki je sodnikom stalno na voljo, zagotovljeni so tudi seminatji za 
pridobivanje specializiranega znanja. Precejšnje število 

pravosodnih delavcev se je v organizaciji Centra udeležilo tudi 
izobraževanj v tujini. 

Tudi v okviru twinning programa Organizacija in delovanje 
pravosodja ter izobraževanje, ki poteka od leta 2000, je posebni 
sklop namenjen izobraževanju v pravosodju. Ekspertna misija 
tujih strokovnjakov je pripravila poročilo o delovanju Centra za 
izobraževanje v pravosodju ter usmeritve za pripravo dolgoročnih 
programov. 

Ob koncu leta 2000 se je Slovenija vključila tudi v horizontalni 
Phare program usposabljanja sodnikov za implementacijo 
pravnega reda EU. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Na področju pravosodja je prevzet večji del pravnega reda EU in 
realizirane so bile načrtovane zakonodajne naloge. Na podlagi 
ugotovitev tehničnih konzultacij s področja pravosodja in notranjih 
zadev, ki so potekale 14.3.2001 v Bruslju in kjer je bila podana 
splošna ugodna ocena o napredku na področju pravosodja in 
notranjih zadev, je bilo z dodatnimi pojasnili dopolnjeno pogajalsko 
izhodišče Republike Slovenije za področje 24 (sklep Vlade RS z 
dne 19. aprila 2001) in poslano Evropski komisiji za začetek 
pogajanj v okviru tega poglavja. Pri nadaljnjem usklajevanju in 
izvajanju usklajene zakonodaje Republika Slovenija ne pričakuje 
posebnih problemov, zato tudi ne zahteva prehodnega obdobja 
ali izjem in bo svoj pravni red na tem področju uskladila s pravnim 
redom EU do konca leta 2002. 

Poglavitne zakonodajne naloge na področju pravosodja, 
vsebovane tako v najnovejšem pogajalskem izhodišču kot 
Državnem programu za prevzem pravnega reda do konca leta 
2002, so sledeče: 
- do konca leta 2001 bo ratificirana Evropska konvencija o prenosu 
postopkov v kazenskih zadevah; 
- v letu 2002 bosta spremenjena in dopolnjena Kazenski zakonik 
in Zakon o kazenskem postopku; 
- do konca leta 2001 je načrtovan sprejem Obligacijskega 
zakonika; 
- v letu 2001 je načrtovana še nadaljnja sprememba Zakona o 
sodniški službi; 
- s spremembo Zakona o pravdnem postopku v letu 2001 bo 
urejeno izvensodno poravnavanja sporov; 
- v letu 2001 so načrtovane spremembe Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih ter izboljšave v izvršilnem postopku s 
spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju; 
- v letu 2001 bo spremenjen in dopolnjen Zakon o zemljiški knjigi; 
- s spremembo Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki bo sprejet 
do konca leta 2001, se uvaja neodvisni nadzor nad varstvom 
osebnih podatkov, ki ga bo opravljal varuh človekovih pravic, ter 
se ta funkcija razmejuje od inšpekcijskega nadzora; 
- na področju mednarodnega sodnega sodelovanja v civilnih 
zadevah je do konca leta 2001 načrtovana ratifikacija Evropske 
konvencije o priznanju in izvršitvi odločb v zvezi z vzgojo in 
varstvom otrok in o vzpostavitvi skrbništva. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

Pri implementaciji usklajene zakonodaje Republika Slovenija ne 
pričakuje težav, saj je dosežena že visoka stopnja usklajenosti 
pravnega reda na področju pravosodja, zagotovljeni pa so tudi 
kadrovski, materialni in finančni resursi ter vzpostavljene ustrezne 
sistemske rešitve, vključno z ustreznim mednarodnim 
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sodelovanjem. Zakonodajni načrti so narejeni do konca leta 2002, 
potrebnim spremembam zaradi eventualnih novosti pa je 
pripravljena in sposobna slediti. 

Tudi ustrezne politike na področju pravosodja, kot so proces 
informatizacije, usposabljanja in odpravljanja sodnih zaostankov, 
so vzpostavljene in se izvajajo skozi obstoječe strukture. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Institucionalna krepitev in upravno usposabljanje je predvideno z 
nadaljevanjem informatizacije zemljiške knjige (projekt bo 
zaključen do leta 2004), z izvajanjem programov oziroma ukrepov 
za reševanje in odpravo sodnih zaostankov, s tehnološkim 
posodabljanjem poslovanja pravosodnih organov ter z nadaljnjim 
zapolnjevanjem nezasedenih sistemiziranih delovnih mest. 

Permanentno usposabljanje delavcev v pravosodju, s poudarkom 
na evropskih zadevah, poteka v okviru programov Centra za 
izobraževanje v pravosodju in drugih načinov izobraževanja. 
Izobraževanje delavcev v pravosodnih organih je permanentna 
in prioritetna naloga, čemur je namenjen tudi del twinning projekta, 
ki ima za cilj izdelavo dolgoročnega programa permanentnega 
izobraževanja v pravosodju, predvsem na področju prava EU. 

Drugi del tega projekta tesnega institucionalnega sodelovanja, ki 
poteka od avgusta 2000 v sodelovanju z nemškim partnerjem, je 
namenjen pripravi potrebnih sprememb za učinkovitejše delovanje 
pravosodja, zlasti za reševanje sodnih zaostankov, ter nadaljnjemu 
prilagajanju zakonodaje evropskemu pravnemu redu. Projekt je 
bil sprva načrtovan do konca avgusta 2001, vendar se je glede 
na soglasje obeh pogodbenic podaljšal do februarja 2002. 

NOTRANJE ZADEVE 

A. Napredek od zadnjega poročila 

A.1. Prenos zakonodaje 

Na področju notranjih zadev je pravni red Republike Slovenije v 
veliki meri usklajen s pravnim redom Evropske unije. 

V obdobju zadnjih let je bila sprejeta vsa načrtovana zakonodaja, 
ki ureja področje azila, tujske problematike in zaposlovanja tujcev: 
Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije, Zakon o tujcih' 
Zakon o azilu, v letu 2000 pa še Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (Ur. I. RS št. 36/2000), ki se uporablja od 
12.5.2001, ter Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. I. RS št. 
66/2000). Slednji uveljavlja nov sistemski pristop glede 
zaposlovanja in drugih oblik dela tujcev, ki v okviru omejitvene 
kvote omogoča nadzor pri zaposlovanju tuje delovne sile. Zakon 
upošteva smernice glede politike zaposlovanja in dela državljanov 
tretjih držav na trgih držav članic Evropske unije. 

Na podlagi Zakona o tujcih so bili sprejeti sledeči izvršilni predpisi: 
Navodilo o vsebini in formatu vizuma in Navodilo o vsebini, obliki, 
načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za 
prebivanje (Uradni list RS, št. 45/2000), Pravilnik o posebnih pravilih 
bivanja in gibanja tujcev v Centru za odstranjevanje tujcev in 
pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov (Uradni list RS, 
št. 97/2000) ter Navodilo o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo 
vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz 
humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma (Uradni list 
RS, št. 2/2001). 

V letu 2000 so bili na področju azila oziroma zaščite, ki jo Republika 
Slovenija omogoča različnim kategorijam tujcev, sprejeti 
posamezni podzakonski predpisi ter uveljavljene nekatere 

dopolnitve v normativni ureditvi tega področja. V juliju 2000 je bilo 
sprejeto Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo 
v Republiko Sloveniji in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o 
sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za azil 
oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik (Ur. I. RS, št. 65/2000). V 
mesecu novembru 2000 je ustavno sodišče razveljavilo določbo 
40. člena Zakona o azilu in določilo možnost pritožbe zoper 
odločbo Upravnega sodišča na Vrhovno sodišče RS, s čimer se 
je opredelilo glede obstoja instančnega varstva v sodnem 
odločanju zoper odločbe organa, pristojnega za azil. V decembru 
2000 je bila sprejeta dopolnitev Zakona o azilu (Ur. I. RS, št. 124/ 
2000), ki se nanaša na omejitev gibanja prosilcev za azil zaradi 
suma zavajanja ali zlorabe postopka o azilu, Vladi pa je bilo dano 
pooblastilo, da določi varno tretjo državo v smislu 2. člena Zakona 
o azilu. 

Z odpovedjo brezviznih sporazumov z državami, katerih državljani 
potrebujejo vizum za vstop v države članice Evropske unije 
(Odločba Sveta št. 574/99 z dne 12.3.1999), je vizni režim glede 
tako imenovane »črne liste« v celoti uresničen že od decembra 
1999, glede »bele liste« pa je Republika Slovenija do dvanajstih 
držav (Bolivija, Brunei, Bolgarija, Kostarika, Ekvador, El Salvador, 
Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Paragvaj in 
Venezuela) ter za imetnike potnih listov specialnih administrativnih 
regij LR Kitajske (Hong Kong in Macao) ukinila vizumsko 
obveznost s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 17.5.2001. 
S tem je vizni režim Republike Slovenije v celoti usklajen z vizno 
politiko Evropske unije oziroma z Uredbo Sveta EU št. 539/01 z 
dne 15.3.2001. Za državljane Romunije je namreč v veljavi sklep 
Vlade RS z dne 16.3.2000, po katerem bo vizni režim Republike 
Slovenije do državljanov Romunije odvisen od odločitve Sveta 
Evropske unije. 

Sprejeta kazenska zakonodaja zaokrožuje posodobitev 
kazenskopravnega sistema ter uskladitev tega področja s pravnim 
redom Evropske unije, ki omogoča tudi učinkovito zatiranje 
organizirane kriminalitete. V celoti je bila sprejeta tudi zakonodaja 
s področja prepovedanih drog in pravni red EU je tako v veliki 
meri prevzet na področjih boja proti korupciji, terorizmu, zaščite 
finančnih interesov Evropske unije in držav članic, drog, 
policijskega in pravosodnega sodelovanja. Sprejeti mednarodni 
pravni akti s tega področja so navedeni v poročilu s pravosodnega 
področja. 

V okviru bilateralnega sodelovanja na področju policijskega 
sodelovanja, zatiranja kriminalitete in drugih oblik kaznivih dejanj 
je Republika Slovenija podpisala sporazume s 15 državami, na 
področju vračanja oseb, ki so nezakonito vstopile ali bivajo na 
območju ene od držav, pa s 23 državami. V zadnjem letu so bili 
podpisani sporazumi z ZR Nemčijo o sodelovanju v boju proti 
hujšim kaznivim dejanjem, s Kraljevino Belgijo o policijskem 
sodelovanju, z ZR Jugoslavijo o boju proti organiziranemu 
kriminalu, terorizmu in ostalim hujšim oblikam kaznivih dejanj ter 
sporazum o vračanju in ponovnem sprejemu oseb, ki ne 
izpolnjujejo pogojev za vstop na ozemlje druge države ali bivanje 
na njem. Predlogi zakonov o ratifikaciji teh sporazumov so uvrščeni 
na junijsko sejo Državnega zbora. Na isto sejo sta uvrščena tudi 
predloga zakona o tajnih podatkih in zakona o preprečevanju 
pranja denarja (oba v drugi obravnavi). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Sprejeta zakonodaja s področja notranjih zadev je v veliki meri 
implementirana tako s sprejetimi podzakonskimi akti kot z 
uvedenimi ustreznimi, med njimi tudi številnimi novimi 
institucionalnimi in organizacijskimi rešitvami. Skozi zakonodajo 
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in v praksi se uresničujejo imigracijska in vizna politika, varovanje 
in nadzor državne meje, policijsko sodelovanje in politike 
preprečevanja organiziranega kriminala. 

Vizni režim Republike Slovenije je v celoti usklajen z viznim 
režimom EU. Republika Slovenija je v veliki meri uskladila tudi 
posamezne dokumente z varnostno - zaščitnimi standardi, 
opredeljenimi v pravnem redu Evropske unije oziroma v 
schengenskem pravnem redu. V tem kontekstu so bili uveljavljeni: 
novi potni listi, vizna nalepka, nalepka za dovoljenje za bivanje in 
vprašalnik za vizum. Izdajanje novih potnih listin na podlagi Zakona 
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 65/ 
2000) se je pričelo marca 2001. 

Elektronski informacijski sistem za podporo viznemu poslovanju 
je vzpostavljen ter deluje v osmih diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih, postopoma se izgrajuje tudi v ostalih 
predstavništvih. 

Zakon o tujcih predvideva tudi možnost uvedbe letaliških tranzitnih 
vizumov za državljane določenih tretjih držav, ki pa doslej še niso 
bili uvedeni za nobeno državo, ker varnostne razmere tega niso 
narekovale. 

Glede na izjemen obseg in porast nezakonitih migracijskih tokov 
preko Slovenije, so bili sprejeti številni ukrepi: od pospešene 
uskladitve t.i. tujske zakonodaje s pravnim redom EU in popolne 
uskladitve vizne politike, do praktičnih ukrepov, kot so okrepitev 
nadzora nad prehajanjem državne meje, predvsem z Republiko 
Hrvaško in v notranjosti države, skupni nadzor državnih meja z 
Italijo in Hrvaško v obliki mešanih policijskih patrulj, okrepljeno 
sodelovanje s sosednjimi državami pri odkrivanju organizatorjev 
tihotapljenja ljudi, poostrene kazni za storilce kaznivih dejanj 
nezakonitega prehajanja državne meje ipd. 

Okrepilo se je sodelovanje med slovenskimi državnimi organi pri 
opravljanju mejne kontrole, predvsem sodelovanje policije in carine, 
ki je vsebovano tako v usmeritvenih dokumentih za delo obeh 
ustanov kot v skupnih aktivnostih na vodstveni in operativni ravni. 

Slovenija ima trenutno urejen t i. poenostavljen mejni režim s 
sporazumi o obmejnem prometu, sklenjenimi z Italijo in Avstrijo 
ter o planinskem turističnem prometu na obmejnem območju z 
Avstrijo. Sporazum o obmejnem prometu z Republiko Hrvaško je 
v postopku ratifikacije (uvrščen na junijsko sejo Državnega zbora). 

Okrepljeno je tudi splošno medresorsko sodelovanje med organi 
odkrivanja, pregona in drugimi organi, ki sodelujejo pri obravnavi 
organiziranega kriminala. Sektor za organizirani kriminal v okviru 
policije usklajuje aktivnosti udeleženih organov - Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja, Carinske uprave RS, Davčne 
uprave RS, proračunske inšpekcije in drugih sodelujočih v 
predkazenskem postopku, Državno tožilstvo pa je zaradi boljše 
koordinacije dela pri zatiranju organizirane kriminalitete sestavilo 
listo ekspertov iz različnih institucij, ki se vključujejo v 
multidisciplinarno obravnavo posameznih zadev. 

Posebna pozornost je namenjena učinkovitemu ukrepanju pri 
preprečevanju in obravnavi korupcije. Ob obravnavi poročila 
Skupine držav Sveta Evrope za boj proti korupciji - GRECO o 
stanju na področju korupcije v Republiki Sloveniji, je Vlada 
Republike Slovenije meseca marca 2001 ustanovila medresorsko 
Koordinacijsko komisijo za boj zoper korupcijo, katere naloga je 
predvsem okrepitev medresorskega sodelovanja pri 
preprečevanju ter odkrivanju korupcije in priprava sistemskih 
rešitev. 

Poleg bilateralnega policijskega sodelovanja potekajo tudi razne 
oblike sodelovanja z Europolom in policijami držav članic EU, 

predvsem z udeleževanjem strokovnih posvetov na posameznih 
področjih kriminalitete. 

Po realizaciji vseh zakonodajnih nalog na področju prepovedanih 
drog je v pripravi nacionalna strategija, ki bo skupaj z akcijskim 
programom sprejeta v letošnjem letu. 

V skladu s sklepom tako imenovanih tehničnih konzultacij s 
področja pravosodja in notranjih zadev z dne 14.3.2001, je Vlada 
Republike Slovenije 24.5.2001 sprejela Izvedbeni načrt za 
uveljavitev schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje 
meje EU (Schengenski akcijski načrt) in ga predložila Evropski 
komisiji. Dokument celovito opredeljuje tako že realizirane kot 
načrtovane naloge, ki jih bo potrebno opraviti do leta 2002, oziroma 
tudi v kasnejšem obdobju do leta 2005, za izvajanje 
schengenskega pravnega reda. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Za izvajanje nalog na področju azila je bil v okviru Urada za 
upravne notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve 
ustanovljen Sektor za azil, v okviru katerega je sistemiziranih 47 
delovnih mest. V okviru sektorja za azil deluje Služba za operativne 
zadeve, ki je pričela delovati 1.9.2000, ustanovljen pa je tudi 
informacijsko dokumentacijski center. 

V skladu z Zakonom o tujcih in Zakonom o azilu se je Prehodni 
dom za tujce preoblikoval v Azilni dom in Center za tujce. Obe 
kategoriji tujcev sta sicer še nastanjeni v ločenih prostorih v istem 
objektu, v pripravi pa sta projekta za izgradnjo novega azilnega 
doma ter doma za tujce na različnih lokacijah, za vzpostavitev 
obeh institucij pa so načrtovana tudi sredstva v okviru programa 
Phare za leto 2001. 

V letu 2000 je v okviru programa Phare potekal tudi tvvinning 
projekt s področja migracij. Osrednji namen projekta je bila 
nadaljnja uskladitev pravnega reda na področju migracij s pravnim 
redom Evropske unije, s posebnim poudarkom na vizni politiki in 
vizni praksi ter učinkovitem izvajanju Zakona o tujcih. Pri projektu 
je sodelovala Republika Avstrija. Na podlagi skupnih ugotovitev in 
priporočil bo ustrezno spremenjen in dopolnjen Zakon o tujcih. 

Uresničevanje določil Schengenskega sporazuma ter 
vzpostavitev nadzora nad bodočo zunanjo mejo Evropske unije 
predstavlja enega najobsežnejših in tudi finančno najzahtevnejših 
projektov. V sodelovanju s partnerskima državama Nemčijo in 
Avstrijo v okviru dveh tvvinning programov, ki potekata od 
septembra 1999, so bile opredeljene potrebne predpostavke za 
vzpostavitev nadzora državne meje: tehnični standardi za 
varovanje državne meje, mejnih prehodov, tehnična oprema za 
vzpostavitev informacijskega sistema, kadrovska struktura in 
programi strokovnega izobraževanja za dosego teh standardov, 
poteka pa tudi priprava novega zakona o nadzoru državne meje 
in drugih predpisov ter usposabljanje izvajalcev izobraževanja. 

Na posameznih segmentih so bile opravljene že številne naloge, 
ki so vsebovane tudi v Schengenskem akcijskem načrtu: 
pripravljena je projekcija zaposlovanja v policiji v obdobju od leta 
2000-2005 za potrebe nadzora državne meje ter izvajanja 
izravnalnih ukrepov, v letu 2000 je bilo zaposlenih in vključenih v 
izobraževalni program 363 kandidatov za policiste; v okviru priprav 
na usposabljanje so vsebine pravnega reda Evropske unije že 
vključene v programe Policijske akademije in Visoke policijsko- 
varnostne šole; pripravljen je celovit program nakupa tehnične 
opreme za obdobje do leta 2005; podrobno so opredeljene tudi 
potrebe za razvoj informacijsko-telekomunikacijskega sistema 
in potrebne investicije v opremo do leta 2005. 
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Na področju zatiranja organizirane kriminalitete so bile uvedene 
številne institucionalne novosti. Na podlagi spremenjenegaZakona 
o državnem tožilstvu deluje skupina državnih tožilcev za posebne 
zadeve. Z novo organiziranostjo policije so bile ustanovljene 
specializirane enote za raziskovanje korupcije, računalniške 
kriminalitete, kriminalitete v javnem in poslovnem sektorju ter na 
področju financ, enote za kriminalistično analitiko ter enote za 
preiskovalno podporo za zaščito prič in načrtovanje preventivnih 
aktivnosti. 

Na področju prepovedanih drog so ustanovljeni vladna Komisija 
in Urad Republike Slovenije za droge ter Komisija za koordinacijo 
dela represivnih organov, s sklepom ministra za zdravje pa je bila 
v začetku marca 2001 ustanovljena informacijska enota za 
prepovedane droge v okviru Inštituta za varovanje zdravja RS, ki 
je tudi kontaktna točka v mreži REITOX. 

Na področju preprečevanja korupcije je Vlada RS v mesecu marcu 
2001 ustanovila medresorsko Koordinacijsko komisijo za boj proti 
korupciji ter istočasno odločila tudi o ustanovitvi Urada RS za 
preprečevanje korupcije pri predsedniku Vlade RS, katerega 
osnovne naloge bodo, v sodelovanju z ustreznimi institucijami, 
uresničevanje priporočil iz poročila ocenjevalne misije GRECO, 
priprava nacionalne protikorupcijske strategije, priprava nove 
zakonodaje o preprečevanju korupcije v Sloveniji ter usmerjanje 
dela koordinacijske komisije za preprečevanje korupcije. 

Vlada Republike Slovenije je dne 21.12.2000 ustanovila ministrsko 
koordinacijo za vzpostavitev varnostnega, carinskega in 
inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji EU, ki jo vodi 
minister, pristojen za evropske zadeve. Člani so ministri pristojni 
za finance, notranje zadeve, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
zdravstvo, okolje in prostor, promet in zveze, zunanje zadeve in 
generalni sekretar vlade. Vloga ministrske koordinacije je v 
medresorskem koordiniranju in pospešitvi priprav za vzpostavitev 
zunanje meje EU, zlasti pri izgradnji potrebne infrastrukture in pri 
vzpostavljanju celostne funkcije, ki jo bo morala zagotoviti 
Republika Slovenija na svoji zunanji meji z državami nečlanicami. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Glede na to, da je večina pravnega reda EU s področja notranjih 
zadev že prevzeta v slovensko zakonodajo, so načrtovani 
zakonodajni projekti namenjeni dokončni uskladitvi na tem 
področju. 

Po dopolnjenem pogajalskem izhodišču in revidiranem Državnem 
programu za prevzem pravnega reda do konca leta 2002, so 
predvidene sledeče zakonodajne naloge: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih bo sprejet 
do sredine leta 2002; 
Uredba o načinih in pogojih za izdajo dovoljenj za prebivanje 
državljanov držav članic EU v Republiki Sloveniji bo sprejeta 
do konca leta 2002; 
Zakon o azilu bo spremenjen in dopolnjen do 30.6.2002, na 
njegovi podlagi pa bosta do konca leta 2002 sprejeta še 
Pravilnik o pogojih in načinih za zagotavljanje pravic prosilcev 
za azil in Pravilnik o načinu in pogojih zagotavljanja pravic 
beguncev; 
na podlagi določb Zakona o tujcih bo Republika Slovenija z 
uredbo vlade najkasneje do konca leta 2002 uskladila ureditev 
letaliških tranzitnih vizumov s schengenskim pravnim redom; 
nov Zakon o nadzoru državne meje bo sprejet do 30.6.2002; 
za izvajanje nalog v skladu s schengenskim pravnim redom 
bo v letu 2002 spremenjen in dopolnjen tudi Zakon o policiji ter 
sprejeti ustrezni podzakonski predpisi; 

- v okviru projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 
je načrtovana tudi priprava osnutka sporazuma, ki bo podlaga 
za ureditev policijskega sodelovanja preko notranjih 
schengenskih meja, v okviru tega projekta pa se pripravljajo 
tudi predpisi, ki bodo urejali pristojnosti in organizacijo dela 
SIRENE ter smernice za prekomejno policijsko sodelovanje. 

V sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije se 
pripravlja sporazum in izvedbeni načrt za leto 2001 o prostovoljnem 
vračanju tujcev, ki nezakonito bivajo na območju Republike 
Slovenije. 

Med načrtovanimi zakonodajnimi nalogami na področju 
bilateralnega policijskega sodelovanja in vračanja oseb so v 
pripravi sporazumi z Rusijo, Bolgarijo in Grčijo, ki bodo predvidoma 
podpisani še v letu 2001, pogovori o podpisih podobnih 
sporazumov pa potekajo še z BiH, Iranom, Turčijo, Veliko Britanijo, 
Francijo, Estonijo, Litvo in Latvijo. 

Po ugotovitvi organov Europola, da je stanje varstva osebnih 
podatkov v Republiki Sloveniji zadovoljivo, je omogočen začetek 
pogajanj o sklenitvi posebne pogodbe o sodelovanju med 
Europolom in Republiko Slovenijo. Osnutek pogodbe je pripravljen, 
podpis pogodbe in začetek njenega izvajanja pa se pričakuje še 
v letu 2001. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanja politik 

Glede na visoko stopnjo usklajenosti s pravnim redom na področju 
notranjih zadev, Republika Slovenija ne pričakuje težav pri 
sprejemu načrtovane zakonodaje in pri njenem uveljavljanju, prav 
tako pa tudi na področju izvajanja politik na področjih migracij, 
nadzora in varovanja državne meje, pri vzpostavljanju bodoče 
zunanje meje EU ter pri preprečevanju mednarodne organizirane 
kriminalitete. Vzpostavljeni so ustrezni mehanizmi tako v okviru 
države kot na področju mednarodnega sodelovanja, zlasti z 
Evropsko unijo in z državami članicami, s Svetom Evrope in z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami. 

Sodeč po ugodnih izkušnjah že izvedenih projektov tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja, se lahko pričakuje ustrezno 
pomoč pri oblikovanju novih zakonodajnih projektov in pri 
implementaciji zakonodaje ter politik tudi v okviru načrtovanih 
projektov Phare. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Z izvedbo načrtovanih nalog na institucionalnem področju"*bo 
Republika Slovenija pripravljena do konca leta 2002 izvajati pravni 
red EU, v nadaljnjih letih pa tudi posebne zahteve schengenskega 
pravnega reda, glede katerega bo potrebno upoštevati specifične 
okoliščine njegovega izvajanja. 

V ta namen načrtuje izgradnjo novega azilnega doma in doma za 
tujce ter zaposlitev potrebnega števila delavcev na področju 
evropskih zadev v okviru Ministrstva za notranje zadeve (v Službi 
za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje in v Uradu za 
upravne notranje zadeve). 

Kadrovske potrebe v policiji so opredeljene v Izvedbenem načrtu 
za uveljavitev schengenskih standardov nadzora bodoče zunanje 
meje, ki v okviru kadrovske projekcije do leta 2004 predvideva 
pokritje potreb v Policiji z novimi zaposlitvami, oziroma 
premestitvami znotraj Policije in iz carine. Navedeni dokument 
kompleksno opredeljuje tudi ostale naloge, ki jih bo potrebno 
opraviti do leta 2005 za dokončno institucionalno oziroma 
administrativno usposobitev za izvajanje schengenskega 
pravnega reda. 
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Pri usposabljanju policistov bo ključni del programov predvidoma 
izveden eno leto pred začetkom izvajanja oziroma uveljavitve 
schengenskega pravnega reda v Republiki Sloveniji. V okviru 
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja 2000/2001 
bodo izvedeni programi usposabljanja izvajalcev izobraževanja, 
usposabljanje učiteljev v Policijski akademiji ter študijski obiski 
slovenskih policistov v nemškem in avstrijskem ministrstvu za 
notranje zadeve. 

Republika Slovenija načrtuje izgradnjo celovite informacijske 
povezave med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, 
Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za notranje 
zadeve do konca leta 2002, ko bodo vzpostavljeni tudi vsi tehnični 
pogoji za izdajanje vizumov v sistemu VISION. V tem obdobju 
bodo izvedeni tudi programi usposabljanja za delavce v državni 
upravi, predvsem ministrstva za zunanje zadeve in za zaposlene 
na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. 

Na področju boja zoper organizirano kriminaliteto in še posebej 
proti korupciji bo predvidoma v letu 2001 ustanovljen Urad RS za 
preprečevanje korupcije, katerega temeljna naloga bo priprava in 
nadzor nad izvajanjem nacionalne protikorupcijske strategije. 

Do konca leta 2001 bo za izvajanje nalog usposobljena 
informacijska enota za prepovedane droge v okviru Inštituta za 
varovanje zdravja RS, kadrovsko pa se bo okrepil tudi Urad 
Vlade RS za droge. 

V letu 2001 je načrtovan začetek twinning programov na področju 
organizirane kriminalitete, preprečevanja odvisnosti od drog in 
policijskega sodelovanja. Vsi ti projekti bodo v pomoč pri nadaljnjem 
usklajevanju zakonodaje, usposabljanju, izgradnji institucij in 
pripravi akcijskega načrta za izvajanje določil Schengenskega 
sporazuma, strategije preprečevanja in zatiranja organizirane 
kriminalitete ter nacionalnega programa na področju drog 

2.3.25 Carinska unija 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1 Prenos zakonodaje 

Novi Zakon o carinski tarifi je bil sprejet v letu 2000 (Ur. I. RS, št. 
66/00) in uveljavljen 1.1.2001. Novosti, ki jih zakon prinaša so: 
carinska tarifa ni več sestavni del zakona, temveč jo za vsako 
fiskalno leto določi Vlada RS. Carinska tarifa obsega poleg 
kombinirane nomenklature in carinskih stopenj tudi druge ukrepe 
carinske tarife kot so ukrepi preferencialne carinske obravnave 
blaga, avtonomne in druge ukrepe carinske obravnave blaga. 
Zakon uvaja instrument ugodnejše carinske obravnave 
določenega blaga zaradi narave ali končne uporabe le tega v 
določene namene. 

Na področju varstva pravic intelektualne lastnine - boja proti 
piratstvu in ponarejanju blaga - je Republika Slovenija sprejela v 
mesecu aprilu 2001 Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic 
intelektualne lastnine (Ur. I. RS, št. 30/01). Zakon določa nove 
naloge carinske službe pri preprečevanju vnosa in iznosa 
ponarejenega in piratskega blaga in blaga s ponarejeno blagovno 
znamko ali geografsko označbo na oziroma iz carinskega 
območja Slovenije. V zakonu so določeni postopki za izvedbo 
ukrepov v zvezi s kršitvami intelektualne lastnine, ki se lahko 
začnejo na zahtevo ali po uradni dolžnosti. Zaradi priprave 
carinskih organov in udeležencev se bo zakon, v skladu s 
končnimi in prehodnimi določbami, začel uporabljati šest mesecev 
po uveljavitvi, torej sredi novembra 2001, pred tem pa bodo do 
sredine avgusta 2001 pripravljeni tudi potrebni izvedbeni predpisi. 

V letu 2000 je Slovenija ratificirala konvencijo o začasnem uvozu 
- Istanbulsko konvencijo, konvencijo o carinskem režimu za 
zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu, 
sporazum o brezcarinskem začasnem uvozu medicinske, 
kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v 
bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za potrebe 
dignosticiranja ali zdravljenje, sporazum o izmenjavi reagentov 
za določanje krvnih skupin, sporazum o izmenjavi reagentov za 
tipizacijo tkiv, sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora in 13. do 18. amandma h konvenciji o 
mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta. 

Republika Slovenija je 21. februarja 2001 sprejela Zakon o 
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih 
prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v 
okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih 
nadzora na teh prodajalnah. Zakon določa preoblikovanje prosto 
carinskih prodajaln do 1. junija 2001 in s tem njihovo poslovanje 
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot v drugih prodajalnah 
v Sloveniji. S sklepom Ustavnega sodišča z dne 28. maja 2001 je 
izvajanje zakona začasno zadržano zaradi ugotovitve ustreznosti 
postopka pri sprejemanju zakona in ne zaradi ugotavljanja 
skladnosti zakona z Ustavo. Ustavno sodišče je 14. junija 2001 
izdalo novo odločbo s katero je med drugim ugotovilo, da Zakon 
o preoblikovanju prosto-carinskih prodajaln ni bil razglašen in 
objavljen v skladu z Ustavo ter zato ni začel veljati in se ne sme 
uporabljati. Zakon z vsebinskega stališča ni bil podvržen ustavni 
presoji in kot tak in razveljavljen, vendar pa je bila po oceni 
Ustavnega sodišča kršena pravica do referenduma, zato je 
sodišče naložilo način izvršitve. 

A.2 Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

S podzakonskimi predpisi k novemu Zakonu o carinski tarifi je 
Vlada Republike Slovenije določila ukrepe trgovinske politike na 
podlagi carinske tarife. Z uredbo o avtonomnem ukrepu znižanja 
ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Ur. I. RS, št. 121/ 
00) so za določen čas znižane ali ukinjene avtonomne carinske 
stopnje za blago, ki se v Sloveniji ne proizvaja ali se proizvaja v 
nezadostnem obsegu in je namenjeno nadaljnji predelavi oziroma 
uporabi v industrijskih procesih. Z uredbo o avtonomnem ukrepu 
določitve carinskega kontingenta določenega blaga (Ur. I. RS, št. 
121/00) je določen obseg carinskih kontingentov za določene 
vrste blaga, za katere velja znižana carinska stopnja. Z uredbo o 
ugodnejši carinski obravnavi blaga zaradi narave ali uporabe 
blaga v posebne namene (Ur. I. RS, št. 29/01), pa je določeno 
blago in namen njegove uporabe, za katerega veljajo znižane 
carinske stopnje ali stopnja »prosto«. 

Uredba o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Ur. I. 
RS, št. 120/00) za leto 2001 vsebuje kombinirano nomenklaturo, 
ki je usklajena s kombinirano nomenklaturo, ki je v veljavi v EU. 

V mesecu decembru 2000 je Vlada RS sprejela letne uredbe o 
izvajanju sporazumov o prosti trgovini za leto 2001. 

Tekom leta 2000 je bila večkrat dopolnjevana oziroma spreminjana 
uredba za izvajanje carinskega zakona, s čimer so bile 
odpravljene ugotovljene nedoslednosti. Posebej pa je Vlada RS v 
mesecu maju 2001 sprejela tudi obširnejše vsebinske spremembe 
in dopolnitve uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list 
RS, štev. 40/01). S temi spremembami in dopolnitvami so bila 
določena pravila za pridobitev porekla blaga in načini upravnega 
sodelovanja za potrebe izvajanja ukrepov o določitvi 
preferencialnih carinskih stopenj za uvoz določenega blaga po 
poreklu iz gospodarsko najmanj razvitih držav v razvoju na 
podlagi zakona o carinski tarifi. Le-te so skladne s spremembami 
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in dopolnitvami evropske izvedbene uredbe k carinskemu 
kodeksu, ki so bile sprejete v juliju 2000. 

Za izvajanje novega Zakona o carinski službi je Carinska uprava 
RS pripravila vrsto potrebnih podzakonskih aktov ter prilagodila 
organizacijo in delo službe novim zakonskim določilom. Skupaj je 
minulem letu bilo sprejetih in objavljenih v Uradnem listu RS 12 
podzakonskih predpisov. Poleg teh so bili sprejeti tudi prepisi, ki 
se sicer ne objavljajo v Uradnem listu kot npr. Pravilnik o notranji 
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Carinski upravi, ki 
šteje med najpomembnejše predpise in Etični kodeks zaposlenih 
v carinski službi. Etični kodeks postavlja merila želenemu 
obnašanju in delu carinika in posebno pozornost namenja moralnim 
vrednotam službe kot so poštenost, korektnost in nepristranost. 
Pri pripravi etičnega kodeksa je sodelovala tudi konterenca 
Sindikata carinikov. 

Med sprejetimi in objavljenimi podzakonskimi predpisi so akt o 
določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja oseb in 
blaga čez državno mejo opravljajo carinski organi, o določitvi 
carinskih organov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in 
krajevni pristojnosti, o določitvi izpostav kot notranjih 
organizacijskih enot carinske službe in njihovem delovnem 
področju, o primerih in pogojih, v katerih pooblaščene uradne 
osebe carinske službe opravljajo naloge službe v civilni obleki, o 
načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske 
službe, o pogojih za opravljanje del zunaj Carinske uprave, o 
strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske službe, o 
službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe, o 
nošenju in uporabi orožja v carinski službi, o službeni obleki 
delavcev carinske službe in o varstvu pri delu v Carinski upravi. 
Med temi je posebej pomemben pravilnik o načinu izvajanja 
pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe, ki 
natančneje opredeljuje postopek izvajanja pooblastil. Pooblastila, 
ki jih imajo pooblaščene uradne osebe v carinski službi so po 
novem zakonu o carinski službi bistveno širše opredeljena in se 
izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije ter omogočajo 
pridobivanje potrebnih podatkov ter izvajanje tako pregledov 
uvoznega blaga, trošarinskih izdelkov kot osebnih pregledov. 

A.3 Upravna usposobljenost 

Carinska uprava RS je zasledovala v letu 2000 naslednje strateške 
cilje: izboljšanje sistema pobiranja uvoznih dajatev, višja raven 
zaščite družbe, olajševanje pretoka blaga in ljudi, izboljšanje 
strokovnosti in kvalitete dela zaposlenih, izboljšanje materialnih 
in tehnoloških pogojev za delo, zagotovitev pravnonormativnih 
osnov za dobro delo carinske službe in priprava carinske službe 
na vstop v Evropsko unijo. 

Na področju sistema pobiranja obveznih dajatev je bilo leto 2000 
zaznamovano z boljšo opredelitvijo postopkov in odpravljanjem 
pomanjkljivosti v sistemu. Poseben poudarek je bil na izboljšanju 
sistema zavarovanja carinskega dolga in izterjavi dolga. 

Carinska uprava RS je že pričela z uvajanjem metode rizika v 
carinske postopke in informacijsko podporo tovrstnim postopkom 
v fazi obdelave carinske deklaracije. Zavedajoč se pomembnosti 
posameznih vrst blaga, bodisi zaradi visokih dajatev, kar povečuje 
njihovo rizičnost, ali potrebe po upoštevanju visokih standardov 
varovanja okolja in javnega reda, carinska služba krepi 
specializacijo carinskih organov za posamezne vrste blaga. 
Aktivnosti Carinske uprave so bile osredotočene na notranje 
kontrole izvajanja carinskih postopkov in kontrole podlag za 
določitev višine uvoznih dajatev ter v novi carinski laboratorij. 
Bistvena novost v organizaciji dela so protokoli o poteku analitskih 
metod, ki so pogoj za večjo natančnost in poenotenje analitskih 
postopkov. 

Na področju preprečevanja izogibanja plačila dajatev'in drugih 
komercialnih goljufij je carinska služba v letu 2000 opravila skupno 
3.931 naknadnih kontrol porekla, carinske vrednosti, uvoza zaradi 
izvoza, izvoza, začasnega uvoza, tranzita in ostalih carinskih 
postopkov. V zvezi s preprečevanjem in zatiranjem nezakonitega 
uvoza, izvoza in tranzita blaga so bila kontrolirana izbrana 
prevozna sredstva z namenom odkrivanja prirejenih prostorov 
za skriven prevoz blaga in odkrita 204 prirejena mesta za 
tihotapljenje blaga v različnih delih prevoznih sredstev. V mesecu 
decembru je carinska služba izpeljala akcijo "Carina zaupno". V 
ta namen je bila uvedena brezplačna telefonska linija, kamor lahko 
posamezniki anonimno in zaupno posredujejo informacije v zvezi 
s tihotapljenjem cigaret, alkohola, komercialnega blaga, droge, 
orožja in ostalega blaga, ki je lahko predmet kršitev in goljufij v 
carinskih in trošarinskih postopkih. 

Carinska uprava RS je tudi v zadnjem letu veliko pozornosti 
posvetila poenostavitvam carinskih postopkov. Aktivnosti so 
potekale predvsem na štirih področjih - uporabi poenostavljenega 
deklariranja in deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov, uvedbi 
poenostavitev v skladiščno-logističnih centrih, uvajanju 
brezpapirnega poslovanja ter nudenju pomoči pri razlagi in uporabi 
predpisov. Elektronsko poslovanje je konec leta doseglo že 94 
odstotkov vseh vloženih deklaracij. 

Na področju človeških virov je za izboljšanje strokovnosti in 
kvalitete dela zaposlenih bil storjen velik napredek pri urejanju 
delovnopravnega statusa zaposlenih, zlasti urejanja plač, 
napredovanj in usposabljanja delavcev, s čimer se zagotavlja 
stalen poklicni in strokovni razvoj. V letu 2000 se je v Carinski 
upravi RS na novo zaposlilo 19 delavcev, tako se skupno število 
zaposlenih giblje v povprečju okrog 2.300. Za uspešno izvajanje 
nalog na področju izvajanja pravnega reda EU, so bile izvedene 
notranje prerazporeditve delavcev. Na ta način je bilo 
prerazporejenih več kot sto delavcev, od tega največ v Sektor za 
preiskovalne zadeve. Dela in naloge iz zakonodajnega področja 
carinskega sistema je opravljalo pet delavcev v Oddelku za 
carinski sistem Sektorja za davčni in carinski sistem Ministrstva 
za finance. Na področju carinske tarife in ukrepov carinske tarife, 
na področju ekonomskih odnosov s tujino na Ministrstvu za 
gospodarstvo, so bili zaposleni trije delavci, ki so se okrepili za 
enega delavca v letu 2001. 

Usposabljanje carinskih delavcev je izhajalo iz ciljev in nalog, 
opredeljenih v strategiji razvoja, iz programa dela in prednostnih 
nalog carinske službe. Programi usposabljanja so bili prilagojeni 
različnim ciljnim skupinam, v izvajanje programov so bili poleg 
domačih vključeni tudi zunanji predavatelji. V skladu z novim 
Zakonom o carinski službi je Carinska uprava RS pripravila nov 
pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev carinske 
službe. Oblikovana sta bila nov program mentorstva in program 
usposabljanja za pooblaščene uradne osebe (carinski 
izterjevalec, inšpektor, carinik). Izvedenih je bilo 181 različnih 
oblik funkcionalnega usposabljanja, ki se jih je udeležilo 1.315 
carinskih delavcev. Skupaj je bilo izvedenih 5.460 pedagoških ur 
usposabljanja. 

Carinska uprava je izvajala tudi jezikovna in računalniška 
izobraževanja - računalniških tečajev se je udeležilo več kot 500 
delavcev, ter izobraževanja za vodilne delavce. Carinska služba 
je izvedla izobraževanje za carinske delavce o uporabi novih 
pravil o poreklu blaga in izvedla seminar o panevropski kumulaciji. 

Carinska uprava je nadaljevala z izvajanjem projekta "Ukrepi za 
povečanje učinkovitosti na mejnih prehodih", ki se je razširil še na 
področje blagovnega carinjenja, carinjenja na letališčih in v 
pristaniščih. Izpeljano je bilo usposabljanje na temo "Kontrola v 
podjetjih". V okviru večdržavnega programa MCPIII, je potekal 
preko Eurocustoms, je bilo v minulem letu izpeljanih pet 
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izobraževanj (na področju carinske etike, dela carinskih 
laboratorijev, pobiranja dajatev, revizije in notranje kontrole ter 
tehnike selektivnosti, ki temeljijo na metodi rizika). Zelo uspešno 
je bilateralno sodelovanje na področju izobraževanja predvsem z 
Avstrijo in Nemčijo. Predstavniki carinske službe so se udeležili 
sedem izobraževanj v okviru Customs 2002 programa, in sicer 
iz naslednjih področjih: hitre pošiljke, uporaba informacijske 
tehnologije na področju carinskega izobraževanja, boj proti 
ponaredkom in piratstvu, panevropska kumulacija blaga, 
konferenca evropskih carinskih kemikov, konferenca o tržnem 
nadzoru in povečevanje učinkovitosti programa Customs 2002. 
V pripravah na uvedbo nove zakonodaje s področja intelektualne 
lastnine je bil izveden seminar o ukrepih zoper kršitelje pravic 
intelektualne lastnine, na katerem so med drugimi predavali 
predstavniki Evropske patentne organizacije in WCO. 
Organizirana sta bila tudi seminarja o preprečevanju nezakonitega 
prometa z jedrskim, biološkim in kemijskim orožjem, delov orožja 
za masovno uničevanje ter o zatiranju tihotapljenja mamil ter 
seminar o tihotapljenju radioaktivnih in jedrskih snovi. 

B. Celovit opis in pregled poglavitnih nalog 

B.1 Zakonodaja 

Republika Slovenija je dosegla visoko stopnjo usklajenosti carinske 
zakonodaje s pravnim redom EU. Temeljna zakonodaja na področju 
carinskega sistema je že uveljavljena. Carinski zakon, ki povzema 
osnovne rešitve in značilnosti evropskega carinskega kodeksa, 
je stopil v veljavo že leta 1996. Nadaljnja obsežnejša uskladitev je 
bila uveljavljena sredi leta 1999. Druga revizija carinskega zakona 
bo opravljena tekom letošnjega leta in bo uveljavljena 1. januarja 
2002. V zvezi s tem je Vlada RS v mesecu aprilu 2001 določila 
predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona in ga posredovala v obravnavo in sprejem v 
Državni zbor. Predvidoma bo prva obravnava predloga zakona 
opravljena v juliju 2001. Ta druga revizija carinske zakonodaje se 
nanaša zlasti na uskladitev na področju carinskih oprostitev, ki 
naj bi bile v celoti usklajene z oprostitvami, ki veljajo v EU, vključuje 
posamezne določbe evropske carinske zakonodaje, ki doslej 
niso bile prevzete kot npr. podaljšanje roka veljavnosti zavezujočih 
informacij o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo iz 3 let na 
6 let, dostavljanje spremljajočih dokumentov pri elektronski 
izmenjavi carinske deklaracije, znižanje enotne carinske stopnje 
iz sedaj veljavne 15%-ne na 10%, določitev pristojnosti Vlade na 
področju običajnih postopkov in ravnanj v carinskem skladišču, 
povračila plačanih uvoznih dajatev v carinskem postopku uvoza 
zaradi proizvodnje za izvoz po sistemu povračila plačane carine, 
nekaj novosti pri carinskem postopku predelave pod carinskim 
nadzorom ter nekaj novosti na področju določb o določitvi in 
plačilu carinskega dolga kot tudi novosti na področju posebnih 
pravil, ki so sestavni del izvajanja skupne kmetijske politike, ter 
prostih con, pri čemer bodo določbe o "prostih skladiščih" 
dokončno usklajene šele s polnopravnim članstvom. Te 
spremembe in dopolnitve vsebujejo tudi določene spremembe 
evropske carinskega kodeksa iz leta 2000. Načeloma so 
predlagane rešitve v tem zakonu usklajene z določbami 
evropskega carinskega kodeksa, razen v delu, ki se nanaša na 
posebnosti prometa v Evropski uniji. Tako so še vedno ohranjene 
nekatere posebnosti na naslednjih vsebinskih področjih, npr. rok 
za plačilo carinskega dolga je daljši, zato niso prevzete možnosti 
olajšav v zvezi s plačilom carinskega dolga, niso prevzete določbe 
o knjigovodstvu carinskih organov za carinske dolgove, saj gre 
za določbe, ki pridejo v poštev šele s polnopravnim članstvom. 

Novi Zakon o carinski službi je začel veljati sredi leta 1999. Zakon 
in njegovi podzakonski akti zagotavljajo učinkovito izvajanje nalog, 
ki jih bo na carinskem področju treba izvajati tudi po pristopu k 
Evropski uniji. Republika Slovenija bo do članstva v Evropsko 

unijo novelirala zakon in sprejela Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o carinski službi in podzakonske akte k 
zakonu o carinski službi. 

Novi Zakon o carinski tarifi je bil uveljavljen 1.1.2001. Vlada 
Republike Slovenije je določila s podzakonskimi predpisi ukrepe 
trgovinske politike na podlagi carinske tarife. Uredba o kombinirani 
nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Ur. I. RS, št. 120/00) vsebuje 
kombinirano, ki je usklajena s kombinirano nomenklaturo, ki je v 
veljavi v EU. 

Na področju izvoza predmetov kulturne dediščine je Republika 
Slovenija sprejela novi Zakon o varstvu kulturne dediščine že v 
letu 1999, načrtuje pa še sprejem novega Pravilnika o izvozu 
kulturne dediščine. 

B.2 Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

S carinskim zakonom (1996) so bili postavljeni temelji novega 
slovenskega carinskega sistema. Spremenjena in dopolnjena 
carinska zakonodaja (prva revizija iz leta 1999) je uveljavila 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. Druga revizija 
carinskega zakona (2001) vključuje tudi spremembe in dopolnitve 
podzakonskega akta za izvajanje carinskega zakona ter akta o 
uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, po potrebi pa tudi 
aktov o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem 
ravnanju s carinskim blagom, o pogojih opravljanja poslov 
zastopanja, in o tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v 
domačo valuto. 

Za zagotovitev nemotenega prehoda v carinski sistem Evropske 
unije se bo nadaljevalo z usklajevanjem v letu 1999 oblikovanega 
osnutka tehnične priloge k Pogodbi o pristopu. Republika Slovenija 
pričakuje pri tem nadaljnje sodelovanje s pristojnimi telesi Evropske 
komisije. 

Slovenija bo na podlagi povabila, ki ga pričakuje čimprej, sprejela 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenostavitvi formalnosti v 
blagovni trgovini in Zakon o ratifikaciji Konvencije o skupnem 
tranzitnem postopku. Slovenija načrtuje pristop k protokolu o 
spremembah mednarodne konvencije o poenostavitvah in 
uskladitvah carinskih postopkov. V ta namen preučujemo Splošni 
aneks k revidirani Kyoto konvenciji in načrtujemo njegov sprejem. 

Republika Slovenija pripravlja instrumente za pristop k 
mednarodnim pogodbam oziroma odpoved individualno sklenjenih 
sporazumov. Na področju medsebojnega in mednarodnega 
carinskega sodelovanja pri sklepanju bilateralnih sporazumov o 
medsebojni upravni pomoči pri carinskih zadevah upošteva, da 
so le-ti usklajeni s protokolom 5 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. Tako so bili sporazumi podpisani 
in ratificirani t Makedonijo in Norveško. Podpisan je bil sporazum 
s Češko republiko. Parafirani sporazumi z Italijo, Izraelom in 
Albanijo. Pred parafiranjem je sporazum z Bosno in Hercegovino. 
Pogajanja tečejo z Veliko Britanijo, Turčijo in Rusko federacijo. V 
kratkem se predvideva začetek pogajanj s Slovaško in Poljsko. 
Predvidevajo pa se tudi še pogajanja s Hrvaško, Madžarsko, 
Romunijo, Bolgarijo, Ukrajino in Belorusijo. 
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V letu 2001 je bil sprejet Zakon o nasledstvu sporazumov 
sklenjenih med nekdanjo SFRJ in Sovjetsko zvezo, med katerimi 
je tudi Sporazum o carinskem sodelovanju v administrativnih 
zadevah. V postopku sprejemanja je sporazum o carinskem 
sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA. Osnova za sklenitev 
tega sporazuma je besedilo, ki je bilo leta 1990 predmet 
dogovarjanja med ZDA in SFRJ, vendar sporazum ni bil nikoli 
sklenjen. 

Sistem distribucije carinskih kvot za blago "first come - first served" 
je vključen v uredbe za izvajanje sporazumov o prosti trgovini in 
se uvaja postopoma. 

B.3 Upravna usposobljenost 

Razvoj in usmeritev carinske službe je začrtana z dokumentom 
Strategija razvoja Carinske uprave RS. V letu 2000 je Republika 
Slovenija reorganizirala Carinsko upravo po vzoru sodobnih 
carinskih administracij. Kljub temu ostaja ena izmed glavnih nalog 
Carinske uprave RS priprava službe za izvedbo reorganizacije 
ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Pripraviti bo treba 
organizacijske in kadrovske načrte, ki bodo upoštevali zaprtje 
bodočih notranjih meja, ustrezno zmanjšanje števila transakcij, 
prezaposlitev presežnih delavcev, kakor tudi prevzemanje novih 
nalog, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji. Nadaljnje uvajanje 
poenostavitev za čim hitrejši pretok blaga in podpis sporazumov 
o sodelovanju med carino in pomembnejšimi trgovinskimi operaterji 
sta naslednji pomembni nalogi. Prioritetna naloga je izboljšanje 
pretoka informacij in transparentnost poslovanja carinske službe, 
izboljšanje sistema obveščanja notranjega in zunanjega okolja z 
izdajanjem carinskega časopisa, ter oblikovanje spletnih strani 
Carinske uprave z dostopom preko intraneta in interneta. 

Carinska služba se intenzivno pripravlja na polnopravno članstvo 
na področju povezljivosti z računalniškimi sistemi Evropske 
komisije. V letu 2001 bo sprejeta strategija razvoja informatike v 
Carinski upravi RS, ki bo postavila okvir za modernizacijo carinske 
službe, predvsem v smeri boljše organiziranosti in razširitve 
funkcionalnosti poleg vzpostavitve povezljivosti z IT sistemi 
Evropske unije. Za Carinsko upravo RS je vključitev v CCN 
omrežje prioritetnega pomena, ker je to pogoj za implementacijo 
in vključitev v TARIC, NCTS in druge informacijske sisteme, brez 
katerih delo carine ne bo več mogoče. Na Carinski upravi 
Republike Slovenije so bile ustanovljene tri projektne skupine, za 
TARIC, NCTS in CCN/CSI, ki so odgovorne za uvedbo sistemov 
oziroma za povezavo na ustrezne sisteme EU. 

Že 31 marca 1995 je Slovenija zaprosila za polnopravno članstvo 
v skupnem tranzitnem postopku, čemur je oktobra 1998 sledilo 
pozitivno mnenje ugotovitvene skupine Evropske komisije glede 
pripravljenosti Slovenije za pristop h Konvenciji o poenostavitvi 
formalnosti v blagovni trgovini in h Konvenciji o skupnem 
tranzitnem postopku. 

Tekom leta 2001 pripravljamo v Republiki Sloveniji prevzem novo 
sprejete Konvencije o skupnem tranzitnem postopku v nacionalno 
zakonodajo, tako da bi nacionalni tranzitni sistem bil zakonodajno 
popolnoma skladen s sistemom revidiranega skupnega 
tranzitnega postopka. 

Organizacijsko je carinska uprava ustanovila centralno enoto za 
tranzit, ki vodi in koordinira vse aktivnosti glede uvedbe skupnega 
tranzitnega postopka v Slovenijo. 

Skladno z novimi pravili vključevanja novi članic v skupni tranzitni 
postopek, je Carinska uprava ustanovila projektno skupino za 
vpeljavo informacijske podpore skupnemu tranzitu, skladno z 
zahtevami NCTS. Po priporočilih Evropske komisije želi Carinska 
uprava Republike Slovenije privzeti informacijski paket MCC, ki 

ga je kot ustrezno aplikacijo razvila Komisija. Za delovanje MCC 
(kot tudi drugih IT sistemov) je potrebno informacijsko omrežje 
CCN/CSI, za kar je Slovenija zaprosila Generalni direktoratTAXUD 
v pismu 11 januarja 2001. Carinska uprava pričakuje konkretna 
navodila in pomoč Evropske komisije pri prevzemanju in razvoju 
carinskih informacijskih sistemov. 

Carinska služba se intenzivno pripravlja na polnopravno članstvo 
tudi na področju povezljivosti z računalniškimi sistemi Evropske 
komisije. V letu 2001 bo sprejeta strategija razvoja informatike v 
Carinski upravi RS, ki bo poleg vzpostavitve povezljivosti s sistemi 
Evropske unije, postavila okvir tudi za modernizacijo carinske 
službe, predvsem v smeri boljše organiziranosti in razširitve 
funkcionalnosti. Za Carinsko upravo RS je vključitev v CCN 
omrežje prioritetnega pomena, ker je to pogoj za implementacijo 
in vključitev v TARIC in NCTS. 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v skladu z leta 1999 
sprejeto Strategijo izobraževanja Carinske uprave RS je 
prednostno usmerjeno na področju uvajanja nove zakonodaje 
(Carinski zakon, Zakon o trošarinah) in ukrepov za povečanje 
učinkovitosti na mejnih prehodih, preprečevanja tihotapljenja mamil 
in psihotropnih snovi. 

Posebna pozornost se je namenjala korektnemu in nepristranemu 
delu zaposlenih v Carinski upravi RS. Etični kodeks zaposlenih v 
carinski službi je bil sprejet ob sodelovanju sindikata carinskih 
delavcev. Pravilna uporaba predpisov se zagotavlja z izvajanjem 
rednih kontrol carinskih uradov, izdajanjem pojasnil za enotno 
izvajanje predpisov, organiziranjem posvetovanj na določene 
teme, izdajanjem strokovnih mnenj, izdajanjem zavezujočih 
informacij o uvrstitvi blaga v carinsko tarifo in poreklu blaga, s 
sodelovanjem pri upravnem postopku in administrativnim 
sodelovanjem s tujimi administracijami. 

Tranzitni sistem v Republiki Sloveniji je v največji možni meri 
prilagojen Konvenciji o skupnem tranzitu. Slovenija je v skladu z 
ugotovitvami pristojnih organov Evropske unije tehnično 
pripravljena na priključitev k skupnemu tranzitnemu postopku in 
izpolnjuje pogoje za pristop h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti 
v blagovni trgovini in h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku. 
Republiki Sloveniji je bil podeljen status opazovalke v delovnih 
telesih obeh konvencij februarja 1999. 

Vlada RS je v letu 2000 ustanovila posebno medresorsko 
koordinacijsko komisijo za vzpostavitev varnostnega, carinskega 
in inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji EU. 

Slovenija je za pripravo zakonodaje, različnih izvedbenih rešitev 
in usposabljanja posameznih služb prejemala tehnično pomoč 
Phare in Mattheus ter dobivala tehnično pomoč na podlagi 
posameznih dvostranskih dogovorov s državami članicami EU. 
S pomočjo sredstev Phare je carinska služba nabavila mobilni 
rentgenski aparat in usposobila ekipo carinikov za delo z mobilnim 
rentgenom, ki omogoča hitro pregledovanje zaprtih tovornjakov 
in zabojnikov brez nepotrebnega zamudnega in dragega 
razkladanja blaga. 

Republika Slovenija daje velik poudarek odkrivanju in 
preprečevanju tihotapljenja drog in visoko obdavčenega blaga, 
predvsem cigaret, alkohola in alkoholnih pijač. Slovenska carinska 
služba je bila aktivno udeležena v dveh obsežnih mednarodnih 
akcijah, ki so potekale istočasno v 22 državah, z namenom 
odkrivanja nezakonitih prevozov. Rezultati na področju odkrivanja 
carinskih zlorab so zelo spodbudni. K temu je prispevalo 
sodelovanje z ostalimi državnimi organi - policijo, davno službo, 
uradom za pranje denarja in drugimi, ki podobno kot carinska 
služba skrbijo za dosledno spoštovanje predpisov in interesov 
države, obenem pa ščitijo pravice posameznikov ter interese 
potrošnikov in državljanov. 

poročevalec, št. 63 92 24. julij 2001 



2.3.26 Zunanji odnosi 

A. Napredek od lanskega slovenskega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

Vlada Republike Slovenije je septembra 2000 sprejela Uredbo o 
zaščitnih ukrepih (Uradni list RS, št. 84/2000), ki je v skladu z 
določbami Sporazuma o zaščitnih ukrepih Svetovne trgovinske 
organizacije (STO). Uredbo je Slovenija notificirala Odboru za 
zaščitne ukrepe STO. 

Na področju bilateralnih trgovinskih sporazumov sprejema 
Republika Slovenija letne uredbe za izvajanje sporazumov o prosti 
trgovini. Z dnem vstopa v Evropsko unijo bodo ti sporazumi 
prenehali veljati, saj bo Republika Slovenija kot članica prevzela 
mednarodne sporazume EU. 

Slovenija pripravlja predpis, na podlagi katerega bo uvedla 
preferencialno obravnavo za nekatere proizvode iz najmanj 
razvitih držav v razvoju. Vlada RS pa je že sprejela uredbo o 
spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega 
zakona (Uradni list RS, št. 40/2001), v delu, ki določa splošno 
shemo preferencialov za navedeno blago. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Slovenija bo z vstopom v članstvo EU prevzela skupno trgovinsko 
politiko EU, do vstopa pa poteka postopno prilagajanje obveznosti 
v okviru STO tistim, ki jih ima EU. Za to nalogo je zadolžena 
posebna medresorska delovna skupina za koordinacijo v zadevah 
STO, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo. 

Slovenija je ob posvetovanju z Evropsko komisijo pripravila 
program tretje faze integracije tekstilnih izdelkov in oblačil po 
Sporazumu o tekstilu in oblačilih in ga notificirala STO. V okviru 
prizadevanj za učinkovito izvajanje STO sporazumov je Slovenija 
v preteklem letu pripravila več rednih in občasnih notifikacij, ki so 
bile obravnavane v različnih odborih STO. Ministrska deklaracija 
o trgovini s proizvodi informacijske tehnologije je v postopku 
ratifikacije, vendar pa se že začasno uporablja od 1.1.2001. V 
pripravi je prošnja za pristop Slovenije k STO Sporazumu o vladnih 
naročilih, skupaj z ustreznimi dokumenti. 

Slovenija se je aktivno vključila tudi v pogajanja o nadaljnji 
liberalizaciji trgovine s storitvami in kmetijskimi proizvodi v okviru 
STO. 

Slovenija je 11. in 12. maja 2001 v Ljubljani gostila Ministrsko 
konferenco Evropske komisije in držav kandidatk o trgovinskih 
vprašanjih STO, ki je še bolj poglobila dialog med EU in Slovenijo 
glede novega kroga mednarodnih trgovinskih pogajanj. 

V skladu s Strategijo vključevanja Republike Slovenije v 
gospodarsko obnovo JV Evrope (JVE) Slovenija sodeluje v Paktu 
stabilnosti za JVE kot aktivna donatorka na projektih humanitarne 
pomoči, tehnične pomoči in sofinanciranja projektov. Udeležuje 
se aktivnosti v regionalnem omizju in treh delovnih omizjih: (1) 
Človekove pravice in demokratizacija (Slovenija je 
sopredsedujoča država v prvi polovici leta 2001 skupaj s Svetom 
Evrope), (2) Ekonomska obnova, razvoj in sodelovanje ter (3) 
Varnostna vprašanja. Na ekonomskem področju nudi Slovenija 
pomoč pri ustanavljanju institucij (finance, carina, borza, klirinško 
depotna družba, banka za spodbujanje izvoza, statistika), razvoju 
podjetništva, varovanju okolja in usposabljanju državnih uradnikov. 
Razpoložljiva sredstva za gospodarsko obnovo JVE v letu 2000 
je Slovenija razdelila po naslednjem ključu: Bosna in Hercegovina 
40%, Črna Gora 25%, Makedonija 20%, Kosovo 10% in Albanija 

5%; realizirani so bili projekti v Makedoniji, Črni Gori ter Bosni in 
Hercegovini. 

Na osnovi rezultatov Programa za spodbujanje tujih neposrednih 
investicij v letu 2001 je Urad za gospodarsko promocijo in tuje 
investicije pripravil nov program za obdobje 2001-2004, ki je v 
vladni proceduri in bo predvidoma v začetku julija 2001. Z njim želi 
vlada izboljšati pogoje za tuje vlagatelje in jih aktivno spodbujati k 
povečanju naložb s poenostavitvijo administrativnih postopkov, 
zagotavljanjem ustreznih lokacij in človeških virov ter drugimi 
ugodnostmi. 

V letu 2000 in do konca maja 2001 so bili podpisani sporazumi o 
spodbujanju in zaščiti naložb s Tajsko, Italijo, Rusko federacijo, 
Avstrijo; Malto ter z Bosno in Hercegovino. V navedenem obdobju 
so bili ratificirani (nekateri so tudi že začeli veljati) tovrstni 
sporazumi z naslednjimi državami: Albanija, Bolgarija, Finska, 
Grčija, Hrvaška, Poljska, Portugalska, Singapur, Španija in 
Tajska ter z Belgijsko - Luksemburško gospodarsko unijo. 

Na področju bilateralnih sporazumov o trgovinskem in 
gospodarskem sodelovanju, je bil v obdobju 1.1.2000 do 15.5.2001 
podpisan sporazum z ZRJ, veljati so začeli sporazumi z Brazilijo, 
Egiptom, Flamsko skupnostjo in Flamsko regijo, Indonezijo, Korejo 
in Tajsko; pogajanja so potekala s Ciprom, Južnoafriško republiko, 
Katarjem, Kazahstanom, Kubo, Kuvajtom in Pakistanom. 

Oktobra 2000 je bila Slovenija sprejeta v polnopravno članstvo 
Skupine dobaviteljev jedrskih materialov .(Nuclear Suppliers 
Group). 

A.3. Upravna usposobljenost 

V okviru Ministrstva za gospodarstvo - Področje ekonomskih 
odnosov s tujino, se je število zaposlenih v preteklem letu povečalo 
z 38 na 45. V okviru priprav na izvajanje pravnega reda EU poteka 
strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Zakonodaja 

Prevzem pravnega reda EU ne bo predstavljal vsebinskih težav 
po formalnem umiku zahteve po desetletnem prehodnem obdobju 
za ohranitev trgovinskih ugodnosti v menjavi z državami na 
območju nekdanje SFRJ. Vsi veljavni prostotrgovinski sporazumi 
s temi državami, tudi prihodnji z BiH in ZRJ, bodo prenehali veljati 
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Obveznost prevzema skupne trgovinske politike EU, skupne 
carinske tarife, razvojne politike, tekstilne politike se bodo za 
Slovenijo začele s pridobitvijo polnopravnega članstva. Do 
polnopravnega članstva bo potekalo postopno usklajevanje v 
koordinaciji s pristojnimi službami Evropske komisije. Slovenija 
bo postopoma uskladila tudi pravni status v STO. 

Slovenija je aktivno vključena v priprave za začetek novega kroga 
multilateralnih trgovinskih pogajanj v okviru STO in podpira 
zgodnjo odločitev o začetku novega kroga pogajanj. Le ta naj bi v 
osnovi obsegala dogovor o dostopu na trg in določenih pravilih, z 
možnostjo, da se pogajanja razširijo še na druga področja in na 
dogovorjena vprašanja, ki so pomembna za članice države v 
razvoju kot za druge članice STO. Na podlagi pobude za posebno 
obravnavo najmanj razvitih držav v razvoju v okviru STO Slovenija 
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pripravlja predpis, na podlagi katerega bo uvedla preferencialni 
uvoz za proizvode iz najmanj razvitih držav v razvoju. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Prilagajanje in usklajevanje s pravnim redom Evropske unije poteka 
v okviru Ministrstva za gospodarstvo - Področje ekonomskih 
odnosov s tujino, ki koordinira vse aktivnosti med posameznimi 
resorji in odnose z mednarodnimi organizacijami in združenji. 
Medresorska delovna skupina za koordinacijo v zadevah STO, 
ki jo vodi Ministrstvo za gospodarstvo, opravlja koordinacijsko 
funkcijo med ministrstvi v zadevah STO. 

2.3.27. Skupna zunanja in varnostna politika 

A. Napredek od lanskega poročila 

A.1. Prenos zakonodaje 

Prejšnji Zakon o zunanjih zadevah, ki je bil sprejet še pred 
mednarodnim priznanjem Slovenije, je nadomestil novi Zakon o 
zunanjih zadevah (Ur. I. RS, št. 45/2001), ki enotno in strnjeno 
ureja področje diplomatsko konzularne zaščite, sodelovanje v 
okviru tretjih držav in mednarodnih institucij ter sklepanje 
mednarodnih pogodb. Za izvajanje negativnih ukrepov (sankcij) 
je bil sprejet tudi Zakon o omejevalnih ukrepih (Ur. I. RS, št. 35/ 
2001). 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

V skladu z Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, ki jo 
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 17. decembra 1999, 
in v kateri je med prednostnimi nalogami slovenske zunanje politike 
na prvem mestu omenjeno polnopravno članstvo Slovenije v EU, 
Slovenija aktivno sodeluje tudi na drugih področjih. 

Slovenija kandidira za predsedovanje OVSE v letu 2005. Sodeluje 
v mirovnih misijah OZN, v Svetu Evrope pa je aktivno sodelovala 
pri pripravi 12. protokola k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, ki se nanaša na popolno prepoved diskriminacije. 

Na področju skupne evropske varnostne in obrambne politike je 
Slovenija na prvi konferenci za najavo sil 21. novembra 2000 za 
prihodnje evropske sile za hitro posredovanje prijavila sredstva 
in sile, ki že sedaj delujejo v različnih s strani NATO vodenih 
operacijah Partnerstva za mir in kontingent, ki je bil do letos v 
misiji OZN na Cipru. 15. marca 2001 so potekale prve bilateralne 
konzultacije med Slovenijo in EU glede te slovenske ponudbe in s 
tem povezanimi odprtimi vprašanji. 

Pakt stabilnosti v Jugovzhodni Evropi 

V okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo je Vlada RS sprejela 
odločitev o ustanovitvi Regionalne ustanove - Centra za razvoj 
financ, katerega namen je izobraževanje predstavnikov finančnih 
ministrstev in centralnih bank držav, ki so nastale na območju 
nekdanje SFRJ in Albanije. Pobuda za ustanovitev je bila 
oblikovana z namenom, da se v omenjenih državah oblikujejo 
dodatne razvojne kapacitete, ki bodo omogočale izvedbo reforme 
javnih financ. Ker ima večina teh držav podobno institucionalno 
ozadje in se srečuje s podobnimi strukturnimi problemi, je namen 
te pobude razviti skupne rešitve, ki jih bodo uporabljale posamezne 
države. Regionalni pristop naj bi zagotovil usposabljanje, ki bo 
bolj neposredno v skladu s potrebami in interesi sodelujočih držav. 

Predlagane rešitve in strategije bodo - v okviru mednarodnih 
standardov - prilagojene specifičnim lokalnim pogojem. 

Države, katerih predstavnikom bo izobraževanje namenjeno so 
podprle idejo, prav tako pa je Center deležen podpore 
Mednarodnega denarnega sklada, Evropske banke za obnovo 
in razvoj ter posameznih evropskih držav. 

Področje izobraževanja se bo nanašalo na klasifikacijo 
(funkcionalno in ekonomsko) vladnih fiskalnih statistik, 
proračunske sisteme, postopke in standardizirane oblike priprav 
proračuna, proračunsko izvajanje in nadzor, fiskalno poročanje, 
davčno reformo in upravljanje z dolgom. 

Dne 1. junija 2001 je na Bledu potekalo srečanje finančnih ministrov 
držav in entitet, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije in 
Albanije z namenom, da se podrobneje seznanijo z namenom in 
cilji delovanja Centra. 

V Paktu stabilnosti za JVE (PS JVE) Slovenija deluje kot aktivna 
udeleženka. Slovenija sodeluje na treh delovnih in regionalnem 
omizju, v prvi polovici letošnjega leta sopredseduje Delovnemu 
omizju za demokratizacijo in človekove pravice (DOM I), vodi 
eno od delovnih skupin v DOM I, izvaja in sofinancira projekte, 
sodeluje v različnih iniciativah in nudi svoje strokovno znanje. S 
svojo aktivnostjo v PS JVE Slovenija prispeva k miru in stabilnosti 
JV Evrope, ki sta z varnostnega, političnega in gospodarskega 
vidika v njenem nacionalnem interesu. 

V letu 2000 je Slovenija namenila za aktivnosti PS JVE 5,13 mio 
USD proračunskih sredstev, od tega 0,755 USD za 
demokratizacijo in človekove pravice, 4,0 mio USD za ekonomske 
projekte in 0,375 mio USD za varnostne projekte oziroma 
deminiranje. 

Na donatorski konferenci PS JVE marca lani v Bruslju je Slovenija 
predložila 34 projektov. Konkretno podporo za sofinanciranje sta 
dobila samo dva slovenska projekta: 
»Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine« - s strani 
Italije in Grčije in »Mednarodna univerza - podiplomska šola 
ekonomije za JV Evropo« - s strani ZDA. 

Podporo je dobilo tudi nekaj projektov, ki jih je Slovenija predlagala 
kot sponzor delovne skupine za človekove pravice in manjšine in 
sicer: Kampanja ozaveščanja (Awareness Raising Campaign), 
katere nosilec je Svet Evrope (SE) in Romski projekti, katerih 
nosilca sta SE in Slovenija. Večina ostalih slovenskih projektov se 
bo nadaljevala v okviru bilateralnega sodelovanja, z nekaterimi 
pa bo Slovenija kandidirala na prihodnji donatorski konferenci PS 
JVE. 

Kot aktivna članica CEFTA predlaga Slovenija za države 
prejemnice pomoči v okviru PS JVE njihovo postopno vključitev v 
okvir CEFTA. 

Zaradi sopredsedovanja Slovenije v DOM 1 v prvem polletju leta 
2001 je vlada sprejela izhodišča in akcijski načrt, ki se uresničuje. 
Slovenija se zavzema za načela sodelovanja, transparentnosti 
projektov in njihovega financiranja, gospodarnosti ter za izogibanje 
podvajanju pobud in projektov. 

Slovenija v času sopredsedovanja DOM 1 izvaja in financira ali 
sofinancira 10 projektov, nekaj med njimi tudi večletnih, in organizira 
13 pomembnejših mednarodnih dogodkov in srečanj, ki so 
namenjena reševanju problemov, prenosu izkušenj ali 
usposabljanju ljudi iz držav JVE. V delovni skupini za človekove 
pravice in manjšine bo vsebina prilagojena sprejetim prioritetnim 
aktivnostim (medetnični odnosi in čezmejno sodelovanje). 
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Predvidoma v začetku julija letos bo v Ljubljani odprt Mednarodni 
center za medetnične odnose in manjšine, katerega nosilec je 
Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. 

Med pomembnejšimi srečanji, ki jih Slovenija organizirala v prvem 
polletju 2001, velja izpostaviti: srečanje vodij vseh sedmih delovnih 
skupin DOM 1 12. februarja 2001 na Brdu, z udeležbo 
predsedujočega dr. Roumeliotisa in predstavnikov Urada 
posebnega koordinatorja PS JVE, sestanek nacionalnih 
koordinatorjev PS iz JVE in sosednjih držav z udeležbo 
predstavnikov Urada posebnega koordinatorja PS JVE 9. marca 
2001 v Ljubljani, obisk posebnega koordinatorja PS JVE Boda 
Hombacha 23. in 24. aprila 2001 v Sloveniji, in plenarno srečanje 
DOM 1, ki je potekalo 14. in 15. maja 2001 v Portorožu, na katerem 
so bile predlagane naslednje prioritete: vračanje beguncev, mediji, 
interetnični odnosi in čezmejno sodelovanje, izobraževanje in 
mladina. 

V pripravah na regionalno konferenco, ki bo predvidoma oktobra, 
bodo potekala delovna srečanja z namenom verifikacije 
predloženih projektov. Poleg tega bo Slovenija nadaljevala z 
vodenjem delovne skupine za človekove pravice in manjšine, 
spremljala implementacijo projektov ter organizirala nov ciklus 
predlaganja projektov na osnovi izhodišč in kriterijev, ki jih bo 
posredoval Urad posebnega koordinatorja PS JVE. 

V dejavnostih Delovnega omizja za ekonomsko obnovo in 
sodelovanje (DOM 2) Slovenija v državah JV Evrope že več let 
izvaja tehnično pomoč v smislu prenosa know-howa, s poklicnim 
usposabljanjem, izobraževanjem, štipendiranjem, pomočjo pri 
izgradnji institucij ter vključevanjem v gospodarske investicije in 
prenovo objektov. Slovenija sodeluje v aktivnostih za odpravljanje 
trgovinskih ovir, s svojimi projekti pomaga pri razvoju malih in 
srednjih podjetij ter pri ustvarjanju pogojev za pridobitev tujih 
investitorjev v države JVE. 

V okviru decembra 1999 sprejete vladne »Strategije vključevanja 
Republike Slovenije v gospodarsko obnovo JV Evrope« so bila 
proračunska sredstva (za leto 2000 4 mio USD) namenjena 
ekonomskim projektom, ki jih Slovenija izvaja v državah JVE. Od 
tega je bilo v letu 2000 več kot polovica sredstev namenjenih BiH, 
ostali del pa Črni gori in Makedoniji. V lanskem letu je Slovenija v 
BiH zaključila projekt Borze vrednostnih papirjev v Banja Luki in 
projekt sanacije laboratorija za kmetijsko mehanizacijo v Butmirju, 
sofinancirala projekt Borze vrednostnih papirjev v Sarajevu ter 
Klirinško depotne družbe v Banja Luki in v Sarajevu ter pri tem 
prispevala svoj know-how. Aktualen je tudi projekt podpore razvoju 
malih in srednjih podjetij. Vrednost navedenih projektov (za 
federacijo BiH in za Republiko srbsko) skupaj znaša 492 mio SIT 
(2,2 mio USD). V Črni gori potekajo projekti na področju reforme 
Carinske uprave, Zavoda za statistiko, semaforizacije Podgorice, 
projekti Slovenske izvozne družbe ter programi študija ter 
usposabljanja in izobraževanja v Sloveniji. V Makedoniji je 
zaključen projekt vzpostavitve Borze vrednostnih papirjev Skopje, 
poteka pa projekt s področja varstva okolja (koncept koncesij za 
čistilne naprave za odpadne vode). 

V letošnjem letu je Ministrstvo za finance v Ljubljani ustanovilo 
Center za razvoj financ, ki bo opravljal funkcijo prenosa znanja in 
izkušenj, dajal pomoč pri izgrajevanju institucij in vzpodbujal razvoj 
podjetništva v tej regiji. Poleg tega v okviru Poslovne šole na 
Bledu potekajo programi za usposabljanje predstavnikov vlad iz 
držav JVE. Prednostni delež sredstev, ki jih bo Slovenija namenila 
za njihovo usposabljanje, bo namenjen za predstavnike ZRJ, 
Makedonije in BiH. 

V Delovnem omizju za varnostna vprašanja (DOM 3) je posebno 
pomembna Mednarodna ustanova - fundacija za deminiranje in 
pomoč žrtvam min (International Trust Fund for Demining and 
Mine Victims Assistance - ITF). ITF je leta 1999 v okviru PS JVE 
razširil svoje aktivnosti iz BiH na Hrvaško in lani tudi na Kosovo in 
v Albanijo. ITF je ustanovila Slovenija z odločilno finančno podporo 
ZDA, vključile pa se tudi druge zainteresirane države (doslej že 
23), mednarodne organizacije, nevladne organizacije in drugi 
donatorji. Decembra lani se je med donatorje vključila Evropska 
komisija z donacijo 2 mio evrov, s pomočjo katere bo ITF razminiral 
mejno območje Hrvaške in BiH ob reki Savi ter vzpostavil skupni 
informacijski center za obe državi. Doslej je ITF pridobil donacije 
v skupni vrednosti 52,3 mio USD, od tega v letu 2000 29,4 mio 
USD donatorskih sredstev. 

ITF se je v letu 2000, z aktivnostmi v BiH, na Hrvaškem, na 
Kosovu in v Albaniji, potrdil kot najpomembnejša institucija za 
razminiranje v regiji. Razminiral je 2/3 celotnega razminiranega 
ozemlja v regiji, v BiH pa kar 80%. Preko ITF-a je bilo v letu 2000 
v BiH razminirano 3.803.412 m2 ozemlja, na Hrvaškem 1.703.310 
m2, na Kosovu 2.390.638 m2 in v Albaniji 107.978 m2 ozemlja, 
kar skupno znaša preko 8 mio m2. V dosedanjem delovanju od 
leta 1998 je ITF na območju JVE razminiral skupno 11.855.000 
m2 ozemlja. 

Skozi delovanje ITF se je cena deminiranja na kvadratni meter 
oblikovala v višini okoli 2,5 DEM, kar je radikalna cenovna 
sprememba glede na delovanje pred nastopom ITF, ko so nekateri 
pomembni mednarodni subjekti deminiranja zaračunavali preko 
100 DEM na kvadratni meter, hkrati pa so od vloženih finančnih 
sredstev administrativni stroški znašali kar med 10 in 14 %, ki pa 
so pri ITF pod 3 %. ITF vsa dela oddaja na podlagi javnih razpisov, 
nadzor finančnega poslovanja pa je v skladu z mednarodnimi 
standardi (zunanji revizor). 

Poleg tega je bilo v okviru ITF v letu 2000 deležno rehabilitacije 
191 žrtev protipehotnih min v Inštitutu RS za rehabilitacijo v 
Ljubljani, okoli 80 pa v centrih v BiH. V Ljubljani je bilo na 
seminarskem usposabljanju 131 strokovnjakov iz BiH in s Kosova. 

Med ostalimi področji DOM 3 se je Slovenija angažirala pri: 
omejevanju osebnega in lahkega strelnega orožja, antikorupcijski 
pobudi in pobudi za boj proti organiziranemu kriminalu 
(sekondiranje enega eksperta), pobudi za področje migracij in 
azila, v delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi, pobudi za 
pripravljenost in preventivo pred nesrečami in vključevanju v 
aktivnosti na področju delovanja sodstva ter usposabljanja in 
sodelovanja policije. 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Prenos zakonodaje 

Nadaljnje zakonodajne aktivnosti na področju skupne zunanje in 
varnostne politike (SZVP) niso potrebne, ker obstoječa zakonodaja 
Sloveniji že omogoča vključitev v SZVP EU. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

Slovenija redno sodeluje v političnem dialogu med EU in 
pridruženimi državami na vseh ravneh. V okviru mednarodnih 
organizacij svoje dejavnosti usklajuje s skupnimi stališči EU. V 
Sloveniji potekajo priprave na skupno zasedanje političnih 
direktorjev in evropskih korespondentov iz zunanjih ministrstev 
držav članic EU in iz držav kandidatk, ki bo potekalo v času 
belgijskega predsedovanja 25. oktobra 2001 v Ljubljani. 
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B.3. Administrativna usposobljenost 

Evropska komisija v svojem Rednem poročilu 2000 ugotavlja, da 
ima Slovenija Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ima 
administrativno sposobnost za izvajanje določil v zvezi s SZVP 
EU.V okviru priprav na članstvo Slovenije v EU bo Ministrstvo za 
zunanje zadeve zagotovilo tudi delovanje šifrirnega sistema za 
elektronsko posredovanje sporočil, ki bo omogočal sodelovanje 
v okviru EU mreže cortesy. 

2.3.28 Finančni nadzor 

Notranji nadzor 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V obdobju od zadnjega poročila o napredku Republika Slovenija 
ni sprejela novih predpisov za področje notranjega finančnega 
nadzora. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o skupnih 
kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora pri 
neposrednih uporabnikih proračuna RS, je pripravljena podlaga 
za zagotovitev notranje revizijske funkcije v ministrstvih in ostalih 
proračunskih uporabnikih ter centralizirano organiziranje 
uskladitve kontrolnih in revizijskih metod, ki jo izvaja Služba za 
nadzor proračuna Ministrstva za finance. 

Notranje revizijske službe pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih so bile postavljene pri enajstih ministrstvih, pri ostalih 
neposrednih proračunskih uporabnikih pa so v ustanavljanju. Za 
izvajanje notranje revizijske funkcije pri vladnih službah je 
ustanovljena Skupna notranja revizorska služba Generalnega 
sekretariata Vlade Republike Slovenije. Nekatere notranje 
revizijske službe pri neposrednih proračunskih uporabnikih so 
že pripravile pravilnike oz. priročnike za svoje delo, pri nekaterih 
pa so v pripravi. Ti akti temeljijo na revizijskih standardih Evropske 
Skupnosti za področje notranjega nadzora javnih financ in na 
smernicah Ministrstva za finance, ki jih pripravlja Služba za nadzor 
proračuna kot koordinator dela notranje revizijskih služb pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih. 

Služba za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance je po Uredbi 
o akreditacijskih pogojih za Agencijo Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (Ur. I. RS št. 78/00) zadolžena 
tudi za pregled izpolnjevanja pogojev za akreditacijo agencije. Na 
podlagi navedene Uredbe, ki ureja nadzor nad sredstvi SAPARD, 
je Služba za nadzor proračuna opravila predakreditacijski pregled 
agencije SAPARD po nalogu Nacionalnega sklada. Pregled je v 
zaključni fazi. Podelitev akreditacije s strani Komisije evropskih 
skupnosti se pričakuje v drugi polovici leta 2001. 

Služba za nadzor proračuna pripravlja, v skladu z Uredbo o 
splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih agencij RS za uporabo 
drugih finančnih instrumentov EU- PHARE in ISPA, pregled tudi 
drugih nacionalnih institucij. V skladu z zahtevami po finančnem 
nadzoru, ki jih EU postavlja v zvezi z upravljanjem sredstev 
predpristopne pomoči za države kandidatke, pripravlja Republika 
Slovenija podlage za poročilo o pripravljenosti za izvajanje 
decentraliziranega upravljanja s sredstvi PHARE in ISPA - DIS 
(Decentralised Implementing System) in EDIS (Extended 
Decentralised Implementing System). 

Služba za nadzor proračuna izvaja naloge certifikacijskega 
organa po pooblastilu Nacionalnega sklada. Do sedaj je s pomočjo 
nemškega twinning partnerja pripravila priročnik za certificiranje. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na področju upravne usposobljenosti je Republika Slovenija 
dosegla določen napredek pri povečanju števila zaposlenih v 
Službi za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance. 

Za učinkovito izvajanje usklajenega pravnega reda bo Slovenija 
postopoma do 31.12.2002 kadrovsko okrepila Službo za nadzor 
proračuna v okviru Ministrstva za finance. V obdobju junij 2000 - 
junij 2001 je Služba za nadzor proračuna zaposlila 5 novih 
delavcev in sicer v Oddelku za revizijo in certificiranje 4 nove 
delavce in enega v Oddelku za inšpiciranje. Trenutno potekajo 
formalni postopki za zaposlitev 4 novih delavcev. Problem, ki se 
pri tem izpostavlja je pomanjkanje ustreznih kadrov za to področje. 

Trenutno poteka na Slovenskem inštitutu za revizijo šolanje okoli 
50 notranjih revizorjev, ki ne pokriva v celoti posebnosti javnih 
financ, zato je v pripravi dopolnitev izobraževalnega programa, ki 
bo ustreznejši za področje javnega sektorja. Pet delavcev Službe 
za nadzor proračuna zaključuje študij za notranjega revizorja . 
Ob zaključku šolanja bodo pridobili certifikat za opravljanje svojega 
dela. 

Poleg izobraževanj v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, je 
napredek zaposlenih na tem področju povezan tudi z izvajanjem 
tvvinning projekta za to področje, ki se je začel v decembru 2000 
in poteka v sodelovanju z nemškim Ministrstvom za finance. 
Tvvinning bo trajal 16 mesecev. Služba tudi redno sodeluje s 
Komisijo evropskih skupnosti - DG Budget in s predstavniki SIGMA 
ter v okviru kontaktne skupine za finančni nadzor držav kandidatk. 

Izboljšala se je tudi upravna usposobljenost notranjih revizijskih 
služb pri proračunskih uporabnikih. Notranje revizijske službe pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih so bile postavljene pri 
enajstih ministrstvih, pri ostalih neposrednih proračunskih 
uporabnikih pa so v ustanavljanju. Za izvajanje notranje revizijske 
funkcije pri vladnih službah je ustanovljena Skupna notranja 
revizorska služba Generalnega sekretariata Vlade Republike 
Slovenije. 

Notranji revizorji proračunskih uporabnikov so se udeležili 
delavnice na temo notranje revizijske funkcije javnih financ v 
okviru tvvinninga v sodelovanju z nemškim Ministrstvom za 
finance. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1.Prenos zakonodaje 

Pravni okvir finančnega nadzora v Republiki Sloveniji je v veliki 
meri vzpostavljen. Sestavljajo ga naslednji sprejeti zakoni: Zakon 
o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o 
računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o računskem 
sodišču, in podzakonski akti Pravilnik o skupnih kriterijih za 
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih 
uporabnikih proračuna RS, Navodilo o skupnih osnovah za 
postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov 
proračuna RS, Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih 
agencij RS za uporabo finančnih sredstev EU, ki postavlja zahteve 
finančnega nadzora v zvezi z upravljanjem sredstev predpristopne 
pomoči EU, Uredba o akreditacijskih pogojih za Agencijo RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, ki ureja nadzor nad sredstvi 
SAPARD. Obe Uredbi je sprejela Vlada Republike Slovenije, 
Pravilnik in Navodilo pa Ministrstvo za finance. 
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Obstoječi pravni okvir bo Republika Slovenija dopolnila tako, da 
bo zagotovljena tunkcionalna neodvisnost notranje revizijske 
funkcije pri neposrednih proračunskih uporabnikih in spremljanje 
priporočil notranjih revizorjev ter jasnejša opredelitev odnosov 
med različnimi nadzornimi telesi (Služba za nadzor proračuna in 
notranje revizijske službe pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih). Na podlagi tega bo pripravljen priročnik za delo 
notranjih revizijskih služb, ki bo temeljil na revizijskih standardih 
Evropske skupnosti za področje notranjega nadzora javnih financ 
in na smernicah Ministrstva za finance, kot določa Zakon o javnih 
financah. Priročnik bo pripravila Služba za nadzor proračuna ob 
pomoči partnerja v projektu tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja iz Ministrstva za finance Zvezne republike Nemčije. 
Predvidoma bo pripravljen v drugi polovici leta 2001. S tem bo 
zakonski okvir notranjega nadzora javnih financ izpopolnjen. 

V kontekstu uporabe enotnega izrazoslovja na področju nadzora 
javnih financ, bodo po potrebi pripravljeni predlogi za spremembe 
zakonskih in podzakonskih aktov, ki bodo izvedene po 
posvetovanju s Komisijo. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Upravna usposobljenost Službe za nadzor proračuna pri 
Ministrstvu za finance in notranjih revizijskih služb pri proračunskih 
uporabnikih se je od zadnjega poročila izboljšala. Notranje 
revizijske službe pri neposrednih proračunskih uporabnikih so 
ustanovljene pri enajstih ministrstvih, pri ostalih neposrednih 
proračunskih uporabnikih pa so v ustanavljanju. Za izvajanje 
notranje revizijske funkcije pri vladnih službah je ustanovljena 
Skupna notranja revizorska služba Generalnega sekretariata 
Vlade Republike Slovenije. 

Vendar pa je področje finančnega nadzora javnih financ potrebno 
kadrovsko okrepiti na vseh nivojih. Služba za nadzor proračuna 
se bo kadrovsko krepila na vseh vsebinskih področjih. Konec 
leta 2000 je bilo v Službi za nadzor proračuna 17 zaposlenih, v 
letu 2001 se bo število zaposlenih povečalo za dva, do konca leta 
2002 pa bo predvidoma skupno število zaposlenih 22. 

V letošnjem letu se bo z novim programom izobraževanja začela 
razreševati tudi problematika pomanjkanja ustreznih profilov 
notranjih državnih revizorjev. Služba za nadzor proračuna pri 
Ministrstvu za finance bo kot nosilec izobraževanja pripravila v 
sodelovanju z Računskim sodiščem in s Slovenskim inštitutom 
za revizijo ter Upravno akademijo izobraževanje notranjih državnih 
revizorjev, ki bo vsebovalo posebnosti revidiranja javnih financ in 
se bo predvidoma začelo konec leta 2001. 

Zunanji nadzor 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A1. Prenos zakonodaje 

Na področju pravne ureditve zunanjega nadzora je bil konec 
januarja 2001 sprejet nov Zakon o računskem sodišču Ur.l. RS 
št. 11/2001). Pri njegovi pripravi so v okviru projekta tesnega 
medinstitucionalnega sodelovanja sodelovali tudi eksperti National 
Audit Office of the United Kingdom. Novi Zakon o računskem 
sodišču daje računskemu sodišču večja pooblastila v smislu 
učinkovitejših izvajanj ukrepov za odpravo nepravilnosti in 
nesmotrnosti ter poenostavlja postopek. Računsko sodišče je 
najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega 
proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Bistvena 
novost, ki jo prinaša nov zakon o računskem sodišču, je v vodenju 
in upravljanju računskega sodišča, ki ima po novem tri člane in 
sicer predsednika računskega sodišča in dva namestnika 

predsednika. Računsko sodišče ima revizorske in podporne 
službe. V okviru, ki ga določa zakon, računsko sodišče samostojno 
določa, katere revizije bo izvedlo v posameznem obdobju. 
Računsko sodišče lahko pred uvedbo revizije opravi 
predrevizijsko poizvedbo, v kateri od uporabnika javnih sredstev 
zahteva takoj vsa obvestila, za katera meni, da so potrebna, 
knjigovodske listine, podatke in drugo dokumentacijo ter opravi 
druge poizvedbe, potrebne za načrtovanje ali izvajanje revizije.V 
zakonu je opredeljen porevizijski postopek, v katerem mora 
uporabnik javnih sredstev, pri katerem so bile razkrite nepravilnosti 
ali nesmotrnosti v poslovanju, predložiti odzivno poročilo. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In izvajanje politik 

Zunanji nadzor v Republiki Sloveniji opravlja Računsko sodišče 
RS na podlagi Zakona o računskem sodišču. 

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. 

Za zaključni račun proračuna za leto 2000 računsko sodišče 
nadaljuje in izpopolnjuje metodologijo revidiranja zaključnega 
računa iz leta 1998 in 1999. Posebno pozornost je posvetilo oceni 
sistema in delovanja notranjih kontrol (še posebej na področju 
transferov) na vseh ministrstvih. Projekt izvaja v okviru tvvinning 
programa z NAO. V projektu se pripravljajo metodološke podlage, 
priročniki in podrobna navodila za revidiranje. Izvaja se sprotno 
izobraževanje revizorjev o uporabi omenjenih strokovnih podlag 
in preizkušanje oziroma prenašanje znanj v praksi. 

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 pričakovati po dejanski uporabi 
novega zakona o računskem sodišču in po izvedbi dvoletnega 
programa tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z National 
Audit Office of The United Kingdom. 

B. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog 

B.1. Prenos zakonodaje 

Zakon o računskem sodišču je usklajen z zakonodajo, kot jo za 
to področje pozna Evropska unija. Računskemu sodišču daje 
status vrhovne neodvisne revizijske institucije. 

V šestih mesecih po uveljavitvi Zakona o računskem sodišču bo 
senat Računskega sodišča sprejel poslovnik Računskega 
sodišča in ga predložil v soglasje Državnemu zboru. Poleg tega 
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bo računsko sodišče na novo določilo smernice za izvajanje 
revizij in pravilnike o notranji organizaciji. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

B.3. Upravna usposobljenost 

Na Računskem sodišču je bilo ob koncu leta 2000 92 zaposlenih, 
od katerih ima velika večina univerzitetno izobrazbo. Od skupnega 
števila zaposlenih opravlja naloge vodenja 9 zaposlenih, na 
področju revidiranja je zaposlenih 56 revizorjev (od tega 4 
pripravniki), v podpornih službah pa je 27 zaposlenih. 

Računsko sodišče načrtuje, da bo z aktivno kadrovsko politiko 
povečalo število zaposlenih. Ciljno število zaposlenih v letošnjem 
letu je 110, kar je v skladu s sistemizacijo. 

Zaposleni se udeležujejo usposabljanja in izpopolnjevanja v 
Sloveniji (v letu 2000 253 napotitev) in v tujini (Evropsko računsko 
sodišče, National Audit Office, London). Več zaposlenih je imelo 
sklenjeno pogodbo o izobraževanju za pridobitev višje stopnje 
strokovne izobrazbe. 

Republika Slovenija pričakuje pomemben napredek pri upravni 
usposobljenosti računskega sodišča od uresničevanja programa 
tesnega institucionalnega sodelovanja, ki poteka s partnerjem 
National Audit Office iz Združenega Kraljestva. 

2.3.29 Finančne in proračunske določbe 

A. Napredek od zadnjega poročila o napredku 

A.1. Prenos zakonodaje 

V pravnem redu Evropske unije ni neposredne zahteve, da bi bil 
sistem na tem področju v posameznih državah pravno urejen na 
enak način kot v EU, temveč je cilj predvsem zagotoviti pregleden 
in nadzorovan sistem javnih financ. 

Sistemska zakonodaja za to področje (predvsem Zakon o javnih 
financah) je že sprejeta in uveljavljena. Po oddaji gradiva za poročilo 
o napredku v preteklem letu je bila v juniju 2000 sprejeta Uredba 
o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
(Ur.l.RS 56/2000), ki ureja pripravo strateških dokumentov države 
in proračunskega memoranduma za pripravo predloga 
proračuna, določitev državnih razvojnih prioritet, pogoje uvrščanja 
programov in projektov v predlog proračuna ter postopke in 
dokumente priprave predloga proračuna in finančnih načrtov. 

A.2. Uveljavljanje zakonodaje In Izvajanje politik 

V obdobju od zadnjega poročila o napredku so proračunski 
dokumenti za leto 2001 - proračunski memorandum in državni 
proračun pripravljeni na podlagi nove sistemske zakonodaje, ki 
je omogočila pomemben napredek v razvoju sistema priprave in 
nadzora nad izvajanjem proračuna. Sistem temelji temelji na: 

programskem načrtovanju in 
dvofaznem postopku priprave proračuna, ki zahteva pripravo 
proračuna od »zgoraj navzdol« in določitev fiskalnih ciljev, ki 
jih je potrebno obvezno spoštovati. 

Nova funkcionalno-programska klasifikacija javnofinančnih 
izdatkov naj bi izboljšala kakovost spremljanja in evidentiranja, 
načrtovanja ter analiziranja tokov javnega financiranja, povečala 
se bo preglednost javnega financiranja, hkrati pa bo omogočen 
učinkovitejši nadzor ter tako zagotovljena bolj smotrna in razvojno 
spodbudna uporaba javnofinančnih sredstev. 

V proračunu Republike Slovenije za leto 2001 je v skladu z novo 
programsko funkcionalno klasifikacijo odhodkov državnega 
proračuna dan poudarek na izvajanju nalog državnih organov in 
javnih zavodov, povezanih s temeljnimi nalogami izvajanja funkcij 
države. V predlogu proračuna so tako proračunski odhodki 
razčlenjeni po posameznih podprogramih in glavnih programih 
za vsako od 23 področij proračunske porabe v skladu z ustrezno 
programsko funkcionalno klasifikacijo in za vse skupine 
proračunskih uporabnikov v skladu z institucionalno klasifikacijo. 

A.3. Upravna usposobljenost 

Na tem področju ni bilo predvideno ustanavljanje novih institucij, 
pač pa je potrebno zagotoviti izvajanje določenih novih nalog v 
okviru obstoječih institucij. Tako je bil v letošnjem letu v okviru 
Ministrstva za finance - Sektorja za pripravo in upravljanje 
proračuna ustanovljen poseben oddelek, ki bo opravljal naloge 
koordinacijske enote na področju finančnih odnosov z EU. 

Oddelek bo štel tri zaposlene, zaposlitve pa bodo realizirane 
postopoma s prerazporeditvami znotraj državne uprave. 

V skladu s sklepom vlade je pod vodstvom Ministrstva za finance 
začela delovati delovna skupina za medinstitucionalno 
koordinacijo izgradnje informacijskega sistema za spremljanje 
izvajanja programov pristopne pomoči in programov, 
sofinanciranih v okviru strukturnih in kohezijskega sklada. 

Zaposleni na področju priprave in upravljanja državnega 
proračuna so se izobraževali v okviru twinning projekta z 
Ministrstvom za finance Kraljevine Švedske. Izvedena je bila vrsta 
različnih oblik prenosa znanja o pripravi in nadzoru nad izvajanjem 
proračuna ter v zvezi s sistemom spremljanja in plačevanja lastnih 
virov ter uporabe sredstev proračuna EU (rezidenčni svetovalec, 
delavnica, študijski obiski). V začetku leta 2001 je bil izveden 
študijski obisk na Ministrstvu za finance Republike Avstrije na 
temo organizacijskih vprašanj v zvezi s sistemom plačevanja 
prispevkov v proračun EU, ki so se ga udeležili predstavniki 
pristojnih državnih institucij. Pri razvoju sistema javnih financ 
Ministrstvu za finance nudi pomoč tudi Mednarodni denarni sklad 
(rezidenčni svetovalec, udeležbe na seminarjih). 

B. Celovit opis stanja In pregled poglavitnih nalog 

B.1. Prenos zakonodaje 

Zakonodaja s tega področja je usklajena s pravnim redom EU, 
tako da se ne predvidevajo njene bistvene spremembe. 

B.2. Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik 

Vsa sprejeta zakonodaja je že uveljavljena in se uporablja v 
postopku priprave državnega proračuna. Uveljavlja se večletno 
proračunsko načrtovanje, konkretno za obdobje 2002-2005. 

B.3. Upravna usposobljenost 

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske 
unije na področju proračuna in financiranja vse potrebne institucije. 
V zvezi z zagotavljanjem podatkov, potrebnih za izračun lastnih 
virov EU, potekajo v pristojnih institucijah aktivnosti za 
izpopolnjevanje administrativne usposobljenosti. Ključne institucije 
za opravljanje te naloge so Ministrstvo za finance, Carinska uprava 
Republike Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije in 
Statistični urad Republike Slovenije. 
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Administrativno sposobnost Davčne uprave Republike Slovenije 
in Carinske uprave Republike Slovenije ter Statističnega urada 
Republike Slovenije redno preverja tudi Komisija evropskih 
skupnosti, Republika Slovenija ves čas deluje v smeri njenega 
izboljševanja. Okrepiti bo potrebno koordinacijsko vlogo 
Ministrstva za finance v zvezi z zagotavljanjem podatkov o 
osnovah za določitev lastnih virov Evropske unije. V ta namen je 
Ministrstvo za finance zagotovilo delovanje novega oddelka v 
okviru Sektorja za pripravo in upravljanje proračuna s 1. 6. 2001. 

2.3.30 Poročilo o napredku pri prevajalskih pripravah 
na vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo 

Prevajanje pravnega reda EU v Republiki Sloveniji poteka v okviru 
Službe Vlade RS za evropske zadeve - Sektorja za prevajanje, ki 
ima 38 zaposlenih od tega 27 prevajalcev, 3 lektorje, 3 pravnike 2 
terminologa ter nekaj administratorjev, poleg tega pa je pogodbeno 
vezanih 32 fizičnih in 10 pravnih oseb za prevajanje. 

Z marcem 2001 se je zaključila vzpostavitev računalniške 
podpore prevajalskemu procesu, ki omogoča tudi delno 
avtomatizacijo postopkov. S tem so dani pogoji, da nov sistem do 
jeseni postane popolnoma samostojno operativen. 

Velik tehnični problem predstavlja priprava izvirnikov za prevajanje, 
ki bo s pomočjo zunanjih partnerjev rešen do konca poletja 2001 .To 
bo omogočilo, da bo do jeseni 2001 dosežen cilj, da bo mesečno 
prevedeno in tudi strokovno ter pravno pregledano 3.000 strani 
uradnega lista Evropskih skupnosti.. 

Trenutno je mesečna kapaciteta prevajanja od 500 do 1.000 
strani uradnega lista Evropskih skupnosti. Zato je bil spomladi 
2001 izveden nov javni razpis na podlagi katerega so sklenjene 
pogodbe še z novimi zunanjimi sodelavci oz. prevajalskimi 
združenji, tako da je sedaj v ta projekt angažiran praktično celoten 
potencial države, ki lahko dokaže ustrezno usposobljenost. Na 
javni razpis se je prijavilo 95 fizičnih in 30 pravnih oseb za 
prevajanje in 26 strokovnjakov za lektoriranje. 

Opravljeni prevodi 

V tem trenutku je prevedena skoraj celotna primarna zakonodaja, 
v teku pa je že tudi pravna redakcija ustanovitvenih pogodb, za 
katero pričakujemo, da bo končana do sredine leta 2002. Prav 
tako je že prevedenih cca. 29.000 strani sekundarne zakonodaje, 
kjer pa se šele pričenja s strokovno in pravno redakcijo. 

Terminološki In glosarski projekti 

Od leta 1998 se ustvarja terminološka zbirka v programu MultiTerm 
95. Trenutno vsebuje 17.500 večinoma dvojezičnih slovensko- 
angleških vpisov, v 20 % primerov so dodani tudi nemški in 
francoski ekvivalenti. Od avgusta 2000 je zbirka dostopna preko 
interneta www.sigov.s/evroterm. 

Narejen je bil velik preskok glede na lansko leto v uporabi 
TWB-ja. Lani je uporabljalo to orodje samo 30% notranjih 
prevajalcev, danes ga uporabljajo vsi. 

Terminološke delovne skupine in strokovna redakcija 
prevodov 

V začetku leta 2001 je bilo s strani resornih ministrstev imenovanih 
308 strokovnjakov za posamezna področja zakonodaje, ki 
opravljajo strokovno redakcijo opravljenih prevodov. 

V strokovno redakcijo je bilo do sedaj poslanih okoli 8.900 strani 
uradnega lista Evropskih skupnosti, od katerih je že bilo strokovno 
pregledanih 4.500 strani. 

Iz razloga zagotovitve tekočega dela strokovne redakcije bo 
Služba Vlade RS za evropske zadeve najela in opremila dodatne 
prostore. Načrtuje se okoli 20 opremljenih delovnih postaj. 

Pravna redakcija 

Konec leta 2000 je pričela delovati Komisija za pravno redakcijo 
prevodov pravnih predpisov ES, katero vodi Služba Vlade RS za 
zakonodajo, Vlada RS pa je v letu 2001 odobrila dodatno zaposlitev 
osmih novih pravnikov, kar omogoča oblikovanje nove 
organizacijske enote na Službi Vlade RS za zakonodajo izključno 
za opravljanje pravne redakcije. Poleg tega je bilo v začetku leta 
2001 pogodbeno angažiranih še 25 zunanjih sodelavcev - pravnih 
redaktorjev. 

Usposabljanje 

Prevajalci, lektorji, terminologi in pravni redaktorji Službe Vlade 
RS za evropske zadeve se redno udeležujejo seminarjev v tujini, 
v lastni organizaciji pa Republika Slovenija prireja specializirane 
seminarje za prevajalce, jezikovne tečaje in delavnice. 

Izdelana so tudi navodila za prevajalce, strokovne redaktorje in 
lektorje hkrati pa bodo izvedena izobraževanja za nove 
pogodbene sodelavce, ki bodo pričeli delati na projektu po 
zaključenem razpisu. 

Zavedamo se, da Republika Slovenija zaostaja s projektom 
prevajanja. Zato Vlada RS v tem trenutku sprejema ukrepe, s 
katerimi bo zagotovila kadrovske in materialne možnosti za 
angažiranje vseh potencialov za izpeljavo projekta v rokih, ki so 
za to predvideni. 

2.3.31 Splošna ocena 

Republika Slovenija je glede kriterija sposobnosti prevzemanja 
obveznosti članstva v preteklem obdobju dosegla dodaten 
napredek, ki na nekaterih področjih 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. 

V začetku letošnjega leta so bili sprejeti manjkajoči temeljni zakoni 
predvsem s področja notranjega trga, hkrati pa je bil na večini 
področij poudarek na sprejemanju podzakonskih predpisov ter 
njihovem izvajanju. * 

Republika Slovenija se zaveda, daje 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 tudi v 
preteklem obdobju namenila dodatno pozornost. 

Rezultat teh prizadevanj je, da so v Republiki Sloveniji ustanovljene 
že skoraj vse institucije za spremljanje in izvajanje pravnega 
reda EU. 

Tudi v letošnjem letu je bil poseben poudarek na izobraževanju in 
usposabljanju državnih uslužbencev na področju evropskih 
zadev, predvsem v smislu izvajanja lani sprejete Strategije 
izobraževanja. 
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Slovenija prejema pomoč EU, predvsem v okviru programa 
PHARE, od leta 1992 dalje. Z letom 2000 pa je Slovenija upravičena 
tudi do pomoči v okviru predpristopnih programov ISPA in 
SAPARD. 

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 se najmanj 
30% sredstev usmerja 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, twinning 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 povezav med uspešnejšimi saj ima 
trenutno približno 7% vseh operativnih tvvinningov, katerih učinke 
ocenjujemo kot pozitivne. Praviloma imajo vsi tvvinning projekti 
vključeno tudi komponento izobraževanja, kar še dodatno 
prispeva h krepitvi administrativne usposobljenosti. 

Decembra 2000 je Slovenija podpisala dodatni memorandum s 
katerim je področje delovanja Nacionalnega sklada razširjeno še 
na področje programa ISPA. Prvo programsko leto ISPA je bilo za 
Slovenijo izredno uspešno, saj smo z zadostnim številom 
kakovostno pripravljenih predlogov projektov, kot edina država 
kandidatka, uspeli v letu 2000 zagotoviti največji možni obseg 
razpoložljivih sredstev. Tako je evropska Komisija Sloveniji za 
program ISPA že odobrila skoraj 25 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev, od tega skoraj 20 milijonov evrov za leto 2000. 

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 nekatere pomanjkljivosti, navedene v lanskem 
rednem poročilu. 

Slovenija je v letu 2000 in prvih mesecih leta 2001 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, ki so 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 manjkajočih institucij. 

Izpolnjevanje nalog, povezanih z vključevanjem Republike 
Slovenije v EU je v preteklem obdobju v večji meri potekalo skladno 
s programom, ki smo ga predvideli v pogajalskih izhodiščih ter 
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU do konca 
leta 2002. 

Vlada RS je v mesecu maju sprejela revizijo Državnega programa 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije 
do konca leta 2002, v kateri smo upoštevali pripombe Evropske 
komisije na obstoječi Državni program, spremembe, ki izhajajo iz 
dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje, prvič pa je v 
Državnem programu celostno predstavljena vzpostavitev bodoče 
zunanje meje EU na meji z Republiko Hrvaško. 

Upoštevaje navedeno ugotavljamo, da zaveze uresničujemo tako, 
da bomo do konca leta 2002 uresničili zavezo glede notranje 
pripravljenosti države na članstvo v EU. 

Republika Slovenija uspešno vzdržuje že doseženo raven 
približevanja, ki je bila prepoznana v lanskem rednem poročilu. 

4. PARTNERSTVO ZA PRISTOP IN 

DRŽAVNI PROGRAM RS ZA 

PREVZEN PRAVNEGA REDA 

EVROPSKE UNIJE DO KONCA 

LETA 2002: CELOVITA OCENA IN 

IMPLEMENTACIJA 

4.1 Partnerstvo za pristop - enotni 

programski okvir pristopne pomoči 

Glede zagotavljanja pomoči EU državam kandidatkam za pripravo 
na polnopravno članstvo, se je z letom 2000 začelo novo - 
pristopno obdobje. Skladno s sklepi Luksemburškega in 
Berlinskega vrha se je pomoč Skupnosti povečala in se izvaja 
skozi tri ciljno usmerjene instrumente pristopne pomoči, progam 
PHARE, ISPA in SAPARD. Upoštevaje odločitev Komisije in kriterije 
v pripadajočih uredbah Sveta, Slovenija v začetnem obdobju 
računa na približno 52 milijonov evro letno finančne pomoči EU: 

za nacionalni program PHARE vključno s 
PHARE čezmejnimi programi 
z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (7 MEUR) 25 MEUR 

• za SAPARD - razvoj kmetijstva in podeželja 6.4 MEUR 
za ISPO - velike infrastrukturne naložbe 
v okolje in transport 16-21 MEUR 

Programsko izhodišče za vse tri inštrumente predstavlja 
Partnerstvo za pristop (uredba Sveta 622/98) ter naloge 
opredeljene v Državnem programu za prevzem pravnega reda 
EU in pogajalskih izhodiščih ter ugotovitve Rednega poročila o 
napredku. 

Vsem trem pristopnim instrumentom pomoči je skupna zahteva 
po večletnem programiranju. To pomeni, da mora biti za vsak 
instrument predhodno izdelan večletni strateški planski dokument 
iz katerega je razvidno, katere ključne cilje, s kakšnimi ukrepi in 
viri želimo doseči in kje predvidevamo, da nam bo pri tem pomagala 
EU ter opredeliti skozi kateri program. Večletno programiranje 
zahteva vnaprej večletno uskladitev sredstev nacionalnega 
proračuna in sredstev EU. 
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Evropski komisiji je tako do konca leta 1999 Služba Vlade RS za 
evropske zadeve predložila Predhodni državni razvojni program 
(PHARE), Strategijo okoljevarstvenih investicij in investicij na 
področju prometa (ISPA) in Sedem-letni načrt razvoja podeželja 
(SAPARD) ter maja 2001 revidirano verzijo Državnega programa 
za prevzem pravnega reda EU. 

Poročilo o napredku (2000) ugotavlja, da smo v obdobju od 1997 
do 1999 ustanovili potrebne institucije za učinkovito izvajanje 
programov PHARE, ter zagotovili pogoje za njihovo delovanje. 
Na podlagi komunikeja Komisije "Phare 2000 revievv" pa so 
začrtane osnovne smernice za prehod z upravljanja z instrumenti 
pristopne pomoči na pravila Strukturnih skladov. Uvedba popolne 
decentralizacije upravljanja bo možna z letom 2002, v kolikor 
bodo izpolnjeni pogoji iz "koordinacijske uredbe" 1266/99. In v 
kolikor bo na voljo ustrezna strateška podlaga, bo programiranje 
Phare lahko prešlo na večletno programiranje. 

Republika Slovenija je postopno vzpostavila naslednjo strukturo 
institucij: 

- Imenovala je Nacionalnega koordlnator|a pomoči (National 
Aid Coordinator - NAC), ki je odgovoren za načrtovanje in 
izvajanje programov pomoči ter nadzor porabe sredstev v 
državi prejemnici pomoči. Nacionalni koordinator pomoči je 
zadolžen tudi za potrebno nacionalno koordinacijo, povezano 
s procesom pridružitve in skladno s koordinacijsko Uredbo 
1266/99 za zagotavljanje usklajenosti med aktivnostmi vseh 
3 pristopnih instrumentov. 

Nacionalni koordinator pomoči za Slovenijo je minister, 
pristojen za evropske zadeve. Nacionalno koordinacijo v 
njegovem imenu izvaja Sektor za tujo pomoč Službe Vlade 
Republike Slovenije za evropske zadeve. (Odlok o organizaciji 
S VEZ). 

Ustanovila je Nacionalni sklad (National Fund • NF), ki upravlja 
z dodeljenimi sredstvi. Nacionalni sklad je torej osrednji 
finančni organ, preko katerega se finančna sredstva EU 
usmerjajo v partnersko državo. Memorandum o soglasju k 
ustanovitvi Nacionalnega sklada je bil podpisan dne 
23.12.1998. Nacionalni sklad je v Sloveniji, zaradi zagotavljanja 
komplementarnosti s proračunskimi sredstvi in v izogib 
podvajanju struktur, ustanovljen znotraj Ministrstva za finance. 
Za sklad je odgovoren nacionalni odredbodaialec. ki je državni 
sekretar za proračun (National Authorising Officer - NAO). 

Decembra 2000 je Slovenija podpisala dodatni memorandum 
s katerim je področje delovanja Nacionalnega sklada 
razširjeno še na področje programa ISPA. 

Ustanovila Centralno finančno In pogodbeno enoto (CPFE - 
(Central Finance and Contract Unit • CFCU)) znotraj ministrstva 
za finance ki je trenutno edina delujoča institucija, ki ima vlogo 
izvajalske agencije. Naloga CFPE je izvajanje razpisov in sklepanje 
pogodb z izvajalci, medtem ko je odgovornost za izbor projektov 
in njihovo spremljanje znotraj resornih ministrstev oz. končnih 
uporabnikov pomoči PHARE. CFPE ima sklenjene finančne 
pogodbe z Nacionalnim skladom in imenovane programske 
odredbodajalce. 

■ CFPE trenutno vrši tudi vlogo izvajalske agencije za ISPA. 

- Republika Slovenija bo, skladno z zahtevami po popolni 

decentralizaciji programov pomoči -EDIS2 in 12. členom 
koordinacijske uredbe 1266/99 o izpolnjevanju minimalnih 
meril in pogojev (aneks 1) postopno vzpostavila Izvajalske 
agencije (Implementing Agency - IA), ki bodo delovale pod 
pristojnostjo nacionalnega odredbodajalca in bodo odgovorne 
za izbiro izvajalcev projektov torej izvajanje javnih naročil, 
sklepanje pogodb ter vodenje naložbenih podpornih 
programov. Skladno s pričakovanji DG Regio, bo CFPE tudi 
tista institucija v Sloveniji, ki bo pristopila k popolni 
decentralizaciji programa ISPA v letu 2001. Za ta namen je 
Nacionalni ISPA koordinator marca 2001 DG Regio predal 
1Vorklng Document on EDIS za Slovenijo, ki je podlaga za 
nadaljnje delovne razgovore med Slovenijo in Komisijo in ki 
naj bi predvidoma marca 2002 privedli k uvedbi EDIS za 
ISPA. 

Trenutno vsebinsko izvajanje programov PHARE poteka preko 
Izvajalskih enot v resornih ministrstvih, finančno upravljanje 
sredstev programa PHARE pa poteka centralizirano preko 
Centralne finančne in pogodbene enote v Ministrstvu za finance. 

I. Nacionalni sklad je 10-10-2000 podelil začasno akreditacijo 
Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja za izvajanje 
Posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj 
podeželja -SAPARD. Podelitev akreditacije s strani Evropske 
komisije se pričakuje v mesecu septembru 2001. 

Republika Slovenija bo, skladno z zahtevami po popolni 
decentralizaciji programov pomoči (12. člen koordinacijske uredbe 
1266/99) in izpolnjevanju minimalnih meril in pogojev (aneks 1) 
postopno vzpostavila Izvajalske agencije (Implementing Agency 
- IA), ki bodo delovale pod pristojnostjo nacionalnega 
odredbodajalca in bodo odgovorne za izbiro izvajalcev projektov 
torej izvajanje javnih naročil, sklepanje pogodb ter vodenje 
naložbenih podpornih programov. Trenutno vsebinsko izvajanje 
programov PHARE poteka preko Izvajalskih enot v resornih 
ministrstvih, finančno upravljanje sredstev programa PHARE pa 
poteka centralizirano preko Centralne finančne in pogodbene 
enote v Ministrstvu za finance. 

PARTNERSTVO ZA PRISTOP 1999 

Namen Partnerstva za pristop je enovita določitev prednostnih 
področij, kjer so - skladno z ugotovitvami rednega poročila 
Komisije o napredku iz leta 1999, ki ga je Republika Slovenija 
dosegla pri vključevanju v EU, potrebna nadaljnja prizadevanja, 
ter določitev razpoložljivih finančnih sredstev kot pomoč Sloveniji 
pri izvajanju omenjenih prednostnih nalog in pogojev, ki bodo veljali 
za zagotovitev pomoči. Partnerstvo za pristop je podlaga za celo 
vrsto strateških instrumentov, ki se bodo uporabljali kot pomoč 
državam kandidatkam v njihovih pripravah za članstvo v EU. Ti 
instrumenti med drugim vključujejo revidirani Državni program za 
prevzem pravnega reda EU, skupno oceno srednjeročnih 
prednostnih nalog ekonomske politike, pakt o boju proti 
organiziranemu kriminalu kot tudi državne razvojne načrte in druge 
sektorske načrte, ki so potrebni za udeležbo v strukturnih skladih 
po pristopu ter za izvajanje programov ISPA in SAPARD pred 
pristopom. 

Predlogi projektov za zagotavljanje finančne pomoči EU so nastali 
upoštevajoč ugotovitve Poročila o napredku in iz njega izhajajočih 
prioritetnih področij opredeljenih v Partnerstvu za pristop. 

1 Commission Working document on EDIS for ISPA and Phare 
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V spodnji tabeli sledi pregled prioritetnih področij opredeljenih v okviru Phare Nacionalnega programa 1999, 2000 in 2001 
Partnerstvu za pristop in odgovarjajočih projektov, ki potekajo v (osenčeno): 

  ~ iiiiiiii 
i. Kratkoročne prno 

  
IS , IMi - Si' 

krepitev konkurenčnosti s tržno naravnanim prestrukturiranjem podjetij, 
sprejetje ukrepov za spodbujanje domačih in tujih naložb, poenostavitev pravnih 
in upravnih postopkov, spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij 
začetek izvajanja privatizacijskega programa v bančnem in zavarovalniškem 
sektorju, dokončanje postopka privatizacije 
izvajanje programa prestrukturiranja v železarstvu skladno z zahtevami EU 

javna naročila 
pravice intelektualne in industrijske lastnine 
prost pretok blaga 
konkurenca 
telekomunikacije 
obdavčenje 
1.3. Kmetijstvo    
nadaljevanje usklajevanja veterinarske in fitosanitarne zakonodaje ter 
ustanovitev in opremljanje obmejnih inšpekcijskih postaj, zlasti na kopenskih 
mejnih prehodih s Hrvaško, v koprskem pristanišču in na ljubljanskem letališču 
1.4. Promet 

sprejetje novega zakona o vodah in ustreznih podzakonskih aktov mm 
dokončanje podrobnih programov usklajevanja z ustreznimi direktivami in 
strategijami za njihovo usklajevanje, zlasti na področju ravnanja z odpadki, 
nadzorovanja onesnaževanja zraka, celovitega nadzora nad industrijskim 
onesnaževanjem in obvladovanja tveganja, kemikalij, gensko spremenjenih 
organizmov in zaščite pred sevanjem 
dokončanje prenosa in izvrševanje direktive o presoji vplivov na okolje 
1.6. Zaposlovanje in socialne zadeve 
priprava nacionalne strategije zaposlovanja s pomočjo pregleda skupne politike 
zaposlovanja v luči kasnejše udeležbe v strategiji zaposlovanja EU 
1.7. Pravosodje in notranje zadeve 
izvajanje novega Zakona o tujcih in Zakona o azilu zaradi polnopravnega 
sodelovanja v schengenskem informacijskem sistemu 
l.B. Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti 
pospešitev reforme javne uprave, vključno s sprejetjem zakona o državnih 
uradnikih 
Phare, Ispa in Sapard; dopolnitev Nacionalnega razvojnega načrta in Načrta za 
razvoj podeželja, sprejetje zakonskega, proračunskega in upravnega okvira 
(revizijski priročnik in računovodski dnevnik) za programiranje in vodenje 
programov ISPA in SAPARD, vključno z mehanizmom za presojo okoljskih 
vplivov in z EU združljivimi predpisi o javnih naročilih za projekte, ki se 
sofinacirajo s sredstvi Skupnosti, ter vzpostavitev delujoče plačilne agencije za 
program SAPARD 
dokončanje zakonodajnega okvira za notranji in zunanji finančni nadzor ter 
ustanovitev notranjih revizijskih oziroma nadzornih enot pri proračunskih 
uporabnikih 
izvajanje učinkovitega katastrskega sistema, vključno z reformo na področju 
prostorskega načrtovanja, in računalniška posodobitev vpisa v zemljiško knjigo 
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Politična merila 
2.2. Gospodarska merila 
dokončanje prestrukturiranja, uvedba poslovne naravnanosti in liberaliziranje 
javnih podjetij v državni lasti ob hkratnem zagotavljanju konkurence in 
sprostitve cen  
2.3. Notranji trg 
prost pretok blaga 
prost pretok oseb 

okrepitev mehanizmov za vodenje skupne kmetijske politike in upravnih 
struktur (spremljanje in nadzor kmetijskih trgov ter izvajanje strukturnih 
ukrepov in ukrepov za razvoj podeželja, vzpostavitev nadzornih organov in 
mehanizmov) 
dokončna uskladitev in uveljavitev zakonodaje na veterinarskem in 
fitosanitarnem področju, zlasti dokončanje sistema identifikacije živali, izvajanje 
sistema za nadzor kakovosti (analiza nevarnosti in kritična kontrolna točka), 
ravnanje z živalskimi odpadki, posodabljanje ravnanja z ostanki v mesnih in 
mlekarskih obratih ter programi za nadzor nad zoonozami, izpopolnitev sistema 
inšpekcije na bodočih zunanjih mejah 
posodobitev prehrambnih obratov in celovito prestrukturiranje agroživilskega 
sektoija 
2.5. Ribištvo 

nadaljnje izboljšanje učinkovitega izkoriščanja energije in izvajanje zahtev glede 
zalog nafte 
priprave na notranji energetski trg, zlasti glede direktiv o električni energiji in 
plinu (vključno s prilagajanjem cen energije ravni stroškov in uvedba ustrezne 
regulative) 
okrepitev regulativnih struktur za jedrsko varnost in zaščito pred sevanjem 
2.7. Promet 
uskladitev na področju zračnega prometa, zlasti glede varnosti in upravljanja 
zračnega prometa, cestnega prometa (dostop do trga, cestna varnost, prevoz 
nevarnih snovi in obdavčenje) in pomorskega prometa 
2.8. Zaposlovan je in socialne zadeve 
prenos in izvajanje zakonodaje EU na področju poklicnega zdravja in varnosti, 
delovnega prava, enakega obravnavanja žensk in moških ter na področju 
zdravstva, okrepitev ustreznih upravnih struktur (zlasti okrepitev inšpektorata za 
delo in urada za poklicno zdravje in varnost) in struktur, ki so potrebne za 
koordinacijo sistema socialne varnosti  
2.9. Gospodarska in socialna kohezija 
oblikovanje nacionalne politike gospodarske in socialne kohezije, priprave na 
izvajanje regionalnega razvojnega načrta in pobud Skupnosti, izboljšanje 
upravnih struktur, ureditev proračunskega sistema in postopkov glede na 
standarde strukturnih skladov, vključno z ocenjevanjem in vrednotenjem 
2.10. Okol je 
izvajanje zakonodaje glede ravnanja z odpadki, nadzora onesnaženosti zraka, 
nadzora industrijskega onesnaževanja, obvladovanja tveganj, kemikalij, gensko 
spremenjenih organizmov in glede zaščite pred sevanjem  
2.11. Pravosod je in notran je zadeve 
nadaljnje izboljšave v organih za izvrševanje zakonodaje (število zaposlenih, 
usposabljanje in oprema), nadaljevanje boja proti organiziranemu kriminalu, 
trgovanju z ženskami in otroki, trgovanju z mamili in korupciji ter zagotavljanje 
boljšega usklajevanja med izvršilnimi organi  
2.B. Krepitev institucionalne in administrativne sposobnosti 
sprejem zakonodaje o javnih službah  
okrepitev statistične usposobljenosti 
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Nacionalni program Phare za leto 2001 

Phare Management Committee je aprila 2001 potrdil slovenski 
predlog za prvi del nacionalnega programa za leto 2001, v skupni 
vrednosti 14.5 mio. Pomoč bo namenjena zagotavljanju 
implementacije kmetijskega aquis predvsem na področju 
veterinarske in fitosanitarne kontrole, ter usposabljanja za 
evropski kmetijski garancijski sklad, poglabljanju socialnega 
dialoga, nadaljevanju implementacije aquis s področja notranjega 
trga s poudarkom na direktivah novega pristopa, vzpostavitvi 
neodvisnega regulatorja poštnih storitev, ter veliki investiciji v 
opremo za izpolnjevanje Shengenskih zahtev glede nadzora 
bodoče zunanje meje. 

Programiranje pomoči za področje ekonomske in socialne 
kohezije ter programov čezmejnega sodelovanja z Italijo in 
Madžarsko je v teku, saj poteka sočasno s pripravo Državnega 
razvojnega programa, ki bo služil kot večletna strateška osnova 
za izbor ukrepov, ki bodo deležni finančne pomoči EU v obdobju 
do članstva. V začetku marca 2001 je pod pokroviteljstvom DG 
Enlargement potekala delavnica na kateri so bili predstavljeni 
preliminarni rezultati priprave Državnega razvojnega programa 
in pripadajočih predlogov projektov za Phare 2001. 

Predvidoma v drugi polovici leta naj bi Phare Management 
Committee potrdil še drugi del Phare programa 2001 za Slovenijo 
v višini 13.6 mio in sicer za projekte s področja ekonomske in 
socialne kohezije in čezmejnega sodelovanja z Italijo in 
Madžarsko. V vseh primerih gre za uvedbo tako imenovane "grant 
scheme", mehanizma podpore prioritetnim ukrepom državnega 
razvojnega programa in skupnih razvojnih potencialov v obmejnih 
regijah. Uvedba garancijske sheme je namenjena vzpostavitvi in 
delovanju struktur, ki bodo potrebne za črpanje iz strukturnih 
skladov. 

V drugi del Phare nacionalnega programa za leto 2001 bo vključen 
tudi projekt sofinanciranja investicij v objekte mejne kontrolne 
točke na mejnem prehodu Obrežje v višini 3.3 mio evrov. 

ISPA 

Za potrebe predpristopne pomoči ISPA sta bili v mesecu oktobru 
1999 Evropski Komisiji predloženi Strategiji Republike Slovenije 
za področje transporta in okoljevarstva, V mesecu aprilu 2001 je 
Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 
posredovala Komisiji dopolnjeno strategijo za področje transporta. 

Letna alokacija predpristopne pomoči ISPA znaša od 11 do 21 
milijonov evrov. Prvo programsko leto ISPA je bilo za Slovenijo 
izredno uspešno, saj smo z zadostnim številom kakovostno 
pripravljenih predlogov projektov, kot edina država kandidatka, 
uspeli v letu 2000 zagotoviti največji možni obseg razpoložljivih 
sredstev. Tako je evropska Komisija Sloveniji za program ISPA že 
odobrila skoraj 25 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 
skoraj 20 milijonov evrov za leto 2000. 

Konec leta 2000 sta bila v okviru instrumenta ISPA podpisana 
dva finančna memoranduma, eden s področja prometa (usek 
Križni vrh in obnova dela železniške proge na relaciji Zidani most- 
Maribor - 9,38 Meur) in drugi za okolje (tehnična pomoč za 
izdelavo potrebne dokumentacije za izgradnjo čistilnih naprav in 
kanalizacije v Litiji, Zagorju ob Savi, Trbovljah in Hrastniku /porečje 
Save/ - 0,23 Meur). Podpisan je tudi finančni memorandum za 
tehnično pomoč, in sicer za izdelavo študij in tehnične 
dokumentacije za tri investicijske projekte v železniško 
infrastrukturo (uvedba sistemov GSM-R za področje govora in 
prenosa podatkov in ERTMS/ETCS z namenom povečati 

obratovalno učinkovitost in izrabo zmogljivosti železniške 
infrastrukture ter povečati varnostne standarde na omrežju 
slovenskih železnic in daljinsko upravljanje sistema stabilnih 
naprav električne vleke - 0,98 Meur). 

Izredno uspešno programsko leto 2000 se je zaključilo februarja 
2001 s podpisom finančnih memorandumov za izgradnjo čistilne 
naprave v Celju (8,8 Meur) in finančnega memoranduma za 
izgradnjo kanalizacije in centralne čistilne naprave v Lendavi (5,12 
Meur). To konkretno pomeni, da je od celotnih ocenjenih stroškov 
v višini 40.487.693 evrov iz naslova ISPA namenjenih 24.544.093 
evrov, od tega 19.635.275 evrov iz sredstev programa ISPA za 
leto 2000. 

Marca 2001 je bil podpisan tudi že prvi finančni memorandum za 
leto 2001, in sicer za čistilno napravo v Slovenj Gradcu (4,5 
Meur). V letu 2001 pričakujemo še potrditev projektov 
modernizacije signalno varnostnih naprav na progi Divača -Koper 
(10 Meur) in izgradnje centra za ravnanje z odpadki v Novem 
mestu (9,0 Meur). Vsi trije projekti so ocenjeni na skupno vrednost 
cca 44 Meur, od tega 23,5 Meur pričakujemo s strani ISPA in 
sicer v letu 2001 skoraj 19 Meur. 

Februarja 2001 smo od Evropske komisije prejeli delovno gradivo 
iz katerega je razvidno, kaj vse je potrebno na institucionalni 
ravni izvesti, da bomo v Sloveniji prešli na popolnoma 
decentralizirano izvajanje programa ISPA in Phare. Cilj popolne 
decentralizacije (EDIS) je opuščanje predhodne ex-ante kontrole 
s strani Evropske komisije ter, v primeru programa ISPA, priprava 
na bodoči kohezijski sklad. Evropska komisija je zelo pozitivno 
ocenila priprave Slovenije na uvedbo EDIS. Pričakovati je, da bo 
Slovenija že jeseni pridobila potrebno tehnično pomoč tako, da bi 
formalna ocena skladnosti ("compliance assessment") sledila že 
marca 2002. 

SAPARD 

Konec leta 2000 je bil Evropski komisiji predložen 7-letni Načrt 
razvoja podeželja 2000-2006. Slovenija je glede na specifične 
razmere v kmetijstvu, na podeželju in v živilsko-predelovalni 
industriji in glede na omejeno razpoložljivost sredstev v okviru 
pomoči SAPARD odločila financirati le nekaj možnih ukrepov: 

investicije na kmečka gospodarstva, 

podpore dopolnilnim dejavnostim (turizem, obrt, predelava 
lastnih proizvodov itn.), 

- prestrukturiranje živilsko predelovalne industrije, 

podpore razvoju in izboljšanju podeželskih infrastruktur. 

Ostale ukrepe predvidene v uredbi SAPARD bo Slovenija 
financirala iz svojega proračuna neposredno. 

Evropska komisija je 27.10.2000 s sklepom k uredbi 1268/99 
odobrila program razvoja podeželja 2000-2006. Nacionalni sklad 
je 10.10.2000 podelil začasno akreditacijo Agenciji za kmetijske 
trge in razvoj podeželja za izvajanje Posebnega pristopnega 
programa za kmetijstvo in razvoj podeželja - SAPARD. Podelitev 
akreditacije s strani Evropske komisije se pričakuje v mesecu 
septembru 2001. 

5. marca 2001 je bil podpisan Večletni finančni sporazum in letni 
finančni sporazum SAPARD v vrednosti 6.4 milijonov evrov. 
Ratifikacija sporazumov bo zaključena predvidoma julija 2001. S 
tem so izpolnjeni vsi predpogoji za uspešno črpanje sredstev 
programa SAPARD. 
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Zasedanja Skupnega nadzornega odbora, nadzornega 
odbora ISPA In Phare nadzornih pododborov 

Skladno z Memorandumom o ustanovitvi nacionalnega sklada in 
pravili povečane decentralizacije izvajanja programov EU pomoči 
je Vlada RS januarja 2001 na predlog SVEZ - nacionalnega 
koordinatorja pomoči imenovala slovenski del Skupnega 
nadzornega odbora (SNO) in sprejela poslovnik delovanja 
Skupnega nadzornega odbora in nadzornih pododborov Phare. 
Spremljanje vseh treh pristopnih instrumentov pomoči Skupni 
nadzorni odbor vrši preko šestih Skupnih nadzornih pododborov 
za program Phare3 in preko pripadajočih ISPA in SAPARD 

nadzornih odborov. Nadzorni odbori ISPA in SAPARD ter nadzorni 
pododbori Phare podrobno ocenjujejo napredek pri posameznem 
programu ter njegove sestavine in pogodbe ter pripravljajo 
standardna poročila za Skupni nadzorni odbor. 

Uvodni sestanek Skupnega nazornega odbora je potekal 
novembra 2000. Prvi sestanek nadzornega odbora ISPA pa je 
potekal konec maja 2001. 

Pregled zasedanj Skupnega nadzornega odbora, nadzornega 
odbora ISPA in Phare nadzornih pododborov: 

Phare Monitoring Subcommittees kick off 

meeting 
lst meeting 2nd meeting 

Transport & Environment 04.10.2000 14.03.2001 24.10.2001 

Economic & Financial Issues 18.10.2000 21.03.2001 26.09.2001 

Justice and Home Affairs 18.09.2000 04.04.2001 03.10.2001 

Internal Market 23.11.2000 18.04.2001 17.10.2001 

Agriculture 31.05.2000 07.05.2001 07.11.2001 

Economic & Social Cohesion 08.11.2000 31.05.2001 21.11.2001 

Phare Joint Monitoring Committee 29.11.2000 

28.11.2001 

ISPA Monitoring Committee 28.5.2001 

SAPARD Monitoring Committee 19.07.2001 

Skladno s principi spremljanja in vrednotenja projektov, neodvisna spremljanje in ocenjevanje programov. Ugotovitve OMAS so 
institucija - konzorcij OMAS, za potrebe Komisije izvaja redno obravnavane na zasedanju Skupnega nadzornega odbora. 
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11 kmetijstvo in ribištvo, 2 notranji trg, 3 promet, okolje, energija, 
4 gospodarske in finančne zadeve, 5 ekonomska in socialna kohezija, 
6 pravosodje in notranje zadeve 
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4.2 Državni program Republike 

Slovenije za prevzem pravnega 
reda EU do konca leta 2002 

Republika Slovenija je 31.5.2001 Evropski komisiji oddala Revizijo 
Državnega programa za prevzem pravnega reda EU do konca 
2002. 

Že ob samem sprejemu celovitega Državnega programa 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU do konca leta 
2002 v letu 1999 je bilo predvideno, da se bo dokument letno 
prilagajal. Tako je bila prva prilagoditev izvedena v mesecu aprilu 
2000, druga revizija pa maja 2001. Pri zadnji so bili upoštevani 
spremembe pravnega reda EU v letu 2000 kot tudi pripombe 
Evropske komisije na posamezna poglavja Državnega programa. 
V delu, ki se nanaša na proračunska sredstva so sredstva za 
leto 2001 prilagojena dejansko sprejetemu državnemu proračunu 
za letošnje leto, poleg tega pa smo pri sredstvih upoštevali tudi 
sredstva za vzpostavitev bodoče zunanje meje EU na meji z 
Republiko Hrvaško, kf jo do sedaj v državnem programu še nismo 
upoštevali. 

Struktura prvotnega Državnega programa je sledila strukturi 
mnenja Evropske komisije o prošnji Slovenije za članstvo v EU, 
ki je bil podlaga za odločitev Evropskega sveta decembra 1997 
v Luksemburgu, da prične s pogajanji o članstvu RS v EU. 
Struktura sledi t.i. Kopenhagenskim kriterijem, ki določajo, da bodo 
pridružene države Srednje in Vzhodne Evrope, ki si to želijo, 
postale članice EU takrat, ko bodo sposobne izpolnjevati politične 
in gospodarske kriterije ter sposobne prevzeti obveznosti članstva. 
Tem trem kriterijem pa je bil dodan še četrti, t.i. madridski kriterij, 
ki je govoril tudi o prilagoditvi upravnih struktur kandidatk. 

Državni program je sestavljen iz tekstualnega in tabelaričnega 
dela. V tekstualnem delu je najprej predstavljeno stanje na 
posameznem področju v začetku leta 2001, nato pa so 

predstavljene ključne naloge tako na zakonodajnem kot tudi na 
institucionalnem področju, ki jih je potrebno postoriti v preostanku 
letošnjega leta ter v letu 2002. V tabelaričnem delu pa so 
predstavljeni vsi zakoni in predpisi, ki so potrebni za uskladitev 
slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU - tako že sprejeti 
kot tudi časovno urejen razpored tisti, ki jih je potrebno še sprejeti. 
Tabelarični pregled zajema tudi pregled proračunskih sredstev 
ter institucij in kadrov, potrebnih za realizacijo tega programa. 
Državni program je bil že z revizijo v letu 2000 v celoti usklajen s 
pogajalskimi izhodišči Republike Slovenije. 

Revizija državnega program za leto 2001 je po področjih do neke 
mere neuravnotežena. Razloga za to sta predvsem dva: 

na vrsti področij je že dosežena velika stopnja usklajenosti 
pravnega reda kot tudi institucionalne usposobljenosti, zato 
je obseg predvidenih nalog relativno majhen 

- poudarek je bil dan predvsem na tista področja, za katera je 
bilo ocenjeno, da je potrebno izdelati podrobnejši načrt 
prilagoditve. Manjša teža pa je bila dana področjem, za katere 
je bilo ocenjeno, da so že predhodni dokumenti podali ustrezno 
sliko nujnih prilagoditev. 

Zaradi sprememb v pravnem redu EU, predvsem pa zaradi 
razlogov na strani Slovenije, posamezne zaveze iz državnega 
programa (in s tem tudi v nekaterih primerih iz pogajalskih izhodišč) 
niso bile izpolnjene v predvidenih rokih. Republika Slovenija svojih 
zavez do EU ne more spreminjati. So pa bili z revizijo državnega 
programa določeni novi "interni" roki, do katerih bodo zaveze 
izpolnjene, saj tak pristop omogoča lažje tekoče spremljanje 
napredka po posameznih področjih. 

Republika Slovenija je decembra 2000 sprejela nov Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije, 
ki je na novo opredelil delokrog ministrstev in njihove pristojnosti. 
Vsebina omenjenega zakona je v ce/oti upoštevana v reviziji 
državnega programa 2001, kar pomeni, da so vse načrtovane 
naloge pripisane novim nosilcem. 
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5. PRILOGE 

5.1. Pregled sprejetega pravnega reda po posameznih poglavjih 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum: 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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